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نة وجاهزة  اليمن: المالعب مؤمَّ
 أعلن وزير الشباب والرياضة اليمني حمود 
عباد ان املالعب اخلاصة باستضافة دورة كأس 
اخلليج العش���رين لكرة القدم التي ستقام في 
محافظت���ي عدن وأبني م���ن 22 نوفمبر حتى 5 
ديسمبر املقبلني أصبحت جاهزة بنسبة %100.

 وأضاف عباد في تصريح نقله موقع وزارة 
الدفاع »26 سبتمبر نت« ان قيام انشطة خليجي 
20 في اليمن »يتيح الفرصة أمام الشعب اليمني 
للتعبي���ر عن قدرته في حس���ن التنظيم وكرم 
الضيافة خاصة انه قد نظم العديد من االنشطة 

الرياضية العربية واآلسيوية«.
 من جهة أخرى، اوضح رئيس اللجنة األمنية 
العليا للبطولة الل���واء الركن صالح الزوعري 
انه طلب م���ن األجهزة األمنية ف���ي محافظات 
عدن وابني وحلج »تش���ديد اإلجراءات األمنية 

وتعزيز احلراس���ات على املنشآت ذات الصلة 
بانش���طة خليجي 20 لضمان ع���دم حدوث أي 

خرق أمني«.
 وأش���ار في تصريح ملوقع وزارة الداخلية 
ال���ى ان »تأمني خليجي 20 يج���ري وفق خطة 
مرس���ومة بدأت اللجنة األمنية العليا بتنفيذها 
قبل عدة أشهر من خالل تأهيل االجهزة األمنية 
املشاركة في احلماية وتدريبها على التعامل مع 
مختلف االحتماالت، ال���ى جانب حتديد مواقع 
متوضع الوحدات األمنية وإدخال التقنيات األمنية 
احلديثة في حماية ومراقبة املنشآت الرياضية التي 
ستجري فيها االنشطة، وكذلك األماكن اخلاصة 
بإقامة الوفود الرياضية الى جانب رصد عناصر 
السوابق  الشغب والعناصر املشبوهة وأرباب 

ووضعهم حتت الرقابة األمنية«.

 رياضيون إماراتيون: إقامة كأس الخليج 
باليمن مغامرة غير محسوبة العواقب

اعتبر رياضيون إماراتيون ان إقامة »خليجي 
20« في موعدها احمل���دد في اليمن خالل الفترة 
من 22 نوفمبر وحتى 5 ديس���مبر املقبلني تعد 
مغامرة غير محسوبة العواقب في ظل الظروف 
األمنية املعقدة التي تعيشها الدولة املستضيفة 

لهذا احلدث.
وحذر ه���ؤالء الرياضيون ف���ي تصريحات 
لصحيفة »إمارات الي���وم« من املخاطر الكبيرة 
التي من املمكن ان يتعرض لها العبو املنتخبات 

املشاركة من مختلف دول اخلليج.
ودعوا الى أهمية توافر جميع العوامل التي 
تساعد البعثات اخلليجية السيما الالعبني على 
أداء مهمتهم على اكمل وجه من دون اي خوف من 

حدوث تفجيرات دامية او إحداث شغب.
وقال الرياضيون انه حتى لو قام اليمن بتوفير 
حراس���ة مش���ددة وحماية مكثفة بحشد املئات 
من رجال األمن والشرطة واجليش فان شعور 
الالعبني بعدم األمن وبأنهم يعيشون وسط أجواء 
غير طبيعية س���ينعكس بصورة س���لبية على 

مستوياتهم الفنية خالل املباريات.
وأوضحوا للصحيفة انه رغم اجلهود الكبيرة 
التي قام بها اليمن في التحضير لهذا احلدث من 
خالل جتهيز املالعب واملنش���آت إال ان البطولة 
ستتأثر أيضا وبصورة سلبية من ناحية احلضور 
اجلماهيري الذي س���يحجم عن التدافع لليمن 
م���ن دول املنطقة حلض���ور املباريات ومؤازرة 

املنتخبات.
وكان البعض قد اقترح إقامة البطولة في أي 

دولة خليجية أخرى تكون مس���تعدة لتنظيمها 
مع االحتفاظ لليمن بتنظيم البطولة في نسختها 
ال� 21 حال توافرت الظروف األمنية املناسبة في 

هذا البلد.
وقال عضو مجل���س إدارة رابطة كرة القدم 
اإلماراتية محمد النعيمي في تصريح للصحيفة 
انه يجب ان نكون واقعيني كون إقامة البطولة 
في اليمن ستكون محفوفة بالكثير من املخاطر 
األمنية، خصوصا ان الكل يتابع من خالل وسائل 
اإلعالم مشاهد التفجيرات الدامية في بعض املدن 
وحت���ى في عدد من املالع���ب املخصصة القامة 

مباريات كأس اخلليج.
واضاف ان هناك تخوفا كبيرا في الش���ارع 
الرياضي اإلماراتي من ذهاب املنتخب الى اليمن 
للمش���اركة في كأس اخلليج في اليمن واحلال 
تنطبق ايضا على بقي���ة املنتخبات اخلليجية 
األخرى بجانب انه من الطبيعي ان يكون هناك 
تخوف في أوس���اط أولياء أمور العبي املنتخب 
نظرا لش���عورهم بالقلق على حياة أبنائهم في 

ظل هذه الظروف.
من جهته اكد عضو مجلس إدارة نادي الوصل 
السابق حسن طالب انه من الصعب إقامة بطولة 
كأس اخلليج في ظل الظروف األمنية احلالية التي 
يشهدها اليمن معتبرا ان اقامتها في هذا البلد تعد 
نوعا من املغامرة كون املنتخبات التي ستوجد 
في هذا احلدث ستكون حذرة وخائفة من حدوث 
تفجيرات في املالعب او الفنادق ومختلف االماكن 
املخصصة إلقامة الوفود املشاركة في البطولة. 

مصدر خليجي لـ »األنباء«: تأجيل »خليجي 20« في حاجة إلى قرار سياسي

عبداهلل العنزي
أعرب مصدر رياضي خليجي 
رفيع املستوى ل� »األنباء« عن 
إقامة بطولة كأس  قلقه حيال 
اخللي����ج ال� 20 في مدينة عدن 
اليمنية خ����الل الفترة من 22 
نوفمبر الى 5 ديسمبر املقبلني، 
بعد األح����داث األمنية األخيرة 
التي شهدتها اليمن وكان آخرها 
التفجير الذي وقع مؤخرا في 
نادي الوحدة اليمني احد املنشآت 
الت����ي ستس����تضيف البطولة 
وأسفر عن سقوط 3 قتلى و17 
جريحا، مضيفا ان هذا األمر من 
شأنه ان يعيد احلسابات كثيرا 
في ج����دوى إقامة البطولة في 
اليمن خ����الل املوعد احملدد في 
ظل هذا االختراق األمني الذي 

ج����اء بعد ايام قليلة من إعالن 
الرئي����س اليمني علي عبداهلل 
صالح عن توفير 30 ألف جندي 

لتوفير األمن في البطولة.
وش����دد املصدر الذي رفض 
االفصاح عن اسمه، على ان قرار 
تأجيل البطولة في هذا التوقيت 
الضيق ليس قرارا رياضيا ميكن 
ان يتخذه رؤس����اء االحتادات 
الكروية اخلليجية بل هو قرار 
سياسي من الدرجة األولى، ألنه 
سيأتي من منطلق احلرص على 
سالمة أبناء اخلليج في ظل هذه 

األوضاع األمنية املتوترة.
وأبدى املصدر أس����فه لعدم 
اإلفص����اح او صدور أي تقرير 
امن����ي ع����ن أوض����اع اليم����ن 
وبالتحدي����د ف����ي مدينة عدن 

اجلنوبية التي تشهد مطالبات 
عديدة مما يس����مى »باحلراك 
اجلنوبي« املطالب باالنفصال 
عن اجلمهورية اليمنية األم هذا 
باإلضافة الى تواجد املنظمات 
اإلرهابية في اجلنوب اليمني، 
مشيرا الى ان األمانة العامة في 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي كانت قد طلبت وبشكل 
عاجل م����ن وزراء الداخلية في 
دول مجل����س التعاون تقريرا 
خاصا حول مرئياتهم بش����أن 
احلالة األمنية هناك خالل فترة 
إقامة دورة كأس اخلليج ال� 20 
وذلك في ش����هر يوليو املاضي 
والى اآلن لم يصلها شيء من 

هذا اخلصوص.
وقال املصدر انه من املؤسف 

ان تؤثر املصالح الش����خصية 
على جناح كأس اخلليج، فالكل 
يعلم مدى الضغوطات الكبيرة 
التي ميارس����ها رئيس االحتاد 
اآلسيوي القطري محمد بن همام 
على بعض االحتادات اخلليجية 
وذلك بس����بب بعض املصالح 
االنتخابية التي يس����عى إليها 
بن همام، مستغربا في الوقت 
ذاته من تبدل مواقف بن همام 
الذي كان ينادي قبل فترة بإلغاء 
كأس اخللي����ج او إقامتها كل 4 

سنوات واالن يدعم إقامتها.
وأكد املصدر انه كان باإلمكان 
تدارك الوضع وإيجاد قرار نهائي 
حول تأجي����ل البطولة او نقل 
مكان إقامتها بعد ان دعا رئيس 
احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد 

الى اجتماع تنسيقي بني رؤساء 
االحتادات اخلليجية، إال ان إجراء 
قرعة البطول����ة في نفس يوم 
االجتماع و»بفعل فاعل« افشل 
عقد هذا االجتماع الذي كانت كل 
بوادره تشير الى قرار تأجيل 
البطولة ملدة عام مع نقل إقامتها 

الى البحرين.
الق����ادة  وناش����د املص����در 
السياس����يني في دول مجلس 
التعاون االستعجال باتخاذ قرار 
مهم لطمأنة الشارع اخلليجي 
باستقرار الوضع في اليمن بناء 
على تقارير من وزراء داخلية 
دول مجلس التعاون او اإليعاز 
الى اجلهات الرياضية املسؤولة 
بتأجيل موعد إقامة البطولة او 

حتى نقل مكان إقامتها.

إقامة البطولة في موعدها مرتبط بضمانات أمنية أكبر للوفود المشاركة

التفجير األخير في نادي الوحدة بعدن أثار املخاوف والشكوك حول قدرة اليمن على استضافة »خليجي 20«

إبراهيم مطر
بات منتخ���ب الكويت الوطني 
للدراجات املائية قاب قوس���ني أو 
ادنى من حتقيق الترتيب االول عامليا 
الترتيب  اللعبة بتصدره  في هذه 
الع���ام لنهائي���ات بطول���ة العالم 
للدراجات املائية املقامة حاليا في 
اريزونا االميركية بإحرازه  والية 
15 ميدالي���ة. وقال النادي البحري 
الرياضي في بي���ان اصدره امس: 
ان منتخبنا للدراجات املائية حصد 
في البطولة سبع ميداليات ذهبية 
واربع فضيات واربع برونزيات، 
وسط منافسة ساخنة مع املنتخب 
االميركي في النهائيات التي اختتمت 
جوالتها ام���س. إلى ذلك عاد بطل 
الفاضل  املائية عبداهلل  الدراجات 
مساء أمس األول قبل وصول باقي 
زمالئه متوجا مبيداليتني فضيتني 
واملركز اخلامس في فئة احملترفني 
بعد مش���اركة ناجحة في البطولة  
وكان في استقباله العديد من االهل 
واالقارب واالصدقاء، ولفت الفاضل 
االنظار اليه خالل البطولة ما دعا 
احدى الشركات االميركية الى االتفاق 
معه على رعايته في النسخة املقبلة 
للبطولة. وقال الفاضل انه لم يتوقع 

هذه املنافسة القوية خالل البطولة 
التي شارك فيها جميع ابطال العالم 
على عكس بطوالت اخرى ش���ارك 
فيها وكانت منافساتها أسهل، الفتا 
الى ان حتقيقه الفضيتني واملركز 
اخلام���س بفئ���ة احملترفني يعتبر 
اجنازا بالنسبة اليه بالرغم من انه 
كان يتوق���ع احلصول على املركز 

االول في أكثر من سباق. 
واوضح أن هناك بعض املشاكل 
واجهت���ه في البطول���ة حيث كان 
متصدرا اليوم االول من الس���باق 
اال ان املش���اكل الفنية في الدراجة 
كانت س���ببا رئيسيا في حصوله 
على املركز الثاني بعد حدوث عطل 
أكثر من مرة، مبينا انه كان يتوقع 

احراز امليدالية الذهبية بعد املجهود 
الكبير الذي بذله في التدريبات قبل 
انطالق البطولة حتت اشراف اخلبير 
الفني اسامة الوهيب، الفتا الى انه 
أخذ معداته معه من الكويت وقام 
بتركي���ب بعض االجزاء منها على 
الدراجة لكي تت���واءم مع طبيعة 

السباقات هناك في اميركا. 

الفاض���ل أن حصول  واضاف 
الكويت عل���ى املركز الثاني خلف 
الدولة املستضيفة في ظل مشاركة 
350 متسابقا من 40 دولة يعد اجنازا 
بح���د ذاته ويدل عل���ى ان رياضة 
الدراجات املائية تسير في الطريق 
الصحيح وستكون يوما ما االولى 
على العالم، مؤكدا أن الظروف لم 
تخدم عددا من العبينا، لكن في نفس 
الوقت فقد عودن���ا أبطال الكويت 
على عدم اليأس ولذلك عادوا بعدد 
كبير من امليداليات الذهبية ومنهم 
محمد بوربيع وجاسم الباز وخالد 
بوربيع.  واشار الى أنه شارك في 5 
سباقات حصل في اثنني منها على 
الثاني وفي احملترفني على  املركز 
املركز اخلامس وفي آخر س���باقني 
على املركزين الس���ادس والسابع، 
مشيرا الى أن خبرة أسامة الوهيب 

ساهمت في تطور مستواه. 
وش���كر الفاض���ل والديه على 
مساندتهما له والوقوف الى جانبه 
طوال الفت���رة املاضية بالرغم من 
خوفهما عليه، كما شكر اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية عل���ى رعايتها 

له.

الفاضل أمام ألقابه

الفاضل يقبل رأس والده

...مع اخلبير الفني أسامة الوهيب

عبداهلل الفاضل مع والده وأقاربه

أحد أقاربه في استقباله

الفاضل شارك في 5 سباقات وحصل على فضيتين  والمركز الخامس  في فئة المحترفين  ولفت األنظار 

منتخب الكويت للدراجات المائية 
يحرز 15 ميدالية في بطولة العالم بأريزونا


