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اليمن يستعد عسكريا الستضافة كأس اخلليج

اتفاق مشروط بين رؤساء االتحادات الخليجية إلقامة البطولة في عدن

اليمن يحدد منتصف نوفمبر موعدًا نهائيًا لجهوزية استضافة »خليجي 20«
عبداهلل العنزي وإيالف

اليمن���ي علي عبداهلل  الرئيس  أكد 
صالح أن المشاركين في بطولة كأس 
الخليج العش���رين لكرة القدم المقبلة 
على مالع���ب عدن وأبين س���يكونون 
ضيوفا أعزاء وسيحظون بكل الرعاية 
والحف���اوة والترحاب وباألمن واألمان 

واالطمئنان.
وحدد اليمن منتصف نوفمبر المقبل 
موع���دا نهائي���ا لجهوزيت���ه النهائية 
الستضافة البطولة الخليجية، جاء ذلك 
خالل اجتماع ترأسه الرئيس صالح وضم 
رئيس الحكومة عل���ي مجور ورئيس 
وأعضاء اللجنتي���ن المنظمة واألمنية 

للبطولة.
واطلع الرئيس اليمني على تقارير 
تناولت أعمال كافة اللجان المعنية حيث 
أشارت إلى االس���تعدادات والترتيبات 
الت���ي اتخذه���ا اليمن الس���تقبال هذا 
الح���دث الرياضي الكبير س���واء علي 
التنظيمي واإليوائي واألمني  الصعيد 

والرياضي.
إلى اس���تكمال  التقارير  وأش���ارت 
البنية  التجهيزات في إطار مش���اريع 
التحتية والمنشآت والمرافق الرياضية 

المخصص���ة باإلضافة إل���ى ما يجري 
حاليا من استكمال تجهيز أماكن اإليواء 
للضيوف وف���ي مقدمتها فندقا القصر 
وعدن حيث س���يجري االنته���اء منها 
بصورة كامل���ة تجهيزا وتأثيثا في 15 

نوفمبر المقبل.
المق���دم من رئيس  التقرير   وأك���د 
اللجن���ة األمنية على اس���تتباب األمن 
 وتع���اون جمي���ع األجه���زة األمني���ة 
والسلطات المحلية في محافظات عدن 
وأبين ولحج على تنفيذ الخطة بصورة 
فعالة واتخاذ كافة االحتياطات األمنية 
الالزمة الت���ي تكفل إجراء البطولة في 

أجواء آمنة. 
وكانت اللجن���ة اليمنية المنظمة ل� 
»خليجي 20« أكدت على إقامة البطولة 
في الموعد المحدد خالل الفترة من 22 
نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبلين نافية 
أي صحة ألي شائعات أو ترويج للتأجيل 

أو النقل الى بلد اخر. 
وأش���ار وزير الش���باب والرياضة 
حمود عباد رئيس اللجنة المنظمة في 
اجتماعها األخير إل���ى أن اليمن جاهز 
لالس���تضافة، مضيفا انه ال يمكن بأي 
حال من األحوال أن يدعو اليمن أشقاءه 

وهو غير جاهز.

انتهاء المهلة

وعلى الصعيد نفس���ه تنتهي اليوم 
المهلة التي تتيح لالتحادات الخليجية 
عقد اجتماع طارئ لمناقشه استضافة 
اليمن للبطولة، حيث تنص المادة 17 
من الئحة كأس الخليج على ان الدعوة 
لعقد اي اجتماع طارئ لرؤساء االتحادات 
الخليجية »وهم الجهة الوحيدة المخولة 
بتأجيل البطولة او تغيير مكان اقامتها« 
يعقد بعد شهر من تاريخ الدعوة اليه، 
والتي تكون عبر اتحاد خليجي مدعوم 

من اتحادين آخرين.
وسيكون المنفذ الوحيد لالتحادات 
الخليجي���ة ف���ي عقد اجتم���اع طارئ 
هو االس���تعانة بالدعوة السابقة التي 
وجهه���ا رئي���س اتحاد الكرة الش���يخ 
طالل الفهد لعق���د اجتماع طارئ في 8 
اغسطس الماضي والتي جاءت مدعومة 
من االتحادين البحريني والس���عودي، 
ولكن تم تأجي���ل هذا االجتماع بعد ان 
حددت اللجنة المنظمة ل� »خليجي20« 
موعد اجراء القرعة في نفس يوم عقد 

االجتماع.

واكدت مصادر مطلع���ة ل� »األنباء« 
ان هناك شبه اتفاق شفوي بين رؤساء 
االتحادات الخليجية على استمرار دعمهم 
القامة »خليجي 20« في اليمن وفي موعده 
المحدد مسبقا، ولكن بشرط االستقرار 
االمني في المدن والمنشآت التي تستضيف 
البطولة، وفي حال حدوث اي اختراق امني 
جديد فإن االتحادات الخليجية ستعود 
الى الدعوة التي وجهها االتحاد الكويتي 
القامة اجتماع طارئ لرؤساء االتحادات 
الخليجية من اجل اعادة النظر في مكان 

وموعد اقامة البطولة.
ومن خالل اللوائح التنظيمية لكأس 
الخليج فإن استضافة البطولة ستوجه 
الى الدولة التي ستس���تضيف البطولة 
المقبلة وهي البحرين على ان يحل اليمن 
مكانها في استضافة خليجي21، وسيتم 
اعطاء الحرية لالتحاد البحريني الختيار 
اقامة البطولة في موعدها او تأجيل اقامتها 
للعام المقب���ل، على ان يتم اجراء قرعة 
جديدة للبطولة. الجدير بالذكر ان القرعة 
كانت قد اسفرت عن وقوع منتخبات اليمن 
والسعودية والكويت وقطر في المجموعة 
االولى وعمان والبحرين واالمارات والعراق 

في المجموعة الثانية.

الجهراء يفوز على السالمية

القادسية يتصدر مجموعته في »تنشيطية اليد«

عبداهلل العنزي 
أكد مدير االزرق اسامة حسني انه مت االتفاق 
م����ع اجلهاز الطبي للمنتخب عل����ى ابقاء مهاجم 
القادس����ية احمد عجب ضمن قائمة االزرق التي 
تستعد للمشاركة في »خليجي 20« في نوفمبر 
املقبل في اليمن، مشيرا الى ان د.عبداملجيد البناي 
ابلغه مس����اء اول من امس بأن عجب بحاجة الى 
فترة من اسبوع الى 10 ايام حتى يكون في جهوزية 

بدنية كاملة للمشاركة مع االزرق.
وقال حسني في تصريح ل� »األنباء« ان االزرق 
مير بفترة جيدة اآلن وعلينا استغالل هذه الفترة 
في منافس����ات »خليجي 20«، وهذا االمر يتطلب 
اوال جتنب عدم اصابة اي العب من قائمة ال� 25 
املس����تدعني للمنتخب، فنحن نريد التركيز على 
هذه املجموعة من الالعبني من الناحيتني البدنية 
والفنية وكذلك االدارية، فاس����تقرار الالعبني من 
جميع هذه النواحي عامل مهم جدا، مش����يرا الى 
ان اجلهاز الفني تعمد االعالن مبكرا عن القائمة 
املشاركة في »خليجي 20« حتى يتسنى التركيز 

عليهم ومتابعتهم في املباريات مع انديتهم.
 واضاف ان تأهل القادس����ية الى نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي املقرر اقامته في 6 نوفمبر املقبل، 
لن يؤثر مطلقا على برنامج اعداد املنتخب الذي 
سيبدأ جتمعه في الكويت 30 اجلاري على ان يغادر 
الى معسكره في العاصمة االماراتية ابوظبي في 
8 نوفمبر، وسيلعب مباراتني وديتني امام الهند 

في 14 منه والعراق 17 الشهر املقبل.
ومتنى حسني ان تقام بطولة »خليجي 20« في 
موعدها احملدد قبل املش����اركة في كأس آسيا في 
يناير املقب����ل، وهي مبثابة فرصة للوقوف على 
مستوى االزرق في االستحقاقات الرسمية وجتهيزه 
جيدا للبطولة القارية االهم، الن منافسات كأس 
اخلليج دائما ما تشهد مباريات قوية نظرا لتقارب 
املستويات، اضافة الى ان املنتخب سيلتقي نظيره 
القط����ري في البطولة اخلليجية قبل ان يواجهه 
ايضا في كأس آس����يا وهو االمر الذي سيكشف 
الكثير من نق����اط القوة والضعف للجهاز الفني 

لالزرق.

حامد العمران
انفرد القادسية بصدارة املجموعة الثانية للبطولة 
التنشيطية لكرة اليد بعد تغلبه عل����ى الشب���اب 
35 � 27 في اللقاء ال���ذي جرى اول من امس على 
صالة الش���هيد فهد االحمد بالدعي���ة. وبذلك رفع 
االصفر رصي���ده الى 4 نقاط من فوزين متتاليني 

فيما بقي الشباب على رصيده بنقطتني.
وفي لقاء آخر قلب اجلهراء التوقعات وفاز على 
الساملية 29 26 ليحصل اجلهراوية على اول نقطتني 
ويتس���اوى مع السماوي في الرصيد. وقد يعتبر 
البع���ض ان فوز اجلهراء مفاج���أة ولكن النتيجة 
كانت طبيعية نظرا للغيابات الكثيرة في صفوف 
السماوي حيث لعب مدربهم الوطني خلدون اخلشتي 
بتشكيلة من الالعبني الشباب لغياب الزعابي وجنيب 
وصنقور والصالل ولعب بحراس ناش���ئني وهذا 
م���ا جعل اجلهراء يتفوق بخبرته. وقد تألق ابناء 

مفرح مس���اعد واحمد الى جانب احلارس فيصل 
البذالي والعب اخلبرة بدر براك الذي قدم مستوى 
جيدا في الدفاع وهذا ما جعل اجلهراء يتفوق في 
الدقائق االخيرة من الش���وط االول ويواصل الى 

نهاية املباراة.
وفي املباراة الثانية قاد صانع العاب القادسية 
مهدي القالف فريقه لفوز مس���تحق على الشباب 
الذي عانى ايضا من الغيابات إما لظروف االصابة 
او العم���ل الى درجة ان املدرب الوطني يوس���ف 
غلوم لم يجد العبني جاهزين على دكة االحتياط 
لالستعانة بهم عند اللزوم على عكس االصفر الذي 
قاده املدرب املصري حازم عواض واس���تطاع ان 
يجري بعض التغييرات التكتيكية التي ساهمت 
في الفوز وظهر مبس���توى طيب مبارك اخلالدي 
وعبدالوهاب املزين، وكان الهجوم املرتد السريع 

العنوان الرئيسي لتحقيق الفوز.

حيدر فرمن يتحدث في املؤمتر الصحافي بحضور مسؤولي املجلس الفني

إغالق ستاد محمد الحمد بعد مباراة السالمية

 تنطلق 4 نوفمبر على 4 مالعب ضمن المواصفات الدولية 

الشيخ ينتظر تقرير لجنة االنضباط 
للمشاركة أمام االتحاد في النهائي

 الكويت تستضيف الجولة التأهيلية لكأس العالم في الكريكيت

عبدالعزيز جاسم
سيتمكن العب وسط القادسية صالح الشيخ من املشاركة 
في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 6 نوفمبر املقبل أمام االحتاد 
السوري بالرغم من طرده مباشرة في مباراة الذهاب بالدور 
نصف النهائ���ي أمام الرفاع البحرين���ي وذلك وفق لوائح 
املسابقة التي تنص على إيقاف الالعب مباراة واحدة إال ان 
ذلك سيتوقف على تقرير احلكم وجلنة االنضباط التي لم 
تقرر حتى اآلن االكتفاء بالعقوبة مباراة واحدة أو تغليظ 
العقوبة إلى مباراتني وبالتالي س���ينتظر الشيخ اليوم او 

غدا ملعرفة موقفه.
وقد قررت ادارة القادس���ية إغالق س���تاد محمد احلمد 
ابتداء من بعد غد أي بعد مواجهة القادس���ية مع الساملية 
في اجلولة اخلامسة من الدوري املمتاز وذلك إلجراء أعمال 
الصيانة الالزمة الستضافة املباراة النهائية لكأس االحتاد 
اآلسيوي، كما ستتم تهيئة املقصورة الرئيسية الستضافة 

كبار احلضور.
وقد حدد االحتاد اآلسيوي أسماء حكام املباراة النهائية 
حيث سيقودها السعودي عمر الغامدي كما مت حتديد وقت 

املباراة إذ سيكون في اخلامسة والنصف مساء.
من جانبه، قرر م���درب األصفر محمد إبراهيم ان يتابع 
الفريق تدريباته دون راحة وقد أشرك إبراهيم في تدريب 
أول من أمس جميع الالعبني الذين لم يشاركوا في مواجهة 
الرفاع باإلضافة إلى الس���وري فراس اخلطيب الذي شارك 
في آخر نصف ساعة وذلك الستعادة لياقته البدنية سريعا 

والتي فقدها من خالل غيابه املتكرر بسبب اإلصابة.
ووضح تركي���ز إبراهيم خالل التدريب���ات في اليومني 
املاضي���ني على مواجهة الس���املية غدا بعد ان اش���رك عمر 
بوحمد وصالح الش���يخ في الوس���ط بدال من طالل العامر 
وفهد االنصاري املوقوفني حلصولهما على 3 إنذارات، كما 
انه استقر على خط الدفاع بتواجد املغربي عصام العدوة 
بدال من مساعد ندا املصاب الذي لم يدخل التدريبات حتى 
اآلن، حيث يتم إعداده للمرحلة املقبلة، خصوصا النهائي 
اآلسيوي أمام االحتاد السوري، وقد جتددت إصابة ندا في 
فخذه خالل مباراة الرفاع بعد ان حتامل عليها كثيرا الفترة 
املاضية وهي اإلصابة التي تعرض لها في بطولة غرب آسيا 

مع املنتخب.
إلى ذلك يعاني العديد من العبي القادسية من كدمات إال 
انها لن تؤثر على مشاركتهم في مباراة الغد ومنهم عبدالعزيز 

املشعان ومحمد راشد وبدر املطوع وجهاد احلسني.

وش����كر فرمن رئي����س جلنة 
الكريكيت الش����يخ ضاري الفهد 
وفيصل امل����رزوق نائب الرئيس 
واالعضاء يوس����ف باش وعماد 

اجلسام وسعيد مبارك.
وأوضح فرم����ن انه مت تعيني 
مدرب سريالنكي للمنتخب نظرا 
خلبرة املدرب في اللعبة وبدأ العمل 
منذ 40 يوما اس����تعدادا للبطولة 
حيث جرى إحص����اء عدد الفرق 
املشاركة وبلغ 43 فريقا للرجال 
و32 لعمر 20 سنة، و23 فريقا ل� 
17 س����نة، الفتا الى اننا نأمل ان 
نحقق خطتنا املستقبلية في إشهار 
االندية، السيما ان قوانني االحتاد 
الدولي للعبة يسمح مبشاركة من 
ولدوا في الكويت أو من امضوا 7 
سنوات إقامة ليكونوا في املنتخب 

الوطني.
وق����ال ان ع����دد الالعبني في 
تش����كيلة املنتخب بلغ 30 العبا 
جرت تصفيتهم الى 18 العبا على 
ان يتم تصفيتهم الى 14 العبا وهو 
العدد الرس����مي لكل منتخب في 
الى  اننا نطمح  البطولة. مضيفا 
حتقيق املركز اخلامس أو السادس 

في البطولة الدولية.

وتاب����ع: ان البطولة مدعومة 
من االحتاد الدول����ي للعبة ماديا 
باالضافة ال����ى وجود رعاة وهم: 
بيبسي وفندق »موڤنبيك البدع« 
ودي ال بايبا، بينما قدمت عدد من 
اجلهات أفضل مساعدة واهتمام 
وعلى رأسها شركة نفط الكويت 
وشركة املش����روعات السياحية 
والهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية.

املالعب االربعة من حيث استيراد 
التربة اخلاصة من باكس���تان 
لتكون املالعب ضمن الشروط 
الدولي���ة للعبة. الفت���ا الى ان 
البطولة تعتمد على مستويات 
الدول املشاركة، حيث تقع الكويت 
في املستوى الثامن حاليا وتعتبر 
من الدول املتقدم���ة في اللعبة 
والساعية الى إثبات دورها عامليا 

وآسيويا.

العاملية للمرة السابعة في الكويت 
بعد ان شاركنا في اجلوالت الست 
السابقة، حيث يشارك منتخبنا في 
البطولة في املجموعة االولى الى 
جانب سورينام وفانواتو )احدى 
اجلزر البريطانية( وبوتان، بينما 
يلعب في املجموع����ة الثانية كل 
من جبل ط����ارق وأملانيا وزامبيا 

وباهاماس.
وأضاف انه مت تهيئة أفضل 

سمير بوسعد
أعلن أمني الس����ر ف����ي جلنة 
اللجنة  املنبثق����ة عن  الكريكيت 
االوملبية حيدر فرمن عن استضافة 
الكويت للجولة التأهيلية الى كاس 
العالم للعبة مبشاركة 8 منتخبات 
موزعة عل����ى مجموعتني والتي 
ستنطلق في 4 الى 12 نوفمبر املقبل 
على 4 مالعب في االحمدي، ملعبني 
لش����ركة نفط الكوي����ت واملدينة 
الترفيهية وحديقة الصليبخات 
حتت إشراف االحتاد الدولي للعبة 
وبحضور مسؤولي الكريكيت من 

املجلس الفني في الكويت.
وحضر املؤمتر الصحافي الذي 
البدع«  عقد في فندق »موڤنبيك 
أول م����ن امس رئي����س املجلس 
الفني للجنة الكريكيت الكويتية 
جيف ديالنش وش����يتي سوداكا 
املنتخ����ب وعضو املجلس  مدير 
الفني، وإقبال فانو عضو املجلس 
واملسؤول عن القوانني في اللعبة 
واس����د دبيك مدير ع����ام اللجنة 
وعبداهلل تاكور مسؤول االعالم 

والتسويق.
وقال فرم����ن ان اللجنة أمتت 
االستعدادات الستضافة اجلولة 

فراس اخلطيب عاد بقوة لصفوف األصفر

)متين غوزال(

اليرموك بطاًل لـ »سوبر الصاالت«

هايف املطيري وسهو السهو يسلمان الكأس إلى قائد اليرموك

ت���وج اليرموك بطال لكأس س���وبر الصاالت 
لكرة الق���دم بتغلبه عل���ى الفحيحيل 5 � 4 في 
املباراة املثيرة التي جمعتهما أول من أمس على 
صالة نادي اليرموك في افتتاح النسخة الثانية 
ملوس���م كرة الصاالت.وسلم نائب رئيس احتاد 
كرة الق���دم هايف املطيري ال���كأس الى الفريق 
الفائز ف���ي حضور رئيس جلنة الصاالت جالي 
جريد وس���كرتير االحتاد سهو السهو ورئيس 

نادي الفحيحيل خالد س���ريع ورئيس اللجنة 
املعينة لليرموك.

وبهذا الفوز يكون اليرموك حقق الثنائية بعد 
ان فاز بلقب الدوري في املوسم املاضي، فيما أخفق 
الفحيحيل في إحراز اللقب الثاني على التوالي 

بعدما توج مؤخرا بكأس الصاالت.
يذكر ان منافسات دوري الصاالت ستنطلق 

غدا السبت.

أكد أن تأهل القادسية للنهائي اآلسيوي لن يؤثر على اإلعداد

ٍحسين: عجب باق مع األزرق


