
¿ » امليثاق «  خا�ص
اأكد   االخ   احمد   غالب   رئي�ص   م�ضلحة   ال�ضرائب   ان  

 الدولة   لن   ترتاجع   عن   تطبيق   قانون   ال�ضريبة   العامة   على  

 املبيعات   الأنه   اأ�ضبح   �ضرورة   وطنية   متليها   االحتياجات  

 واملتطلبات   التنموية   التي   تقع   على   عاتق   الدولة . 

وقال   غالب   يف   حوار   مع  » امليثاق «  ان   الدولة   واحلكومة  

 وال�ضعب   اليمني   لن   ير�ضخ   للمطالب   غري   امل�ضروعة  

 لبع�ص   التجار   ورجال   االأعمال   الذين   اليريدون   تطبيق  

 القانون   اأو   االلتزام   به .  وك�ضف غالب عن ان توجيهات 

فخامة االخ علي عبداهلل �ضالح رئي�ص اجلمهورية وا�ضحة 

و�ضريحة بتنفيذ اأحكام القانون بكامل اآلياته، كما ان 

التقرير املنتظر من جلنة تق�ضي احلقائق لن يظهر �ضيئاً مما اأدعاه بع�ص 

التجار ورجال االأعمال، الأن حجم تهربهم ال�ضريبي ي�ضل اىل ن�ضبة ٪80.

واتهم غالب بع�ص التجار مبحاولة العودة اىل االآليات ال�ضابقة التي 

التتناغم مع اأحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات ال�ضليمة ومع ماهو 

موجود ومطبق يف املنطقة والعامل وتعيدنا اىل الوراء وتهدر 80٪ من 

ح�ضيلة ال�ضرائب ب�ضبب التهريب والتزوير للفواتري.

وق��ال لي�ص هناك اتفاق بديل عن القانون والميكن 

ان يكون الن كل االتفاقات اأثبتت ف�ضلها والقانون هو 

الفي�ضل واالأع��دل بني جميع املكلفني.. كما ان قانون 

ال�ضريبة العامة على املبيعات قانون �ضفاف ي�ضمن 

و�ضول ال�ضريبة التي يدفعها املواطن اىل خزينة الدولة 

وي�ضمن او يراقب ال�ضريبة   االأخرى   التي   يدفعها   املكلف  

 اأو   التاجر   وهي   �ضريبة   الدخل . 

وح��ذر   غالب   اأي   تاجر   اأو   رج��ل   اأع��م��ال   يتهرب   او  

 اليتجاوب   مع   م�ضلحة   ال�ضرائب   بايقاف   الرقم   ال�ضريبي . 

وقال   ان   الدولة   اذا   ما   اأرادت   ان   تنفذ   قانوناً   ف�ضوف  

 تنفذه   ومن   تخلف   عن   اأداء   حق   الدولة   ف�ضوف   يدفعه  

 عاجالً   اأم   اآجالً   مع   الغرامات   والعقوبات   القانونية . 

واعترب ان اأو�ضاع البلد الحتتمل اال�ضتمرار يف اهدار موارد الدولة 

ار�ضاًء لفئة قليلة متنفذة او م�ضتفيدة من الو�ضع املخل والبلد االآن 

بحاجة اىل موارد فالتزماته ومتطلباته كثرية وموارده التي كانت تعو�ص 

هذا النق�ص الكبري يف املوارد ال�ضيادية بداأت تن�ضب.۹
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رئيس الجمهورية-رئيس املؤتمر الشعبي العام

ملتزمون مبحاربة االإره��اب 

ديننا  �ضمعة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 

وبالدنا..
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كلمة

وطن   الحكمة   واإليمان
¿ حتديات يتعر�ص لها الوطن واأخطارها ال تقت�ضر على 
فئة اأو حزب اأو تيار �ضيا�ضي اأو جماعة ليكون املعنيون بها 

من ت�ضتهدفهم، فمثل هذا ال وجود له ومن ثم فاإن مواجهة هذه 

التحديات لي�ضت مو�ضوعاً ميكن التعاطي معه انطالقاً من 

ح�ضابات �ضيا�ضية تندرج يف �ضياق التوظيف ل�ضالح طرف 

يف خالفه ال�ضيا�ضي مع االطراف االخرى بغية الو�ضول اىل 

مك�ضب ما الأن ذلك غري ممكن ان مل يكن م�ضتحياًل، ومثل هذا 

ال�ضلوك ال�ضيا�ضي هو لعب بالنار التي اأول املحرتقني بها 

من ميار�ضه وهي ت�ضتهدفنا جميعاً �ضعباً ووطناً.. اأفرادًا 

وجمتمعاً.. مواطنني واأحزاباً، نخباً �ضيا�ضية واقت�ضادية 

وثقافية وفكرية واإعالمية، �ضلطة ومعار�ضة.. ولهذا 

كنا والن��زال و�ضنظل نقول ان اأبناء اليمن كافة ال خيار 

اأمامهم اإال املجابهة واملواجهة والت�ضدي لهذه التحديات 

واالنت�ضار عليها وجتاوز اأخطارها معاً ويف �ضدارتها بكل 

تاأكيد االرهاب الذي ياأتي من عنا�ضر اإجرامية ظالمية فاقدة 

للب�ضر والب�ضرية ال ترى يف هذا الكون من عمل لها اال القتل 

و�ضفك دماء االأبرياء ون�ضر اخلراب والدمار دون وعي ديني 

اأو �ضمريي اأو رادع من اإميان اأو عقل وال وجود يف دماغها 

املغ�ضول من اخلري امل�ضكون ب�ضر ملعنى مفهوم االنتماء 

لوطن اأو �ضعب اأو اأمة ومل يعد لهم �ضلة بالكائن الب�ضري 

اال من حيث اأنهم اأدوات ارمتت يف اأح�ضان ال�ضيطان حتركه 

م�ضيئته جم�ضدين فيما يقومون به من اأعمال اإرهابية �ضورة 

العداء واحلقد لكل اإن�ضاين ومنبثق من روحه اخلريية التي 

ا�ضتودعها اهلل فيه ليعمر االر�ص جاعاًل الف�ضاد فيه من فعل 

ال�ضيطان واالإرهابيون هم و�ضيلته يف زماننا هذا . 

والأن االإره��اب لي�ص اآفة ابتليت به اليمن اأو بلد بعينه 

بل هو ظاهرة عاملية واحل��رب عليه واج��ب ديني وطني 

واإن�ساين منوط بكل اأبناء اأي بلد ي�ستفحل فيه وباء الإرهاب 

والأن اليمن يف مقدمة ال��دول التي اأكتوت بنار االره��اب ، 

فقد اكت�ضبت اخلربة يف مواجهة العنا�ضر االرهابية اأمنياً 

وا�ضتخباراتياً وع�ضكرياً حمققة جناحات على �ضعيد 

ال�ضربات اال�ضتباقية الأوكار االرهاب وعلى �ضعد اإلقاء 

القب�ص على اأولئك املجرمني من روؤو�ص االرهاب باإمكاناته 

املحدودة، وال�ضك اأن ما قاموا به من عمليات فا�ضلة تعك�ص 

النجاح واالنت�ضار على حماولتهم البائ�ضة موؤخرًا يف النيل 

من ا�ضت�ضافة اليمن خلليجي20 الذي اليعد فقط تنظيماً 

لبطولة ريا�ضية بل هو تظاهرة وطنية واإقليمية لها معانيها 

وم�ضامينها ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والثقافية وال�ضياحية 

ولنجاحها اأبعاد ودالالت �ضوف تعزز من اإدراك اال�ضقاء يف 

دول جمل�ص تعاون اخلليج العربي ان اليمن مكون اأ�ضا�ضي 

لهذه املنطقة، وبالتايل �ضوف تر�ضخ الوعي ب�ضرورة 

الت�ضريع يف ا�ضتيعابه يف منظومته مدعمة مبا تكت�ضبه هذه 

الفعاليات من اأهمية تعميق الروابط واالأوا�ضر بني �ضعوب 

املنطقة، خ�ضو�ضاً اإن خليجي20 يجمع �ضعوباً تربطها 

و�ضائج و�ضالت الرحم ووح��دة الدين واللغة والتاريخ 

وامل�ضري الواحد.

وختاماً نقول: اإن حماولة العنا�ضر االإرهابية يف التاأثري 

على تنظيم اليمن خلليجي20 لي�ضت اال زوابع وفقاقيع يف 

الهواء �ضخمتها احلمالت االإعالمية الت�ضليلية من اأولئك 

الذين ي�ضمرون ال�ضر لليمن واملنطقة.. وهنا نقول لالأ�ضقاء 

ان ال�ضعب اليمني ي�ضتعد ال�ضتقبالكم �ضيوفاً اأعزاء عليه  

 يف   وطنكم   وبني   اأهلكم   مطمئنني،   وعندها   �ضوف   تكت�ضفون  

 باأنف�ضكم   اأن   ال�ضورة   امل�ضوهة   التي   حتاول   بع�ص   و�ضائل  

 االعالم   اإعطاءها   غري   �ضادقة   وغري   حقيقية   باملطلق   واليمن  

 مثلما   كان   �ضيبقى   وطن   احلكمة   واالإميان۹ . 

مليار دوالر فاتورة الحرب على اإلرهاب يف اليمن

غري مخصص للبيع

حضر فعالية املنتدى العاملي لليتيم

نائب   الرئيس   يدعو   العلماء  إىل   التعاون   يف   مكافحة   التطرف
لدى   استعراضه   تقرير   األداء   الحكومي   أمام   مجلس   النواب

رئيس   الوزراء :  الحكومة   نجحت   يف   تنفيذ43   ٪   من   الربنامج   االنتخابي   الرئاسي   
حققنا   18   إنجازاً   يف   مختلف   مجاالت   التنمية

¿ دعا االأخ املنا�ضل عبدربه من�ضور 
ه��ادي نائب رئي�ص اجلمهورية النائب 

االأول لرئي�ص امل��وؤمت��ر ال�ضعبي العام 

االأمني العام، العلماء واخلريين يف اليمن 

وال�ضعودية اىل التعاون البناء من اأجل 

مكافحة الغلو والتطرف وتوفري البيئة 

املالئمة ملكافحة الفقر والعوز واإيجاد 

فر�ص حلياة حرة   كرمية   من   خالل   االر�ضاد  

 والتوعية   ال�ضحيحة . 

واأكد عبدربه من�ضور هادي يف العر�ص 

اجلماعي الكبري الذي اأقيم برعاية فخامة 

االأخ علي عبداهلل �ضالح رئي�ص اجلمهورية 

رئي�ص املوؤمتر �ضمن فعاليات املنتدى 

العاملي الثالث لتاأهيل اليتيم، اأكد على اأن 

الفقر والعوز وتدين احلالة االقت�ضادية 

م��ن اأب���رز االأ���ض��ب��اب امل��وؤدي��ة اىل �ضلوك 

الطريق غري ال�ضوي وطرق اأبواب الغواية 

واالإرهاب، وحث املوؤ�ض�ضات القادرة �ضواًء 

اأكانت تربوية اأم غريها على اال�ضطالع 

بدورها يف عملية تفعيل التكافل االجتماعي 

اقتداًء مبوؤ�ض�ضة اليتيم التنموية التي 

وفرت التعليم والغذاء والعمل واليوم 

الزواج لل�ضباب.

واأ�ضار   اىل   اأن   الدولة   واحلكومة   تدعم   هذا  

 االجتاه   بكل   ما   هو   ممكن۹ . 
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¿ اأكد دولة الدكتور علي حممد جمور 
رئي�ص جمل�ص ال��وزراء اأن احلكومة 

جنحت يف تنفيذ ما ن�ضبته 43٪ من 

الربنامج االنتخابي لفخامة االأخ 

علي عبداهلل �ضالح رئي�ص اجلمهورية 

-رئي�ص املوؤمتر خالل الفرتة 2006-

2009، وذل���ك م��ن اإج���م���ايل تنفيذ 

الربنامج 2006-2013م.

وق��ال رئي�ص جمل�ص ال��وزراء لدى 

ا�ضتعرا�ضه تقرير االأداء احلكومي 

ل��ع��ام 2009 اأم���ام جمل�ص ال��ن��واب 

ن ن�ضبة االإجن���از للمهام  اإ ال�ضبت 

واالأن�ضطة احلكومية خالل العام املا�ضي املت�ضلة 

بالربنامج العام وخطة االأداء احلكومي 

بلغت حواىل 62٪، وذلك على الرغم من 

التحديات وال�ضعوبات التي تواجهها  

 البالد . 

 وع��ربرّ ع��ن اأ�ضفه اأن ي�ضبح هذا 

امل�ضتوى من املجابهة مع التحديات 

ال��ت��ي تعرت�ص م�ضرية التنمية يف 

الوطن جمااًل للتك�ضب ال�ضيا�ضي من 

قبل بع�ص االأح���زاب ال�ضيا�ضية يف 

حني اأن امل�ضوؤولية الوطنية تقت�ضي 

ا�ضطفافاً وط��ن��ي��اً ���ض��ام��اًل يف وجه 

التحديات.۹
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 غانم يحذر   من   بطء   عمل   لجان  
 الحوار   على   مواعيد   االنتخابات

¿  اأكد  االأخ  عبداهلل   اأحمد   غامن   ع�ضو   اللجنة   العامة  
 رئي�ص   الدائرةال�ضيا�ضية   للموؤمتر   ال�ضعبي   العام   اأن   قوى  

ل   وتدعم   العنا�ضر   االإرهابية   والعنا�ضر    خارجية   متورّ

 اخلارجة   على   القانون،   بهدف   اإ�ضعاف   الدولة   اليمنية . 

وقال عبداهلل غامن: اإن جماهري �ضعبنا وقواتنا امل�ضلحة 

واالأمن قادرة على الت�ضدي الأعمال االإره��اب والتقطع 

واالأعمال اخلارجة على القانون..

وطالب رئي�ص الدائرة ال�ضيا�ضية يف املوؤمتر االأحزاب 

ال�ضيا�ضية باأن ترتفع اىل م�ضتوى امل�ضئولية واأن تتنبه 

للمخاطر املحدقة ب��ال��وط��ن.. وك�ضف ع��ن اأن بع�ص 

االأح��زاب ال�ضيا�ضية ت�ضكك يف االأعمال اخلارجة على 

د وبع�ضها رمبا يكون له عالقة بهذه  القانون وبع�ضها مرتدرّ

االأعمال، وا�ضفاً مواقفها   باملتخاذلة   اإزاء   ما   يجري . . وحذر  

 عبداهلل   غامن   من   اأن   بطء   عمل   جلان   احلوار   الوطني   والتي  

 قد   توؤثر   على   �ضري   االنتخابات   النيابية   القادمة   واإجرائها  

 يف   موعدها . ۹
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كشف   عن   تهرب   ضريبي   بمبلغ   363   مليار   ريال   سنويًا

رئيس   مصلحة   سنطبق   ضريبة   املبيعات   والدولة   لن   ترضخ   ملطالب   املتهربني   واملزورين
ـ » امليثاق «  الضرائب   لـ

ـ » امليثاق «:  محافظ   شبوة   ل

تطهري   مديرية   الصعيد   من   العناصر   اإلرهابية   ودك   أوكارهم
 »  24 « إرهابياً   و »  13 « قرصاناً   أمام   القضاء   خالل   أسبوع

علي   الشعباني
¿  اأكد   الدكتور   علي   ح�ضن   االأحمدي   حمافظ   حمافظة   �ضبوة  
 اأن   العنا�ضر   االرهابية   لن   يجدوا   لهم   متنف�ضاً   للحياة   يف  

 املحافظة   و�ضيتم   مطاردتهم   دون   هوادة   والت�ضدي   الأفكارهم  

 واأعمالهم   االإجرامية   على   م�ضتوى   الوطن . 

 وقال حمافظ �ضبوة يف ت�ضريح ل�»امليثاق«: اإن احلملة 

االأمنية التي تنفذها االأجهزة االمنية ومب�ضاندة وحدات 

ع�ضكرية واأبناء العوالق يف مديرية ال�ضعيد قد اأ�ضفرت 

عن تطهري املنطقة بالكامل من العنا�ضر االرهابية، م�ضريًا 

اىل اأن احلملة متكنت من مت�ضيط املنطقة مبا يف ذلك جبال 

الكور   وال�ضعاب   وجميع   جبال   ال�ضعيد   التي   كانت   توجد   فيها  

 عنا�ضر   اإرهابية   تابعة   للقاعدة . 

وحيا   االأحمدي   اأبناء   ال�ضعيد   الذين   �ضاركوا   يف   احلملة  

 وتعهدوا   يف   لقاء   مو�ضع   �ضم   م�ضائخ   واأعيان   املنطقة   على  

 حماربة   االرهابيني   جنباً   اىل   جنب   مع   االأجهزة   االأمنية . 

واأكد   املحافظ   اأن   احلملة   م�ضتمرة   يف   كل   اأرجاء   حمافظة  

 �ضبوة   حتى   يتم   تطهريها   من   تلك   الفئة   ال�ضالة . 

اجلدير بالذكر اأن اأكرث من األف جندي من اأبطال القوات 

امل�ضلحة واالأمن ومب�ضاركة �ضعبية كبرية من اأبناء قبائل 

العوالق بداأوا ال�ضبت يف تنفيذ تلك املهمة الوطنية وكان 

قد ذكر م�ضدر م�ضوؤول اأن منطقة التم�ضيط التي قامت بها 

احلملة ت�ضمل رقعة جغرافية �ضديدة الوعورة والت�ضاري�ص 

وحاولت   العنا�ضر   االإرهابية   التمرت�ص   والتح�ضن   فيها . 

   هذا   ويتقدم   مع   احلملة   كوكبة   من   اأبناء   قبائل   العوالق   يف  

 مقدمتهم   اال�ضتاذ   عارف   الزوكا   ع�ضو   اللجنة   العامة   للموؤمتر  

 والدكتور   مهدي   علي   عبدال�ضالم   ع�ضو   جمل�ص   النواب۹ . 

¿ توا�ضل عدد من املحاكم اجلزائية 
املتخ�ض�ضة يف بالدنا حماكمة عدد من 

العنا�ضر االإرهابية املنتمية لتنظيم 

القاعدة، فقد بداأت املحكمة اجلزائية 

املتخ�ض�ضة مبحافظة ع��دن اأم�ص 

حماكمة »5« اأ�ضخا�ص متهمني بتفجري 

ملعب ن��ادي ال��وح��دة بعدن وذل��ك 

بعد اأن ا�ضتكملت النيابة اجلزائية 

التحقيق معهم وادانتهم بالتفجري 

والقيام باأعمال غري قانونية.. كما 

اأرجاأت اجلزائية املتخ�ض�ضة باالأمانة 

اأم�ص يف جل�ضتها املنعقدة برئا�ضة 

القا�ضي ر���ض��وان النمر حماكمة 

ثالثة متهمني باالنتماء للقاعدة بينهم 

اأمل��اين وعراقي اىل االحد بعد القادم 

امل��واف��ق 7 نوفمرب لتمكني النيابة 

التحقيق   معهم   وايجاد   االثباتات .  

كما ب��داأت املحكمة املتخ�ض�ضة يف 

حم��اف��ظ��ة ح�����ض��رم��وت يف حماكمة 

»13« �ضومالياً بتهمة القر�ضنة على 

ال�ضفن االأجنبية وقد اأرجاأت املحكمة 

النظر يف الق�ضية ملدة اأ�ضبوعني.. 

اىل ذلك ق�ضت اجلزائية املتخ�ض�ضة 

ب��االأم��ان��ة االث��ن��ني املا�ضي ب��اإع��دام 

االإرهابي »�ضالح ال�ضاو�ص« اخلبري 

ما  باملتفجرات يف تنظيم القاعدة اأ

ال�ضعبة اال�ضتئنافية املتخ�ض�ضة 

ب��االأم��ان��ة فقد حجزت ق�ضية »6« 

متهمني من القاعدة ي�ضكلون   خلية  

 ارهابية   با�ضم  » خلية   القاع «  اىل   اأواخر  

 نوفمرب   القادم   للنطق   يف   احلكم .  كما  

 بداأت   املحكمة   االبتدائية   اجلزائية  

 املتخ�ض�ضة   مبحافظة   ح�ضرموت  

 حماكمة   10   متهمني   من   خلية  » فوه « 

 االره���اب���ي���ة .. وب��ذل��ك   ي��ك��ون   ع��دد  

 االإرهابيني   املنظورين   اأمام   الق�ضاء  

»24«  اإره��اب��ي��اً   و»13«  قر�ضاناً  

 �ضومالياً   خالل   اأ�ضبوع۹ . 

األوقاف   ترخص  « لدعاة »  باكستانيني   لتبصري   اليمنيني   بأمور   دينهم
 ¿  علمت  « امليثاق »  من   م�ضادر   مطلعة   اأنه   مت   اطالق   �ضراح »5  «  

 باك�ضتانيني   بعد   اأن   مت   اعتقالهم   اخلمي�ص   املا�ضي   يف   منطقة   �ضالع  

 همدان،   وذك��رت   وزارة   الداخلية   اأنهم   يحر�ضون   النا�ص   على  

 العنف   والتطرف .  وك�ضفت م�ضادر مطلعة ل��«امليثاق» اأن اأولئك 

الباك�ضتانيني مت ا�ضتقدامهم من قبل اأحد مراكز الدعوة ويحملون 

ت�ضاريح للعمل الدعوي من قبل وزارة االأوق��اف.. مو�ضحة اأن 

الوزارة متنح �ضهرياً مابني )20-30( ت�ضريحاً لباك�ضتانيني ملدة 

ثالثة اأ�ضهر ملزاولة الدعوة يف بالدنا.

م�ضريةً   اىل   اأنه   مت   االفراج   عن  « الدعاة »  الباك�ضتانيني   مبوجب  

 �ضمان   اإحدى   ال�ضخ�ضيات   القبلية .  وا�ضتغربت امل�ضادر وجود 

ع�ضرات الباك�ضتانيني يف بالدنا يتجولون يف القرى واملناطق النائية 

بحجة تعليم اليمنيني اأمور دينهم، يف الوقت الذي ي�ضتقدم االأ�ضقاء 

خطباء ومر�ضدين مينيني للعمل لديهم، لتميزهم بخطاب الو�ضطية 

واالعتدال.. واأو�ضحت   امل�ضادر   اأن   االأوقاف   ال   متار�ص   اأي   ا�ضراف  

 اأو   رقابة   على   اأولئك   الباك�ضتانيني   الذين   يق�ضدون   القرى   واملناطق  

 النائية   وتثار   حولهم   العديد   من   ال�ضبهات۹ . 

اإلرهاب أدى إىل زيادة يف اإلنفاق العسكري 
وخفض املساعدات الخارجية

¿ « امليثاق »- خا�ص : 
ذكرت تقرير ر�ضمي   اأن   االعتداءات   االرهابية  

 التي   تعر�ضت   لها   بالدنا   من   قبل   عنا�ضر   القاعدة  

 ت�ضببت   يف   حرمان   الدخل   القومي   لبالدنا   ما  

 يقارب   من   مليار   دوالر   خالل   العام2009   م . 

واأكد التقرير الذي ح�ضلت »امليثاق« على 

ن�ضخة منه اأن االإره���اب اأدى اىل احل��د من 

ال�ضياحة الوافدة والداخلية وع��دم حتقيق 

معدل النمو امل�ضتهدف خ��الل ع��ام 2009م، 

كما ازداد االنفاق الع�ضكري واالأمني كنتيجة 

حتمية لتنفيذ العمليات االأمنية اال�ضتباقية 

وامليدانية ملواجهة ن�ساط عنا�سر القاعدة 

وغريها من االج��راءات احلكومية   املختلفة  

 والتي   �ضاهمت   يف   ارتفاع   معدل   عجز   املوازنة  

 العامة   للدولة   اىل9   ٪   من   الناجت   املحلي   االجمايل  

 باملقارنة   مع   العجز   املقدر   ب�٪8 . 

م�ضرية اىل االآثاراالقت�ضادية واالجتماعية 

لالعتداءات االإرهابية، واملتمثلة يف اإحجام 

ال��دول واملنظمات املانحة عن تنفيذ بع�ص 

التزامات القرو�ص وامل�ضاعدات اخلارجية 

لبالدنا نتيجة لتلك االأعمال االإرهابية، حيث 

و�ضلت خم�ض�ضات القرو�ص وامل�ضاعدات 

اخلارجية املدفوعة لبالدنا خالل عام2009   م  

 اىل   اأدنى   م�ضتوياتها   التي   مل   تتجاوز   87   مليار  

 ريال ..  باال�ضافة   اىل   االآثار   االجتماعية   املبا�ضرة  

 املت�ضلة   باإ�ضعاف   الن�ضيح   االجتماعي   الأفراد  

 املجتمع   وتنامي   مظاهر   الثاأر   والتقطع   وعمليات  

 االختطاف . 

واأك��دت امل�ضادر اأن بالدنا �ضتظل ملتزمة 

مبواقفها املبدئية ملكافحة االإره���اب ال��ذي 

ينطلق من قناعة وطنية را�ضخة باأن ذلك يخدم 

م�ضلحة اليمن اأواًل واالأم��ن واال�ضتقرار يف 

املنطقة والعامل عموماً، مو�ضحاً اأن مواجهة 

اعتداءات عنا�ضر تنظيم القاعدة االإرهابي 

تتطلب خمتلف اجلهود الداخلية الر�ضمية 

وال�ضعبية. ۹

ولي عهد قطر ورئيس االتحاد السعودي يشيدان باستعدادات بالدنا لخليجي 20
¿ اأ���ض��اد ويل العهد بدولة قطر 
رئي�ص اللجنة االأوملبية القطرية 

�ضمو ال�ضيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

باال�ضتعدادات والتح�ضريات التي 

اتخذتها اليمن الحت�ضان بطولة 

خليجي 20 لكرة القدم وجاهزيتها 

التامة من كافة اجلوانب ال�ضتقبال 

اأبناء اخلليج.

واأك��د اآل ثاين خالل لقائه اأم�ص 

وزي��ر ال�ضباب والريا�ضة رئي�ص 

اللجنة املنظمة «خلليجي ع�ضرين» 

حمود عباد، اأن اليمن متلك كل 

املوؤهالت واالمكانات ال�ضت�ضافة 

البطولة كما ت�ضلرّم دعوة ر�ضمية حل�ضور افتتاح البطولة املقررة خالل الفرتة 

من 22 نوفمرب اىل 5 دي�ضمرب 2010م.. اىل   ذلك   اأكد   االأمري   �ضلطان   بن   فهد   بن  

 عبدالعزيز   الرئي�ص   العام   لرعاية   ال�ضباب   رئي�ص   االحتاد   ال�ضعودي   لكرة   القدم  

 ثقته   الكاملة   بتحقيق   اليمن   النجاح   الكامل   يف   تنظيم   بطولة   خليجي   20لكرة  

 القدم .  واأ�ضاد االأمري �ضلطان خالل ا�ضتقباله اأم�ص وزير ال�ضباب والريا�ضة 

رئي�ص اللجنة املنظمة خلليجي20 حمود عباد ورئي�ص االحتاد اليمني لكرة 

القدم مدير البطولة ال�ضيخ اأحمد �ضالح العي�ضي - باخلطوات التي اتخذت 

حتى االآن ال�ضت�ضافة كاأ�ص اخلليج 

العربي الع�ضرين، والتي تعد اأكرب 

جتمع خليجي   حتقق   م��ن   خالله  

 العديد   من   االإجن��ازات   بني   �ضباب  

 دول   املنطقة . 

   وخالل   اللقاء   ت�ضلرّم   االمري   �ضلطان  

 م��ن   ال��وزي��ر   عباد   دع���وة   ر�ضمية  

 حل�ضور   حفل   افتتاح   مناف�ضات  

 ال���دورة،   حيث   اأع��رب   �ضموه   عن  

 �ضعادته   بهذه   الدعوة .  ويقوم عباد 

والعي�ضي حالياً بجولة خليجية 

لت�ضليم وزراء ال�ضباب والريا�ضة 

وروؤ����ض���اء ال��ه��ي��ئ��ات الريا�ضية 

وروؤ�ضاء اللجان االأوملبية وروؤ�ضاء احت��ادات كرة القدم يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي والعراق، دعوات ر�ضمية حل�ضور افتتاح خليجي20. 

اإىل ذلك اأعلن االحتاد العماين لكرة القدم عن ت�ضكيل الوفد الذي �ضيمثرّل 

�ضلطنة عمان يف خليجي20، برئا�ضة رئي�ص االحتاد خالد بن حمد بن حمود 

البو�ضعيدي، وع�ضوية بع�ص اأع�ضاء املجل�ص «اأع�ضاء  جلان الدورة»، 

وحتديد اجلهازين االإداري والفني والطبي للمنتخب والالعبني وذلك طبقاً 

لالئحة   الدورة۹ . 

الشامي: »القائمة النسبية« ستساعد املؤتمر 
على تجاوز االشكاالت التنظيمية

قال االأخ ط��ارق ال�ضامي رئي�ص 

ال���دائ���رة االإع��الم��ي��ة يف امل��وؤمت��ر 

ال�ضعبي العام اأن ما يح�ضل يف اليمن 

�ضواء يف �ضعده اأو يف اجلنوب يرجع 

بدرجة رئي�ضية للو�ضع االقت�ضادي 

يف البالد.. واأن هناك اتفاقاً على اأن 

ال��و���ض��ع االق��ت�����ض��ادي ه��و و�ضع 

�ضعب وه��ن��اك �ضحه يف امل���وارد، 

وزيادة يف الكثافة ال�ضكانية ب�ضكل 

غري طبيعي وخلل يف موارد الدولة 

حيث اأن اأكرث من 75٪ من املوارد 

تعتمد على النفط، وهناك تناق�ص يف 

اإنتاج النفظ كمورد رئي�ضي.

م�����ض��ريًا اإىل اأن ه��ذه االأع��ب��اء 

تثقل ن��ظ��ام ال��دول��ة وت����وؤدي يف 

املقابل اإىل زي��ادة حالة البطالة 

وم�ضتوى الفقر وه��ذا م��ا ميثل 

بيئة خ�ضبة الإث��ارة اأي اأزم��ات 

البطالة  با�ضتغالل حالة  تدفع 

�ضواًء يف القيام باأعمال خارجة 

عن القانون يف بع�ص مديريات 

املحافظات اجلنوبية وال�ضرقية 

واملناطق التي ا�ضتطاعت عنا�ضر 

تنظيم القاعدة با�ضتغالل احلالة 

االجتماعية وحالة الفقر والبطالة 

ب��ي��ة  ره��ا االإ خمططاتها  لتنفيذ 

الهدامة.۹

تفا�صيل �ص2


