
نصف مليار ريال تكاليف 
افتتاح كأس الخليج

¿»امليثاق«
ك�شف رئي�س احتاد الكرة اليمني - مدير 

بطولة خليجي ع�شرين اأحمد العي�شي باأن 

تكلفة الفعاليات التي �شتقدم يف حفل افتتاح 

بطولة خليجي 20 ت�شل اإىل ن�شف مليار ريال 

ميني, موؤكدًا اأن عوائد اال�شت�شافة اليمنية 

كبرية من حيث توفري بنية حتتية جاهزة 

م�شتقباًل لتنظيم بطوالت اإقليمية ودولية, 

باالإ�شافة مل�شاهمتها بالنفع على كرة القدم 

يف اليمن.

املنظمة  اللجنة  ن  اأ العي�شى  ���ش��ار  واأ

ت�شلمت ر�شمياً امل�شاريع املنجزة الإن�شاء 

وتاأهيل كافة املالعب الدولية الرئي�شية, 

وكذلك املخ�ش�شة لتدريبات املنتخبات 

الثمانية املتناف�شة موؤكدا يف الوقت ذاته 

باأن بطولة كاأ�س اخلليج العربي الع�شرين 

املقبلة �شتكون متميزة من حيث جوانب 

التنظيم واآمنة االأجواء التي �شترتافق مع 

مناف�شاتها.

���ش��ار العي�شي ب��اأن اللجنة املنظمة  واأ

خلليجي ع�شرين حتى االآن مل تتلَق ردا من 

قبل جنم الكرة الفرن�شي اجلزائري االأ�شل 

زين الدين زيدان الذي وجهت له الدعوة 

حل�شور حفل افتتاح البطولة املرتقب يف 

22 نوفمرب اجل��اري, ولعب ركلة البداية 

باللقاء االفتتاحي على ا�شتاد 22 مايو الدويل 

يف عدن. ۹

منحة أمريكية للشباب 
بـ 3 ماليني دوالر

¿ ق��دم��ت ح��ك��وم��ة ال���والي���ات املتحدة 
االأمريكية عرب الوكالة االأمريكية للتنمية 

3.5 ماليني  الدولية منحة مالية قدرها 

دوالر لتنفيذ م�شروع مل��دة عامني حتت 

عنوان »تعزيز امل�شاركة املدنية لل�شباب« 

يف حمافظات �شنعاء وعدن واأبني وعمران 

ومارب وذلك بال�شراكة مع وزارة ال�شباب 

والريا�شة.

 و�شيعمل امل�شروع على امل�شاعدةيف ترميم 

ع�شرات املرافق الريا�شية وال�شبابية يف 

اخلم�س املحافظات وك��ذا اإن�شاء �شبكات 

توا�شل قبلية لل�شباب وقاعات ريا�شية, 

باالإ�شافة اىل توفري معدات تدريبية وتدريب 

مدربني ريا�شيني.۹
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منتخبنا يف مجموعة املوت والبداية مع األخضر

مباراة  االفتتاح بوابة عبور للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لنصف خليجي 20

ومل ت�شفع قرعة خليجي ع�شرين ملنتخبنا الذي وقع على 

راأ�س املجموعة االأوىل بحكم اأنه املنتخب امل�شيف للبطولة 

فجاء اإىل جوار منتخبات ال�شعودية والعنابي القطري واالأزرق 

الكويتي يف جمموعة اأقل ما تو�شف باأنها جمموعة املوت .

بل اإنها مل تقف عند ذلك احلد لتك�شر ملنتخبنا اأي�شا عن اأنيابها 

وهي ت�شعه يف مواجهة االأخ�شر ال�شعودي يف مباراة االفتتاح 

التي ميكن اأن ن�شفها مبواجهة ال�شحاب نظرا ملا ميتلكه 

االأخ�شر ال�شعودي من مقومات فنية كبرية جتعله رقما �شعبا 

لي�س اأمام منتخبنا وجمموعته فقط بل يف البطولة باأكملها .

                    مواجهة األخضر وحساباتها الخاصة 
مباراة االفتتاح لن تكون نزهة لالأحمر الكبري بالقدر الذي 

يتطلب من اجلهاز الفني ملنتخبنا بقيادة الكرواتي �شرت ي�شكو 

وم�شاعده الوطني الكابنت القدير اأمني ال�شنيني التعامل معها 

مبنظور خمتلف متاما وفق قواعد ح�شابية خا�شة ال تقبل 

الت�شاهل اأو الغفلة طيلة ال�90 دقيقة .

يف املقابل على العبي منتخبنا اللعب برتكيز عاٍل على مدار 

�شوطي املباراة دون التفكري مبواجهتي العنابي واالأزرق 

املقبلتني كون مواجهة االأخ�شر مفتاح عبور للمناف�شة على 

اإحدى تاأ�شريتي املجموعة لن�شف نهائي خليجي ع�شرين .

وبالنظر اإىل ما ميتلكه االأخ�شر ال�شعودي من اأ�شلحة فنية يف 

خمتلف �شفوفه وخ�شو�شا خط املقدمة فاإن �شرت ي�شكو مطالب 

بن�شب م�شايد دفاعية يف املنت�شف وتعطيل خطي اجلنب 

للمنتخب ال�شعودي بروؤية فنية يعرف خفاياها ويدرك اآلية 

التعامل مع منتخب 

يعرف من اأين توؤكل 

الكتف .

ط  لنقا ا �ستمثل  و

للمنتخب  ل���ث���الث  ا

ال�����ش��ع��ودي مطلبا 

م���ل���ح���ا ل��ل��ج��م��ي��ع 

ف��االأخ�����ش��ر ي���درك 

ب��اأن الفوز �شيمنحه 

اأف�������ش���ل���ي���ة ق��ب��ل 

م��واج��ه��ت��ه للعنابي 

يتي  لكو ا ق  ر ز الأ ا و

يف اجلولتني الثانية 

والثالثة للعب معهما 

باأف�شلية البحث عن 

ف���وز وح��ي��د مينحه 

تذكرة العبور للدور 

قبل النهائي .

يف امل���ق���اب���ل ف���اإن 

منتخبنا كذلك �شيتعني 

عليه البحث عن الفوز خ�شو�شا واملنتخب يت�شلح بعاملي 

االأر�س واجلمهور وحما�س البداية التي ت�شكل دافعا قويا له 

لالإبحار نحو جولتيه املقبلتني بح�شابات واثق اخلطوة مي�شي .

العنابي ب�شالح املجن�شني لقاء العبور

و�شتكون مواجهة منتخبنا يف اجلولة الثانية يوم اخلمي�س 

املوافق 25 من ال�شهر اجلاري مبثابة مواجهة العبور �شوب 

الدور التايل يف حال متكن منتخبنا من حتقيق مفاجاأة يف لقاء 

االفتتاح والفوز على االأخ�شر ال�شعودي فاإن لقاء العنابي 

�شيمثل مفرتق طرق لالأحمر الكبري يف اإراحة اأع�شاب حمبيه 

يف حال متكن من حتقيق مبتغى ع�شاقه .

العنابي الذي يتمتع بقائمة طويلة من املجن�شني يتقدمهم 

االأرجواين �شيب�شتيان �شوريا املهاجم الذي اأعتربه االأف�شل 

على م�شتوى مهاجمي املنتخبات اخلليجية كونه يتقن التهديف 

بالقدمني وبالراأ�س 

ناهيك عن كونه العب 

ت  ما لتحا ال ا يجيد 

وامل��راوغ��ة و�شانع 

األ���ع���اب يف ال��وق��ت 

ن���ف�������ش���ه وه������و م��ا 

���ش��ي��م��ن��ح��ه ف��ر���ش��ة 

االإزع�������اج ال���دائ���م 

وامل�شتمر ملدافعينا .

ال��ع��ن��اب��ي ال���ذي 

ي���دخ���ل م��واج��ه��ة 

م�����ع م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

من  بكتيبة  م�شلح 

هيك  نا ملجن�شني  ا

لق  ع��ن العبه املتاأ

خ��ل��ف��ان اإب��راه��ي��م 

�شي�شع  ن  خ��ل��ف��ا

منتخبنا يف مواجهة 

���ش��اخ��ن��ة ال تقبل 

اأن�شاف احللول اإذا 

ما اأراد منتخبنا تخطي عقبة اجلولة الثانية خ�شو�شا 

لو جاء �شيناريو اجلولة االأوىل على عك�س ما نتمناه اأمام 

ال�شعودية .

ويف كال احلالتني فاإن منتخبنا مطالب بقوة يف مواجهته اأمام 

العنابي بالفوز فقط كونه �شيمثل حال و�شطا لكال احلالتني 

اإم��ا اإع��الن التاأهل اأو املحافظة على اأم��ل البقاء واملناف�شة 

حتى الرمق االأخري قبل مواجهته لالأزرق الكويتي يف اجلولة 

االأخرية .

لقاء ثأري أمام األزرق الكويتي 
�شتكون مواجهة منتخبنا اأمام �شقيقه االأزرق الكويتي مبثابة 

لقاء رد االعتبار ملواجهة ثاأرية كان فيها االأزرق الكويتي 

�شببا رئي�شا يف اإق�شاء االأحمر الكبري من ن�شف نهائي بطولة 

غرب اأ�شيا و�شتمثل املباراة ملنتخبنا املحطة االأخرية والتي 

�شيدخلها منتخبنا وخطاه وا�شحة بعد جولتني �شابقتني .

املواجهة �شتجمع املنتخبني يف ال�28 من نوفمرب اجلاري 

على ا�شتاد الوحدة مبحافظة اأبني يف مباراة ختامية مناف�س 

منتخبنا له دراي��ة كبرية ببواطن دورات اخلليجي كونه 

�شاحب الرقم القيا�شي بالفوز بلقب البطولة .

وملا ميتلكه االأزرق الكويتي من خربة ميدانية ملناف�شات 

دورات اخلليج فاإنه �شي�شع منتخبنا اأم��ام حمك حقيقي 

يف جتاوز عقبة خربة االأزرق الكويتي يف اجلولة االأخرية 

ملجموعة منتخبنا..۹

¿أيام قالئل ونشهد صافرة البداية التنافسية لمنافسات خليجي 
عشرين التي تفتتح على استاد 22 مايو الدولي بعدن في الـ22 
من الشهر الجاري التي يقص شريطها منتخبنا الوطني أمام 
شقيقه األخضر السعودي في مواجهة افتتاحية من العيار الثقيل 

لألحمر اليماني .

»امليثاق« - محمد القيداني

زار مالعب االستضافة والتقى بقيادات أندية عدن

عباد: خليجي20 سيقام يف املوعد املحدد واملنشآت 
الرياضية واإليوائية جاهزة يف عدن وأبني

فيما وصل وفد أمني خليجي إىل عدن

اللجنة األمنية تناقش الرتتيبات النهائية لخليجي عشرين 

منتخبنا يسقط يف فخ التعادل اإليجابي أمام أوغندا 

¿ »امليثاق«
ناق�شت اللجنة االأمنية العليا خلليجي 20 

يف اجتماعها ي��وم اأم�����س االأول مبدينة عدن 

برئا�شة اللواء الركن �شالح ح�شني الزوعري 

نائب وزي��ر الداخلية رئي�س اللجنة ع��ددًا  من 

الق�شايا واملوا�شيع املتعلقة باال�شتعدادات 

االأخرية والرتتيبات ال�شت�شافة خليجي 20 اإىل 

جانب تقارير اجلاهزية االأمنية لرجال االأمن 

امل�شاركني يف تاأمني فعاليات املهرجان الكروي 

القادم وم�شتوى تنفيذ اخلطة االأمنية اخلا�شة 

بالبطولة, باالإ�شافة اإىل جتاوز ال�شلبيات املتعلقة 

باخلطة ميدانياً.

وحث االأخ نائب وزير الداخلية اأع�شاء اللجنة 

االأمنية العليا خلليجي 20على اجلدية وااللتزام 

التام بتفا�شيل اخلطة االأمنية والعمل بروح 

الفريق الواحد ومبا من �شاأنه تعزيز اجلهود التي 

تبذلها اللجنة لتذليل كافة ال�شعوبات وتوفري 

االأجواء االآمنة واملالئمة خلليجي

 اإىل ذلك اأكد م�شدر اأمني ميني و�شول وفد 

اللجنة االأمنية املكلفة من وزراء الداخلية يف دول 

جمل�س التعاون م�شاء )ال�شبت( اإىل مدينة عدن, 

بغر�س االطمئنان على الو�شع االأمني يف مدينتي 

عدن واأبني اللتني �شتقام فيهما دورة كاأ�س اخلليج 

ال�20 لكرة القدم من 22 اجلاري اإىل 5 املقبل.

ي�شار اإىل اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي 

اأكدت تعاونها الكامل الإجناح ا�شت�شافة اليمن 

الثاين  انطالقها يف  امل��ق��رر  خلليجي ع�شرين 

والع�شرين من ال�شهر اجل��اري حتى اخلام�س 

من دي�شمرب املقبل والتي ت�شارك فيها ثمانية 

منتخبات ق�شمت على جمموعتني �شمت املجموعة 

االأوىل منتخبات اليمن وال�شعودية والكويت 

وقطر يف حني �شمت املجموعة الثانية منتخبات 

العراق والبحرين واالإمارات و�شلطنة عمان .۹

¿ »امليثاق«
 تعادل منتخبنا الوطني اأم��ام �شيفه 

االأوغندي )2-2( يف املباراة التي جمعت 

املنتخبني م�شاء اأم�س على ا�شتاد 22 مايو 

الدويل بعدن يف اإطار حت�شريات منتخبنا 

الوطني خلو�س مناف�شات خليجي ع�شرين 

التي تفتتح يف ال���22 من ال�شهر اجلاري 

بعدن. 

ومتكن منتخبنا الوطني من فر�س تقدمه 

الت�شجيل  النونو  افتتح  ن  اأ مبكرا بعد 

ملنتخبنا بعد مرور ثمان دقائق على بداية 

ال�سوط الأول قبل اأن ي�سيف هدف منتخبنا 

الثاين يف الدقيقة ال�11 عندما ا�شتلم كرة 

من خالد بالعيد الذي ك�شر م�شيدة الت�شلل 

ليعك�س كرة مق�شرة للنونو الذي غمزها 

يف ال�شباك االأوغندية معلناً هدفاً ثانياً 

ملنتخبنا.

ويف الدقيقة 20 اأحت�شب حكم اللقاء نادر �شخ�س �شربة جزاء على العب 

منتخبنا عارف الدايل مل�شلحة املنتخب االأوغندي ومتكن حار�س منتخبنا 

حممد اإبراهيم عيا�س من �شد �شربة اجلزاء ليفوت فر�شة تقلي�س النتيجة 

للمنتخب االأوغندي.

اإال اأن منتخب اأوغندا متكن عن طريق العبه �شريا ماجا من تقلي�س الفارق 

اإثر ت�شجيله لهدف اأوغندا االأول بعد حالة اال�شرتخاء التي اأ�شابت العبينا 

لينتهي ال�سوط الأول بتقدم منتخب اليمن بهدفني مقابل هدف.

وجاء ال�سوط الثاين مغايرا يف اأداء اللعب ملنتخبنا الوطني حيث كانت 

زمام املبادرة يف ال�25 الدقيقة الأوىل لهذا ال�سوط ملنتخب اأوغندا الذي 

امتلك منطقة املناورات وا�شتطاع خاللها من ت�شكيل اأكرث من هجمة خطرة 

على مرمى حممد اإبراهيم عيا�س الذي ت�شدى الأكرث من كرة ليحرم املنتخب 

ال�شيف من فر�شة اإدراك التعادل.

وح��اول �شرتي�شكو تعزيز 

منطقة الو�شط بالدفع بالالعب 

اأكرم ال�شلوي بداًل عن اأكرم 

ن ال�شيطرة  اأ ال  اإ ال����ورايف 

ظلت للمنتخب االأوغ��ن��دي 

حتى الدقيقة 32 التي �شهدت 

اأخطر هجمة ملنتخبنا يف هذا 

ال�سوط عندما حول ال�سلوي 

كرة للمندفع عالء ال�شا�شي 

ال���ذي ���ش��دده��ا نحو املرمى 

االأوغندي الذي متكن حار�س 

اأوغندى من اإنقاذها ب�شعوبة 

وحت��وي��ل��ه��ا ل��رك��ل��ة ركنية 

ملنتخبنا.

وا�شتمرت النتيجة على 

 43 لدقيقة  ا حتى  لها  حا

عندما متكن العب منتخب اوغندا الالعب البديل اأميا من اإدراك التعادل 

اثر كرة عك�شية زاحفة مل يتقن دفاع منتخبنا من التعامل معها ليعك�شها 

يف �شباك احلار�س حممد اإبراهيم عيا�س م�شجاًل هدف التعادل ملنتخب 

اأوغندا ليعلن بعدها حكم اللقاء عن نهاية املباراة بالتعادل االإيجابي 

)2-2(. ووفقاً ملا هو معلن فاإن منتخب اليمن �شي�شت�شيف نظريه الكوري 

ال�شمايل يف العا�شر من ال�شهر اجلاري يف مباراة ودية دولية جتمع املنتخبني 

على ا�شتاد مايو الدويل بعدن يف مباراة �شتكون هي الثالثة للمنتخب يف اإطار 

مع�شكره الداخلي بعدن.

كما يتوقع اأن يخو�س املنتخب مباراة ودية رابعة مع منتخب مالدوفيا 

واملقرر اإقامتها يف 17 نوفمرب اجلاري والتي يتوقع اأن تكون اأخر مباريات 

املنتخب التح�شريية قبل اأن ي�شتهل م�شواره التناف�شي يف خليجي ع�شرين 

اأمام نظريه ال�شعودي يف مواجهة االفتتاح يف الثاين والع�شرين من ال�شهر 

اجلاري.۹

¿ عدن - اأنور حممد اخلديري
 اأكد االخ حمود عباد وزير ال�شباب والريا�شة 

ن  اأ  20 خليجي لبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

البطولة �شتقام يف موعدها املحدد خالل الفرتة من 

22 نوفمرب اجلاري وحتى ال�5 من دي�شمرب القادم 

وحتت�شن املناف�شات مالعب عدن واأب��ني, واالآن 

بداأ العد التنازيل واإعالن حالة الطوارئ الق�شوى 

ال�شتقبال �شيوف اليمن اخواننا من اخلليج العربي 

الذين بداأوا يحزمون حقائبهم قادمني اىل بالد العم 

»�شام« مين االإميان واحلكمة اليمانية ومنها التوجه 

اىل موقع احلدث التاريخي املهم حمافظة عدن ثغر 

اليمن البا�شم الذي تلب�س اليوم الثوب الق�شيب وهي 

على قمة اجلاهزية ال�شتقبال اال�شقاء اخلليجيني 

امل�شاركني يف احل��دث الريا�شي التاريخي بطولة 

»خليجي20«.

ج��اء ذل��ك يف لقائه املو�شع مع ق��ي��ادات االندية 

االهلية ملحافظة ع��دن ال��ذي اأقيم يف قاعة فندق 

»مركيور« مبديرية خورمك�شر عدن ظهر االربعاء 

املا�شي.

وقال الوزير عباد : اإن العمل يف املن�شاآت الريا�شية 

وااليوائية يف كل من حمافظتي عدن واأب��ني قد مت 

االنتهاء منه كلياً واأ�شبحت جاهزة ال�شتقبال 

الوفود اخلليجية امل�شاركة من ال�شعودية والبحرين 

واالإمارات وقطر والكويت والعراق و�شلطنة عمان.

 وه��ذه ال��دول ال�شبع العربية اخلليجية اأكدت 

م�شاركتها الكبرية  واأر�شلت وثائقها وك�شوفاتها 

ويتهياأون للو�شول اىل اليمن مين املجد واحل�شارة 

.. مين االآباء واالأجداد.

 وقال معايل وزير ال�شباب والريا�شة رئي�س اللجنة 

املنظمة خلليجي ع�شرين جلميع احل�شور من روؤ�شاء 

واأمناء عام اأندية عدن: اإن ال�شائعات التي يروج لها 

البع�س والتي تقلل من اإمكانية بالدنا »اليمن« يف 

ا�شت�شافة احلدث التاريخي, فحقاً هذه االإ�شاعات 

لن توؤثر على االطالق الن اأبناء عدن هم اأنف�شهم من 

�شيت�شدون الأعداء الوطن من احلاقدين واخلارجني 

عن النظام والقانون, واأبناء عدن هم اأكرث وعياً 

واأخالقاً وحباً ملدينتهم التي كانت والتزال �شباقة 

على العديد من املدن العربية يف ممار�شة الريا�شة, 

فال خ��وف على خليجي20, فهو اآم��ن يف عا�شمة 

الريا�شة, اآمن باأهلها الذين �شيحر�شونه بحدقات 

اأعينهم, واأبناء و�شباب عدن �شيكونون اأكرث حر�شاً 

على االحتفاء باأ�شقائهم اخلليجيني ويجب على 

اجلميع اأن يكونوا عند م�شتوى امل�شوؤولية الوطنية, 

فاحلدث مهم وكبري واليمن قادرة على ا�شت�شافته 

وجناحه بقيادة الكوادر الريا�شية والفنية, وهذا 

احلدث يحظى برعاية واهتمام كبري ودعم �شادق 

من قبل فخامة رئي�س اجلمهورية حفظه اهلل.

بعد ذل��ك ا�شتمع ال��وزي��ر ع��ب��اد اىل مالحظات 

ومتطلبات اأندية عدن يف خمتلف املجاالت وناق�س 

معهم كثري من الق�شايا والعراقيل التي تعاين منها 

االندية يف عدن وبعد اال�شتماع اليهم خرج اللقاء 

املو�شع بالعديد من احللول وتذليل ال�شعوبات 

ومنها:

- وجه الوزير عباد قيادة الوزارة اال�شراع بالعمل 

على تاأثيث االندية واملالعب يف حمافظة عدن ومت 

ت�شكيل جلنة برئا�شة االخ جمال اليماين مدير عام 

مكتب ال�شباب والريا�شة وع�شوية كل من يا�شر 

حو�شب نائب رئي�س نادي التالل وطه نعمان رئي�س 

نادي امليناء, وعبداملنعم علي العبد رئي�س نادي 

الن�شر, وخالد بيزع نائب رئي�س نادي �شم�شان وكلف 

الوزير اللجنة برفع ت�شور باأ�شرع وقت للمتطلبات 

التي حتتاجها االندية من تاأثيث, كما وجه الوزير 

اال�شراع بت�شوير ملعب نادي اجلالء الريا�شي خور 

مك�شر وهو امللعب الذي يقع بجانب ال�شالة املغلقة 

اجلديدة يف مع�شكر بدر �شابقاً, كما وجه الوزير 

�شندوق رعاية الن�سء ب�شرف كل امل�شتحقات 

ومبالغ التكرمي لبطوالت اجلمهورية التي ح�شلت 

عليها اأندية عدن باالعوام 2009 - 2010م.

ويف ختام اللقاء وعد وزير ال�شباب والريا�شة 

حمود عباد اأندية عدن الت�شعة ب�شرف لهم احلافالت 

املقرر �شرفها من قبل الوزارة �شيتم �شرفها مبا�شرة 

بعد انتهاء خليجي ع�شرين.

ح�شر اللقاء املو�شع كل من االخوة نبيل ح�شن 

الفقيه وزير ال�شياحة واأحمد نا�شر احلماطي وكيل 

وزارة االعالم لالإذاعة والتلفزيون اخلارجي رئي�س 

اللجنة االعالمية لبطولة خليجي ع�شرين والدكتور 

عزام خليفة م�شت�شار رئي�س االحتاد اليمني العام 

لكرة القدم ورم��زي �شائف االغ��ربي وكيل وزارة 

ال�شباب والريا�شة لقطاع امل�شاريع والتمويل مدير 

عام مكتب وزير ال�شباب والريا�شة والدكتور ع�شام 

ال�شنيني مدير عام مكتب ال�شياحة رئي�س االحتاد 

اليمني العام لكرة الطاولة وجمال اليماين مدير عام 

ال�شباب والريا�شة عدن.

هذا وكان وزير ال�شباب والريا�شة ومعه وزير 

ال�شياحة نبيل الفقيه ورمزي االغربي وكيل الوزارة 

واليماين قد قاموا بزيارات ميدانية اىل مالعب خليجي 

ع�شرين يف عدن بعد اأن ا�شتكملت كافة االعمال فيه, 

واأ�شاد الوزير عباد باجلهود التي بذلت من قبل 

االيادي العاملة و�شرعة العمل بكل ثقة واقتدار.۹


