
الدفاع : اليمن ليست أرضًا 
مفتوحة إلقامة قواعد أجنبية
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نفى مصدر عسكري مسؤول 
يف وزارة الدفاع األنباء التي 
تحدثت عن عزم الواليات 

املتحدة األمريكية بناء أكرث من 
ألف وحدة سكنية تستوعب 
جنودها يف 3 قواعد عسكرية 

يف اليمن.
وأكد املصدر يف ترصيح 

صحفي له بأن اليمن بلد ذو 
سيادة ولن يسمح ألي دولة 

كانت بإقامة قواعد عسكرية 
أجنبية عىل أراضيه سواء كان 

ذلك يف أرخبيل

اعترب مجلس الوزراء 
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة 

الفساد الحالية غري رشعية 
النتهاء فرتة واليتها القانونية .
والزم املجلس امس كافة 

الوزراء بعدم التعامل مع 

هيئة مكافحة الفساد املنتهية 
واليتها وحتى يتم تشكيل 
هيئة بديلة طبقا للقانون.
كام الزم املجلس وزارة 

االعالم بعدم بث اي اخبار 
تتعلق بالهيئة املنتهية واليتها.
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ملحق يومي يصدر بمناسبة خليجي 21 بالبحرين
إشراف/

منصور الجرادي

األربعاء
9يناير  2013م

العدد )5(

توقعات الفنيني والجمهور حول مشاركة خليجي 21 ..

أحمر..أخضر
بات املنتخب اإلمارايت أول املتأهلني إىل دور 

نصف النهايئ لبطولة خليجي 21 املقامة يف 

العاصمة البحرين حاليا عىل حساب املنتخب 

البحريني املستضيف بهدفني مقابل هدف .

بدأ املنتخب اإلمارايت التسجيل عن 

طريق  الالعب عيل مبخوت يف الدقيقة 39 

من الشوط األول، فيام عادل للبحرين الالعب 

عبدالوهاب املالود يف الدقيقة 74 من زمن 

املباراة .

وقدم املنتخبان أداء فنيا قويا وظهر املنتخب 

البحريني بصورة مغايرة ملباراته األوىل يف االفتتاح 

أمام عامن .

وبعد هدف التعادل البحريني تصاعدت 

اإلثارة يف املباراة حيث كثف املنتخبان من 

هجامتهام يف محاولة القتناص هدف التقدم 

والفوز وهو ما تحقق لإلمارات يف الدقيقة 84 

بعد متريرة رائعة من عمر عبدالرحمن إىل 

إسامعيل مطر الذي حاول تسديدها يف املرمى 

البحريني لكن حارسه استطاع صدها لتجد 

متابعة من الالعب ماجد حسن الذي أودعها 

شباك البحرين بقوة .

وبهذا الفوز تضمن اإلمارات التأهل إىل الدور 

الثاين بعد تصدرها املجموعة األوىل بست نقاط 

بفوزين عىل البحرين وقطر التي تحتل املركز 

الثاين بثالث نقاط بعد فوزها عىل عامن اليوم 

فيام تقبع البحرين وعامن يف ذيل املجموعة 

بنقطة من تعادلها يف املباراة االفتتاحية .

اإلماراتي: وجهك أبيض

مكافاآت مالية مغرية 

لالعبني يف حال الفوز على 

ال�سعودية

مطب هادي

كتل »امل�شرتك« تقرر مقاطعة 
الربملان وت�شعد �شد هادي 

الربكاين: لن ن�شمح بالإ�شاءة 
للرئي�ض اأو رف�ض قراراته

ال�شامي: اإحالة القانون اتخذ
 من طرف واحد

فنية احلوار تهدد مبقاطعة 
احلكومة

م�شروع قانون العدالة النتقالية يهدد 
بن�شف امل�شاحلة واحلوار الوطني

األحمدي: الفرصة متاحة أمام 
إيران لتصلح عالقاتها مع اليمن

اتهم طهران بدعم احلوثيني والنف�شاليني

»النوبة« : لن نقبل بأقل من االستقالل
يف اأول تعليق على القرار 

جنود املارينز  بال�شفارة المريكية مهمتهم وقتية 

 الحكومة: هيئة مكافحة 
الفساد لم تعد شرعية

اأوقفت التعامل معها

ت�شكيل جلنتني ملعاجلة ق�شايا ارا�شي اجلنوب واملوظفني املبعدين 


