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انفجاران أسفرا عن مقتل 3 وإصابة 14.. وتعطيل قنبلتين وضعتا في أكياس بالستيكية

اليمن يعتقل 19 شخصًا من »القاعدة« فّجروا نادي الوحدة المستضيف لـ »خليجي 20«
ع���دن � وكاالت: أعل���ن مصدر ميني 
رس���مي في عدن )جنوب( امس اعتقال 
19 ش���خصا معظمهم من تنظيم القاعدة 
بتهمة الضلوع ف���ي االنفجارين اللذين 
استهدفا نادي الوحدة في املدينة، مؤكدا 
ان هذا العمل لن يفشل بطولة »خليجي 
20« التي تنطلق في 22 نوفمبر وتستمر 

حتى 5 ديسمبر املقبلني.
وأعاد الهج���وم الى الواجهة املخاوف 
بش���أن بطولة كرة الق���دم لدول مجلس 
التعاون اخلليجي واليمن والعراق التي 
س���تقام بعد أسابيع قليلة في محافظتي 
عدن وابني اجلنوبيت���ني حيث يتصاعد 

نشاط تنظيم القاعدة.
وقال املصدر الرسمي لوكالة الصحافة 
الفرنسية »مت إلقاء القبض على 19 شخصا 
متورط���ني في تفجيري نادي الوحدة، 7 
منهم اعتقل���وا في محيط منطقة النادي 
ومن خالل التحقي���ق القي القبض على 

اآلخرين«.
وبحسب املصدر، فقد ضبطت األجهزة 
األمنية بحوزتهم قنابل يدوية وعبوات 

ناسفة.
وأكد ان »معظم هؤالء من تنظيم القاعدة 
و3 منه���م من احلراك اجلنوبي« املطالب 
باالنفصال عن الشمال. وأسفر التفجيران 
اللذان اس���تهدفا نادي الوحدة بفارق 10 
دقائق عن مقتل 3 أش���خاص وإصابة 14 
آخرين على األقل بحسب مصادر أمنية 

وطبية.
وضحايا التفجيرين كانوا من مرتادي 

النادي من غير الرياضيني.
والنادي من املنشآت التي ستستخدم 

في بطولة »خليجي 20«.
وقال املصدر ان »هذا العمل جبان وال 

ميكن ان يفشل خطة »خليجي 20«.
كما رأى ان توقي���ف ال� 19 »في وقت 
قياسي دليل على يقظة األجهزة األمنية« 

قبل البطولة.

في داخل النادي أكملت السير«.
واضاف »بعد 10 دقائق وقع االنفجار 
الثاني في بوابة النادي وتطايرات شظايا 
وأصابتني«. ذكر الش���رعبي ان السكان 
جتمعوا في املكان ووقع حينها االنفجار 

الثاني.

روايات وشهود

من جهته، قال شرطي في منطقة الشيخ 
عثمان »بعد ان سمعنا االنفجار توجهنا 
فورا الى النادي وعند دخولنا بوابة النادي 
انفجرت القنبلة الثاني���ة وأصيب أكثر 
من 10 أشخاص بينهم شرطيان«. إال ان 
الس���لطات أعطت رواية رسمية مختلفة 

لألحداث.
وقال مصدر رسمي محلي ملوقع وزارة 
الدف���اع ان »عاملني في ورش���ة إلصالح 
السيارات وجدا قنبلة قدمية كانت مرمية 
وبطريقة عشوائية تعامال معها مما تسبب 
في حدوث انفجار أدى الى وفاة شخص 

وإصابة 10«.
وذكرت مص���ادر محلية ان »اخلوف 
والتوتر« يسودان حي الشيخ عثمان حيث 
يقع النادي، وهو اكبر جتمع سكاني في 

عدن وفيه اكبر سوق شعبية.
وأم���س غاب ع���دد كبير م���ن الباعة 
املتجولني الذين يفترشون األرض يوميا 
في السوق، وبحسب شهود عيان، شكلت 
القوى األمنية طوقا امنيا حول منشآت 
»خليجي 20« وهي تقوم بتفتيش العمال 
الذين يدخلون الى مواقع هذه املنش���آت 

إلنهاء أعمال البناء.
وذكر الشهود ان القوى األمنية موجودة 
في كل تقاطع على الطرقات. وهذا احلادث 
هو الثاني خالل يومني في عدن. وكانت 
دورية للشرطة تعرضت إلطالق قذائف 
»آر بي جي«، كما قال مسؤول في الشرطة، 
الفتا الى إصابة مدني في هذا الهجوم الذي 

شنه مجهولون.

خالل البطولة.
وقال يوسف الزيقي الذي أصيب في 
رجله خ���الل أحد االنفجاري���ن »بعد ان 
أكملت عملي في صيانة السيارات ذهبت 
الى النادي ملشاهدة التلفزيون وكالعادة 
فجأة انفجرت قنبلة وكان االنفجار قويا 

وفقدت الوعي«.
أما املصاب احمد عبدالسالم الشرعبي، 
وهو صاحب محل للمواد الغذائية أصيب 
بشظايا في عنقه، فقال »كنت في الشارع 
احملاذي للنادي ف���ي طريقي الى البقالة 
التي أملكها، وعندما وقع االنفجار األول 

أكياس بالستيكية، ومت تعطيلهما.
ويضم نادي الوحدة الرياضي صالتي 
أفراح وملعبا لكرة السلة ولكرة الطائرة 
وصالة كبيرة أللعاب التسلية االجتماعية 
وقاعة لكمال األجسام، إضافة الى ملعب 
كبير سيس���تخدم لتدريبات املنتخبات 

وبالرغم من املخ���اوف األمنية، أكدت 
صنع���اء مرارا قدرتها عل���ى ضمان امن 

البطولة اخلليجية لكرة القدم.
من جهته، قال مصدر رياضي مسؤول 
انه مت العثور عل���ى قنبلتني موقوتتني 
في نادي الوحدة أول من امس، كانتا في 

رجال اإلسعاف ينقلون مصابا من مكان االنفجار إلى املستشفى                         )أ.ف.پ(

األهلي في تونس غدًا برئاسة الخطيب.. ومعوض جاهز للترجي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تطير بعثة النادي االهلي إلى تونس 
في ساعة مبكرة من صباح غد اخلميس 
برئاسة نائب رئيس القلعة احلمراء 
محم����ود اخلطيب ملواجه����ة الترجي 
التونس����ي يوم األحد املقبل في إياب 
الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم.
ومن املقرر ان يحدد اليوم اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة حس����ام البدري 
املوق����ف النهائي من مش����اركة العب 
الوسط حسام غالي في املباراة، حيث 
أملح طبيب الفريق األحمر إيهاب علي 
إلى إمكانية حلاق الالعب باملباراة بعدما 
أثبت التشخيص النهائي إلصابته التي 
تعرض لها في مباراة املنتخب املصري 
أمام النيجر، أنها جزع في أنكل القدم 
حصل على اث����ره الالعب على راحة 
ملدة 48 ساعة، على أن يخضع للكشف 
النهائي قبل تدريب اليوم والذي سيحدد 

موقف الالعب النهائي من املباراة.
وكان ق����د انتظم أم����س الالعبون 
الدوليون في تدريب����ات األهلي بعد 
العودة من النيجر، وشهدت تدريبات 
الفريق استعدادا للترجي تألق سيد 
معوض العب األهلي بعدما شفي متاما 
من االصابة التي كان يعاني منها وهي 
عبارة عن متزق، وهي اإلصابة التي 
حرمت معوض من املشاركة في لقاء 
انته����ى بفوز لألهلي  الذهاب والذي 

عالء علي فريقه لتحقيق الفوز على 
نظيره عامر غ���روب 3-1 في اللقاء 
الودي الذي جم���ع الفريقني مبلعب 
حلمي زامورا مساء اول من امس ضمن 
استعدادات الفريق الستئناف مباريات 
املمت���از ومواجهة  الدوري املصري 
احتاد الش���رطة في اجلولة التاسعة 
من البطولة، حيث جنح عالء علي في 
تسجيل هدفني لفريقه وأضاف حازم 
إمام الهدف الثالث للزمالك، في حني 
سجل ش���ادي طه هدف عامر غروب 

الوحيد.
من ناحية اخرى، كشف مدير الكرة 
بالزمالك إبراهيم حس���ن عن صرف 
مكافآت الفوز على املقاصة وسموحة 
وذل���ك بعدما صرف���ت إدارة النادي 
األموال اخلاصة بتلك املكافآت، مؤكدا 
أنها س���تمثل دفعة معنوية لالعبي 

الفريق.
وتطرق مدير الكرة الى رغبة الالعب 
حازم إمام في الرحيل، مشيرا الى انه 
ال توجد مش���كلة لدى اجلهاز الفني 
في رحيل الالعب لكن على س���بيل 
اإلعارة، وعن طري���ق العرض الذي 
يليق بإمكانيات حازم واسم القلعة 
البيضاء، مش���يرا الى انه من املقرر 
وصول مسؤولي نادي الفتح السعودي 
غدا اخلميس للقاهرة للتفاوض مع 
إدارة الزمالك بش���أن ضم حازم إمام 

لصفوفهم في الفترة القادمة.

النيجيري وهو هداف الدوري برصيد 17 
هدفا، وسبق لسالمي أن انضم ملنتخب 
نيجيريا وخاض الالعب مباراة النسور 
ضد كوريا اجلنوبية في 11 أغسطس 
املاضي بستاد مدينة سوون بكوريا 
وانتهى بخسارة نيجيريا 2-1، يأتي 
ذلك في ظل استمرار مسيرة البحث 
عن مهاجم إفريقي من النوع السوبر 
ليعوض غياب األنغولي فالڤيو وقد 
سبق أن رفض النادي التعاقد مع مهاجم 

الرأس األخضر فوفوكو.

الموافقة على رحيل حازم إمام

من جهة اخرى، قاد مهاجم الزمالك 

بهدفني مقابل هدف.
كما غاب الالعب عن منتخب مصر 
أمام النيجر، بينما أدى اللبناني محمد 
غدار تدريبا منفردا حيث تعرض لكدمة 
في القدم اليسرى خالل لقاء االعالميني 

الودي.
من ناحية اخرى، يخضع الالعب 
النيجيري سالمي أوجيني لالختبار 
بتدريبات االهل����ي وذلك للحكم على 
مستواه متهيدا للتعاقد معه في فترة 

االنتقاالت الشتوية يناير املقبل.
ويبلغ س����المي من العمر 20 عاما 
ويلعب لفريق نيجرتوراندوس الذي 
يحتل املركز الراب����ع حاليا بالدوري 

ديل بوسكي في القاهرة
 سيعرض فيسنتي ديل بوسكي مدرب اسبانيا أمام مدربي املنتخبات 
االفريقية جتربته في قيادة منتخب بالده للفوز بكأس العالم لكرة القدم 

في جنوب افريقيا.
وينظم االحتاد االفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة مؤمترا يجمع 
ديل بوس��كي مع 53 من مدربي منتخبات القارة السمراء بينهم حسن 
ش��حاتة الذي قاد منتخب مصر للفوز بثالث��ة ألقاب متتالية في كأس 

األمم االفريقية.
وقال مصدر باالحتاد االفريقي إن املؤمتر سيناقش نتائج نهائيات 
كأس العال��م التي نظمتها جنوب افريقي��ا في يونيو ويوليو وأحرزت 

اسبانيا لقبها ألول مرة في تاريخها.

معلول يحّذر من خطورة بركات وأبوتريكة

مواقع عالمية: على جنوب أفريقيا إرسال 
الورود والشوكوالتة للنيجر بعدما قضت على مصر

قدم جنم الكرة التونسية السابق نبيل 
معلول الوصفة السحرية لفريق الترجي من 
أجل التفوق على األهلي املصري في املباراة 
التي ستجمع الفريقني في البطولة االفريقية 
يوم 17 من الشهر اجلاري، وشدد معلول 
في التصريحات الت��ي أدلى بها لصحيفة 
»الصباح« التونسية على أن السبيل الوحيد 
للترجي للفوز على األهلي هو عزل الثنائي 

محمد أبوتريكة ومحمد بركات عن العبي 
الوسط عن طريق ضغط الترجي على العبي 

األهلي.
وقال معلول ان��ه إذا كان األهلي ميلك 
خبرات أفريقية فإن العبي الترجي ميلكون 
الطموح الكافي للفوز في هذه املباراة التي 
ستكون السبيل للوصل إلى املباراة النهائية 

ورمبا إلى منصة الذهب.

علقت املواقع العاملية على الهزمية القاسية 
التي تعرض لها املنتخب املصري بطل أفريقيا 
الذي سقط أمام نظيره النيجري بهدف دون 
رد، وحتت عنوان »النيجر صعقت مصر في 
نيامي« أشاد موقع »فوتبول 365« مبنتخب 
بالده جنوب أفريقيا الذي تعادل مع نظيره 
سيراليون سلبيا، مشيرا إلى أنه يتحتم عليه 
إرسال الورود والشيكوالتة إلى النيجر بعدما 
ف��ازت على مصر في نيامي ودفعوا بها إلى 
ذيل املجموعة وجعلت أبطال أفريقيا في حالة 
ال يرثى لها، فيما قال موقع »وان نيو بايج« 
األميركي »النيجر قضت على مصر املهيمنة 
ولقنت أبطال إفريقيا درسا تاريخيا«، وعلق 

موق��ع »كوت أوف س��يد« اإلجنليزي قائال 
»هدف حاسم للنيجر تسبب في صدمة قوية 
للمصريني«. وأفاد موقع »فور نيوز« األميركي 
»عاصمة النيجر لم تنم، حيث خرجوا للشوارع 
وأحدثوا بها ضجيجا واس��عا من صافرات 
الس��يارات والغناء بعد الفوز الثمني والذي 
وق��ع كالصاعقة على مص��ر صاحبة املركز 
التاسع أمام فريق في املركز ال� 154، ووصف 
موقع »إي إس بي إن« األميركي حتت عنوان 
»النيجر تصعق مصر والفرق القوية تتدهور«، 
املنتخب املصري على أنه أكبر »كاجول« أو 
أكبر خاس��ر في املجموعة بعد أن صعق من 

املنتخب الصغير النيجر.

ميسي يزور غزة قريبًا رئيس ملف قطر: الدول الصغيرة 
قادرة  على استضافة كأس العالم

»القدم الذهبية« لتوتي 

فرديناند يواجه االعتقال 

ترشيح ندڤيد لعضوية مجلس إدارة يوڤنتوس 

أعلن احتاد كرة القدم الفلسطيني أن جنم الكرم العاملي ليونيل 
ميس���ي مهاجم املنتخب األرجنتيني، ونادي برش���لونة اإلسباني 
سيحل ضيفا على قطاع غزة قريبا ضمن اجلهود التي تبذلها منظمة 
»اليونيس���يف« لزيارة األماكن املنكوبة واملتضررة جراء احلروب، 

وذلك بعد تعيينه سفيرا ملنظمة األمم املتحدة للنوايا احلسنة.
وتابعت صحيفة االحتاد اإلماراتية التي نقلت اخلبر ان جابر عياش 
عضو احتاد الكرة قال إن األخير وض���ع برنامجا متكامال للزيارة، 
خاصة انها كانت ستتم قبل نحو شهر إال ان ميسي اعتذر النشغاله 
باملونديال والبطوالت األوروبية، حيث تشمل الزيارة االطالع على 

آثار احلرب اإلسرائيلية األخيرة يناير 2008.

اعتبر رئيس جلنة ملف قطر الستضافة كأس العالم 2022 لكرة 
القدم الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ان ملف بالده يأخذ بعني االعتبار 
مصلحة املشجعني والالعبني، مشيرا الى استضافة »بطولة عالم مدمجة« 

وذلك في مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(.
وقال الشيخ محمد الذي يسعى الى ان تكون قطر اول دولة عربية 
وخليجية تنال هذا الشرف: »منلك اخلطط لتكييف جميع املالعب، 
وأظهرنا لوفد مفتش���ي االحتاد الدولي الشهر املاضي كيفية تطبيق 

ذلك بشكل مصغر وبتقنية صديقة للبيئة«.
أما عن احلجم الصغير لقطر، فقال الش���يخ محمد: »توجد فكرة 
ان الدول الصغيرة ليس���ت قادرة على اس���تضافة كأس العالم من 
الناحية اللوجس���تية. في كل دورة توجد مخاوف لوجستية، لكن 
في قطر س���ننظم بطولة عالم مدمجة وسنأخذ الالعبني واملشجعني 

بعني االعتبار«.
وتابع الش���يخ محمد: »ال يوجد قانون في االحتاد الدولي مينع 
الدولة الصغيرة من اس���تضافة املونديال. فضال عن ذلك، سيكون 
االس���تثمار ل� »فيفا« مربحا للغاية من الناحية التجارية في منطقة 

الشرق األوسط غير املستغلة جتاريا حتى اآلن«.

أصبح الالعب الش���هير فرانشيس���كو توتي ثالث العب إيطالي 
يحصل على جائزة القدم الذهبية التي متنح ألفضل العب كرة قدم 

ممن جتاوزوا التاسعة والعشرين من عمرهم.
وتس���لم توتي )34 عاما(، قائد فريق روما اإليطالي، اجلائزة في 

حفل أقيم مبونت كارلو.
وترك توت���ي بصمة لقدمه من أجل عرضها ف���ي متنزه األبطال 

باجلهة البحرية إلمارة موناكو.
وتفوق توتي على اإلسباني راؤول غونزاليس واالجنليزي ديڤيد 

بيكام في استفتاء هذا العام.

يواجه أنطون فرديناند مدافع سندرالند االجنليزي لكرة القدم االعتقال 
بسبب عدم حضوره جلسة قضائية كانت مقررة مبحكمة نيوكاسل.

وصدر أمر القبض على الالعب امس بعدما تغيب عن اجللسة القضائية 
التي كانت مقررة اول من امس الس��تخدام الهاتف اجلوال خالل قيادته 
السيارة في 13 يوليو املاضي أثناء توجهه ملطار نيوكاسل للحاق بالطائرة 
قبل إحدى املباريات الودية لفريقه اس��تعدادا للموس��م احلالي. ويواجه 

الالعب عقوبة منعه من قيادة السيارة بسبب انتهاكه القواعد. 

رشح الالعب التشيكي املعتزل بافل ندڤيد لعضوية مجلس ادارة 
يوڤنتوس االيطالي امس مما يضع حدا خلطط ونوايا املهاجم السابق. 
وقالت شركة ايكسور القابضة التي تسيطر على يوڤنتوس في بيان 
الى بورص���ة ايطاليا ان اندريه انييلي رئيس يوڤنتوس يرغب في 
زيادة عدد أعضاء مجلس ادارة النادي الى 11 عضوا بدال من 7 اعضاء 

وانه ينوي اضافة ندڤيد صديقه الى املجلس.

علي بن الحسين: حان الوقت
 لدخول العرب »فيفا«

أكد رئيس االحتادين األردني 
وغرب آس���يا لكرة القدم األمير 
علي بن احلسني انه حان الوقت 
لتمثيل عربي في االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( من خالل إعالنه 
الرئيس  الترشح ملنصب نائب 

عن القارة اآلسيوية.
وأشار االمير علي بن احلسني 
إلى تلقيه دعم وتأييد دول غرب 
آسيا والدول العربية واآلسيوية 
لهذه اخلط���وة وتوحد الصف 

العربي حلشد الدعم املطلوب.
وأوضح خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده في مقر احتاد الكرة 
األردني، عن األسباب التي دفعته 
للترشح لهذا املنصب وعن أهدافه 
املستقبلية قائال: »أمنياتي الكبيرة 
هي نقل هموم القارة اآلسيوية 
ومعاناته���ا والبح���ث عن حل 
للصعوبات الت���ي تواجهها في 
املستقبل وإيجاد التوازن الالزم 
لدفع الكرة اآلسيوية إلى األمام، 
وهذه هي األسباب التي دفعتني 

للتفكير بترشيح نفسي ممثال عن القارة اآلسيوية، األكبر 
واألكثر منوا في العالم«.

وأوضح انه بصدد دعوة رئيس االحتاد اآلسيوي القطري 

محمد ب���ن همام الجتماع طارئ 
الحتاد غرب آسيا في عمان وذلك 
لبحث سبل الدعم الذي سيقدمه 
االحتاد اآلسيوي لألمير علي بن 
احلسني، مؤكدا أن ترشحه ليس 
له عالقة بأي حسابات أخرى بل 
انه يقف إلى جانب بن همام في 
رئاسة االحتاد اآلسيوي، مشيرا 
أيضا إلى أن الفترة املقبلة ستشهد 

زيارة بلدان القارة اآلسيوية.
وتقدم بالشكر لرئيس االحتاد 
العربي لكرة القدم االمير سلطان 
بن فهد الذي أعلن وقوف االحتاد 
العربي إلى جانب االمير علي في 

ترشحه لهذا املنصب الهام.
وع���ن عالقته ب���دول القارة 
اآلس���يوية، اكد األمير علي انه 
سيقوم بزيارتها ملناقشة أفكارهم 
واالستفس���ار عن متطلباتهم، 
مضيفا »ترش���حت لدعم قطاع 
الش���باب ويج���ب علين���ا بناء 
قاعدة رياضية في آسيا تنافس 
مستقبال على البطوالت العاملية، 
وانطالقتي في االنتخابات س���تكون بدعم من  دول غرب 
آسيا ثم سأنطلق نحو دول وسط آسيا وبعدها إلى جميع 

دول آسيا«.

األمير علي بن احلسني متحدثا خالل املؤمتر الصحافي )رويترز(


