
¿وعند و�ضول �لوفد �لريا�ضي �ليمني �إىل 
�لإم���ار�ت �لعربية، قام �لوزير عباد بت�ضليم 

ر�ضالة خطية من دولة �لدكتور علي حممد جمور 

رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء �إىل  حممد بن ر��ضد �آل 

مكتوم نائب رئي�س دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة، �ل�ضقيقة ، رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي ، تتعلق بالعالقات �لثنائية بني بالدنا ودولة 

�لإمار�ت ،و�ضكر بالدنا ملو�قف دولة �لإمار�ت، 

وموؤ�زرتها لإجناح فعاليات خليجي 20 .

كما �ضلم �لوزير عباد ر�ضالة خطية من �للو�ء 

�لركن مطهر ر�ضاد �مل�ضري وزي��ر �لد�خلية، 

للفريق �ضمو �ل�ضيخ �ضيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 

رئي�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية بدولة �لإمار�ت 

، تتعلق بالعالقات �لثنائية بني بالدنا ودولة 

�لإمار�ت يف �ملجال �لأمني ، كما تت�ضمن �لر�ضالة 

�إط��الع �لإخ���وة يف �لإم���ار�ت على �لرتتيبات 

�لأمنية لإجناح فعاليات خليجي 20 .

ت�ضلم �لر�ضالتني عبد �لرحمن �لعوي�س وزير 

بدولة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�ضباب  فة  لثقا �

�لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة، خ��الل ��ضتقباله 

�لوزير عباد ورئي�س �حتاد كرة �لقدم �ل�ضيخ 

�حمد �لعي�ضي  و�لوفد �ملر�فق ، بح�ضور �ل�ضفري 

عبد �هلل ح�ضني �لدفعي �ضفري بالدنا لدى دولة 

�لإمار�ت و�ل�ضفري حممد �لقطي�س قن�ضل بالدنا 

�لعام يف دبي و�لإمار�ت �ل�ضمالية.

من جانبه �أكد وزير �لثقافة و�ل�ضباب وتنمية 

�ملجتمع �لإمار�تي عبد �لرحمن �لعوي�س وقوف 

دول��ة �لم��ار�ت ودعمها �لالحمدود لبالدنا يف 

�جناح خليجي 20 ، وعلى كل �ل�ضعد ، م�ضدد� 

على �ن دعم �لمار�ت لليمن �ضيبقى �ىل �لبد ويف 

خمتلف �ملجالت.

 و�عترب �لعوي�س �ن جناح �لفعالية هو جناح 

لي�س لليمن فح�ضب بل �نه جناح لالإمار�ت ولكل 

�ل�ضقاء يف دول جمل�س �لتعاون.

 و�ك��د �لعوي�س �ن �لم���ار�ت كانت من 

�و�ئل �لدول �لتي �أكدت م�ضاركتها ودعمها 

ل�ضت�ضافة �ليمن بدون �أي تردد ، موؤكد� 

يف هذ� �ل�ضدد ح�ضوره �ل�ضخ�ضي لفتتاح 

�لبطولة .  �ىل ذلك �ضلم �ل�ضيخ �أحمد �لعي�ضي 

رئي�س �حتاد كرة �لقدم دعوة ر�ضمية لرئي�س 

�حتاد كرة �لقدم �لإمار�تي حممد خلفان �لرميثي 

حل�ضور �لبطولة، ت�ضلم �لدعوة يو�ضف عبد �هلل 

�لأمني �لعام لحتاد �لكرة �لإمار�تي.

كما �ضلم �لعي�ضى دعوة ر�ضمية لل�ضيخ �أحمد بن 

حممد بن ر��ضد �آل مكتوم رئي�س �للجنة �لوملبية 

�لإمار�تية حل�ضور �لفعالية.۹

ململكة  � يف  و ¿
�ل�����ع�����رب�����ي�����ة 

م  قا ية  د ل�ضعو �

وزي���ر �ل�ضباب 

و�لريا�ضة رئي�س 

�ملنظمة  �للجنة 

خلليجي ع�ضرين 

م���ري  لأ � ت�ضليم 

ب��ن فهد  �ضلطان 

عبد�لعزيز  ب��ن 

�ل��رئ��ي�����س �ل��ع��ام 

لرعاية �ل�ضباب 

رئي�س �لحت��اد 

�ل�ضعودي لكرة 

�ل����ق����دم دع����وة 

خا�ضة حل�ضور 

حفل �فتتاح ومناف�ضات �لدورة .

و�أ�ضار �لرئي�س �لعام لرعاية �ل�ضباب - رئي�س �حتاد �لكرة 

�ل�ضعودي �لأمري �ضلطان بن فهد بن عبد �لعزيز �إىل عمق 

�لعالقات �لأخوية �لتي تربط بني �ململكة و�ليمن يف �ضتى 

�ملجالت خا�ضة يف �ملجالني �ل�ضبابي و�لريا�ضي �للذين 

يحظيان بكل دعم و�هتمام وت�ضجيع من خادم �حلرمني 

�ل�����ض��ري��ف��ني �مل��ل��ك 

عبد�هلل بن عبد�لعزيز 

�آل ���ض��ع��ود و�أخ��ي��ه 

ف��خ��ام��ة �لأخ علي 

عبد�هلل �ضالح رئي�س 

�جلمهورية �ليمنية 

و�ل���ت���ي حت��ق��ق من 

خالل ذلك �لعديد من 

�ملكت�ضبات بني �ضباب 

وريا�ضي �لبلدين.

و�أ�������ض������اد ���ض��م��و 

�لرئي�س �لعام لرعاية 

�ل�ضباب خ��الل هذ� 

�ل��ل��ق��اء ب��اخل��ط��و�ت 

�ل��ت��ي �ت��خ��ذت حتى 

�لآن ل���ض��ت�����ض��اف��ة 

وتنظيم مناف�ضات دورة كاأ�س �خلليج �لعربي �لع�ضرين 

و�لتي �ضتنطلق مناف�ضاتها خالل �لفرتة من 22 نوفمرب �إىل 5 

دي�ضمرب 2010م و�لتي تعد �أكرب جتمع خليجي حتقق من 

خالله �لعديد من �لجناز�ت بني �ضباب دول �ملنطقة ، معرباً 

�ضموه عن ثقته �لكاملة يف �لأخوة �لأ�ضقاء يف �ليمن بتحقيق 

�لنجاح �لكامل يف تنظيم هذه �لدورة.۹
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إعداد/ رياض يحيىهـعطاقتمتاملك

افقيًا :
1- موؤلف معجم �لقامو�س �ملحيط

2- �ضحيفة مينية ��ضبوعية - من 

�لنهار )م(

3- حرف جر )م( - طال زمانه

4- عملة عربية - غز�ل )م( - جتدها 

يف بريوت

5- مو�ضع �ل��ن��ور - يرجعون �ىل 

طاعة �هلل

6- �لغالم �ذ� �حتلم و�ضاب

7- ن�ضف تهلل - عا�ضمة �آ�ضيوية 

دون �ل

8- يو�ضع حول مالعب كرة �لقدم 

)م(- مت�ضابهات

9- مطربة خليجية ون�ضف مربع - 

جو�ب

10- ح�����ض��ارة ع��رب��ي��ة �ق��ي��م��ت يف 

�لغرب-حب - قادم )م(

11- جتدها يف تبني - من �ل�ضماء 

�حل�ضنى - �ضوى �لأمر و�أ�ضلحه 

12- مدينة فل�ضطينية- م��ال عن 

�ل�ضيء )م(

13- مديرية يف حمافظة ذمار - من 

�لطيور

عموديًا
1- مت�ضابهات - كتاب مقد�س

2- مت�ضابهات- زعيم �أمل��اين )م( - 

جتدها يف �لبالبل

3- من �جز�ء �لوجه �و �لر�أ�س - بحر 

- ثلثي ماري

4- مطربة لبنانية )م( - حمافظة 

عر�قية)م(

5- �لدو�ب )م(- حرف مو�ضيقي)م( 

- جتدها يف �لدجال

6- للتمني)م(- زعيم لبناين

7- �ضد �لرغبة و�حلر�س على �لدنيا 

- �حلق - وكالة �أبناء عربية + د

8- حاكم و�آمر

9- �ضحيفة مينية ��ضبوعية- �ضبغ 

على لون �لورد

10- حرف مو�ضيقي )م(-ظلم )م( 

- �لتطريب يف �ل�ضوت و�لغناء -�حد 

�لو�لدين

11- ي���ت���ب���ع �ح������د �مل����ذ�ه����ب 

�ل�ضالمية)م( - بيان )م(- مكان

12- ��ضلوب مبعرثة - ليلة طلعة �لهالل

13- م��ن �ل�ضهور )م( - عا�ضمة 

��ضيوية

حل العدد املاضي
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إشراف/ عبدالسالم الدباء

رئيس اللجنة املنظمة يسلم األشقاء دعوات حضور خليجي عشرين

األشقاء يقطعون دابر اإلثارة اإلعالمية بيقني التمسك بإقامة خليجي عشرين يف اليمن 
¿ شهد األسبوع المنصرم زيارات مكوكية لوزير الشباب والرياضة - رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 
عشرين حمود عباد سلم على إثرها لألشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي دعوات حضور فعاليات بطولة 
خليجي عشرين وخالل زيارة الوفد اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي أكد األشقاء المساندة الكاملة 
النجاح منافسات خليجي عشرين في اليمن وإقامتها في الموعد المقر في الـ22 من نوفمبر المقبل وحتى 

الخامس من ديسمبر 2010م .
وللمزيد من تسليط األضواء على فعاليات ونتائج هذه الزيارات، نعرض للقارئ بصورة موجزة عددًا من 

الفالشات االخبارية التي توضح حجم المهمة ومستوى النتائج الباهرة التي أنجزتها، وعلى النحو التالي:

¿�أ�ضفرت نتائج �للقاء�ت �لتي عقدها 
وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة حمود حممد 

ع��ب��اد و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه م��ع  وزي��ر 

عمان  ب�ضلطنة  لريا�ضية  � ل�ضئون  �

�ملهند�س علي بن م�ضعود �ل�ضنيدي 

و�لقياد�ت �لريا�ضية �لعمانية، عن 

�لتاأكيد جم��ددً� على �ملوقف �لعماين 

�لثابت يف دع��م��ه ل�ضت�ضافة �ليمن 

لبطولة خليجي 20، وكذ� تاأكيد حر�س 

�ل�ضلطنة على �مل�ضاركة بفاعلية يف 

مناف�ضات خليجي 20 �ملقامة يف عدن 

و�أبني ،كما �أكد �لأ�ضقاء عن ��ضتعد�دهم 

�لد�ئم يف �مل�ضي قدماً يف  �ضبيل تذليل 

�ل�ضعوبات �أم��ام �أ�ضقائهم �ليمنيني 

مثلما فعلو� معهم يف عدد من �ملر�ت 

�ملا�ضية عندما  ز�رو� م�ضقط يف �أكرث 

من مرة لالطالع على خرب�تها �لفنية 

و�لإد�ري�����ة و�لتنظيمية �ل��ت��ي متت 

خالل ��ضت�ضافة �ضلطنة عمان للبطولة 

�خلليجية �لتا�ضعة ع�ضر يف م�ضقط.

 ومت��ن��ى �ل��وزي��ر �ل��ع��م��اين �لنجاح 

و�لتوفيق للقائمني على �لدورة ولليمن 

يف تنظيم هذ� �حلدث �لكروي �خلليجي 

�ملرتقب ، معربا عن ثقته يف قدرة �ليمن 

على تقدمي بطولة خليجية على م�ضتوى 

�لتطلعات.

    كما ق��ام �ل��وف��د �ليمني بت�ضليم 

�ل��دع��و�ت حل�ضور فعاليات خليجي 

ع�ضرين �إىل �لأ�ضقاء بدولة قطر ومملكة 

�لبحرين و�أكد �جلانبان تفاعلهما �لكامل 

وتاأييدهما لإجن��اح ��ضت�ضافة �ليمن 

خلليجي ع�ضرين ۹

¿ ويف �لكويت �أ�ضفرت نتائج �للقاء �لذي 
�أجر�ه �لوزير/ عباد و�لوفد �لريا�ضي 

�ملر�فق له مع  رئي�س جمل�س وزر�ء دولة 

�لكويت �ل�ضيخ نا�ضر �ملحمد �جلابر 

�ل�ضباح ع��ن �لتاأكيد على دع��م دول��ة 

�لكويت لليمن يف �إجناح ��ضت�ضافة بطولة 

كاأ�س �خلليج �لع�ضرين �لتي �ضتقام يف 

�ليمن نهاية نوفمرب �ملقبل.

حيث �ضدد رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء 

�لكويتي خالل �للقاء على متانة �ملوقف 

�لكويتي �ملوؤيد ل�ضت�ضافة �ليمن لبطولة 

خليجي ع�ضرين، و�أن �لكويت تدعم �ليمن 

دعما مطلقا ويهمها �أن تنجح وتتميز يف 

تنظيم �لبطولة و�أن تتو��ضل م�ضرية 

�لتطور و�لزدهار.

 ومن جانبه �أكد معايل وزير �ل�ضباب 

و�لريا�ضة رئي�س �للجنة �ملنظمة حمود 

عباد �ع��ت��ز�ز �ليمن مب��و�ق��ف �لكويت 

�لد�عمة يف خمتلف �لجتاهات و�ملنطلقة 

من عمق �لعالقات �لثنائية �لتي جتمع 

�لبلدين و�لقيادتني �ل�ضيا�ضيتني بزعامة 

فخامة �لأخ علي عبد�هلل �ضالح رئي�س 

�جلمهورية و�ل�ضيخ �ضباح �لأحمد جابر 

�ل�ضباح �أمري دولة �لكويت.

 م��و���ض��ح��ا �أن ب��ط��ول��ة خليجي 20 

�أ�ضبحت �ليوم من �لق�ضايا �لتي تعترب 

حتدياً مهماً ت�ضعى �ليمن �إىل �لنجاح 

فيه بالإعد�د �جليد و�لتنظيم �لناجح 

وبتاأييد �أ�ضقائها ودعمهم ومبا �أعدته 

م��ن جتهيز�ت على �أع��ل��ى �مل�ضتويات 

ومن�ضاآت ريا�ضية عمالقة  وما وفرته 

من �إمكانات خمتلفة وخطة �أمنية متثل 

ر�ضالة تطمينية مهمة لكل �مل�ضاركني 

و�حلا�ضرين مناف�ضات �لبطولة.

 كما �لتقى وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة 

رئي�س �للجنة �ملنظمة حمود حممد 

عباد ورئي�س �لحت��اد �ليمني لكرة 

�ل��ق��دم �أح��م��د �ضالح �لعي�ضي  نائب 

رئي�س �لوزر�ء �لكويتي وزير �لتنمية 

و�لإ�ضكان رئي�س �للجنتني �لوملبيتني 

�لآ�ضيوية و�لكويتية �ل�ضيخ �أحمد فهد 

�لأحمد و�ضلماه دع��وة ح�ضور حفل 

�فتتاح بطولة خليجي 20 ومناف�ضات 

�لدورة.

 وع��رب ن��ائ��ب رئي�س �ل����وزر�ء وزي��ر 

���ض��ك��ان رئي�س �للجنتني  �لتنمية و�لإ

�ضيوية و�لكويتية عن  �لوملبيتني �لآ

�ضعادته �لكبرية يف �أن ت�ضت�ضيف �ليمن 

���س �خلليج �لع�ضرين �لتي  بطولة ك��اأ

�ضت�ضكل عن�ضر� رئي�ضيا يف �إحد�ث نقلة 

نوعية يف �لريا�ضة �ليمنية و�ضت�ضهم 

يف تطوير �لأد�ء و�إيجاد بنية ريا�ضية 

متكاملة.

 وقال: �إن �لكويت تقف د�عمة وم�ضاندة 

مع �ليمن يف �ل�ضت�ضافة و�إجناحها و�أنه 

�ضيكون مع منتخب �لكويت و�لقياد�ت 

�لريا�ضية �لكويتية يف مقدمة �حلا�ضرين 

و�مل�ضاركني يف �لبطولة �لتي ي�ضت�ضيفها 

بلد م�ضهود له باحلفاوة وبكرم �ل�ضيافة 

وبقيادته �ل�ضيا�ضية �حلكيمة.

 و �أكد معايل وزير �لد�خلية �لكويتي 

�ل��ف��ري��ق �ل��رك��ن ج��اب��ر خ��ال��د �ل�ضباح 

خالل لقائه �أم�س مبعايل وزير �ل�ضباب 

و�لريا�ضة رئي�س �للجنة �ملنظمة حمود 

حممد عباد ورئي�س �حتاد �لكرة مدير 

�لبطولة وت�ضلمه ر�ضالة من معايل وزير 

�لد�خلية و�لأم���ن �ل��ل��و�ء مطهر ر�ضاد 

�مل�ضري �أن �لكويت تقدم �لدعم �لكامل 

لإجناح ��ضت�ضافة �ليمن لبطولة كاأ�س 

�خلليج.

 و�أ�ضار �إىل �أنه لي�س هناك �أدن��ى �ضك 

يف ما متتلكه �ليمن من قدر�ت و�إمكانات 

تنظيمية وريا�ضية و�إيو�ئية و�أمنية 

قادرة بها على �أن حتقق �لنجاح �إعد�د� 

وتنظيما.

 مبينا �أن �لهدف من بطولت �خلليج 

هو تقارب �ل�ضباب و�لتقاوؤهم على �لإخاء 

و�ملحبة وحمايتهم من �ملخاطر و�ضي�ضكل 

�جتماع وزر�ء �لد�خلية يف �خلليج  يف 

�لثاين من نوفمرب �لقادم بالكويت فر�ضة 

لدعم ��ضت�ضافة �ليمن وتاأكيد جاهزيتها 

�لأمنية يف ��ضت�ضافة �لبطولة.

كما مت ت�ضليم دعو�ت ح�ضور بطولة 

خليجي ع�ضرين لكل من �لدكتور فوؤ�د 

�لفالح رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لعامة 

للريا�ضة بالكويت و�ل�ضيخ طالل فهد 

�لأحمد �جلابر �ل�ضباح رئي�س �لحتاد 

�لكويتي لكرة �لقدم.۹

إشادة سعودية باالستعداد اليمني للبطولة
رئيس مجلس وزراء الكويت يؤكد دعم 

الكويت النجاح االستضافة
وزير الشئون الرياضية العماني: 

عمان كانت وال تزال مع تأييد 
استضافة اليمن

اإلمارات تؤكد دعمها النجاح استضافة اليمن لخليجي عشرين 

  اللجنة املنظمة لخليجي عشرين تقر نقل مباريات املجموعة األوىل الستاد الوحدة بمحافظة أبني
¿جاء قر�ر �للجنة �ملنظمة خلليجي ع�ضرين مفاجئا عقب تعديلها 
مللعب مباريات �ملجموعة �لأوىل �لتي ياأتي على ر�أ�ضها منتخبنا 

�لوطني بعد �أن �أقرت لعب مباريات �ملجموعة �لأوىل على ��ضتاد 

�لوحدة مبحافظة �أبني بدل عن �ل�ضابق و�لذي كان مقر� خو�س 

مباريات �ملجموعة �لأوىل على ��ضتاد 22 مايو �لدويل بعدن و�لذي 

�ضي�ضهد �أي�ضا حفل �لفتتاح .

و�ضتكون �ملبار�ة �لوحيدة يف �ملجموعة �لأوىل �لتي �ضتقام على 

��ضتاد 22 مايو �لدويل هي مبار�ة �لفتتاح �لتي جتمع �ملنتخبني 

�ليمني و�ل�ضعودي يف حني �ضتقام بقية مباريات �ملجموعة على ��ضتاد 

�لوحدة مبحافظة �أبني و�ضتخو�س فيه منتخبات �ليمن و�ل�ضعودية 

وقطر و�لكويت مبارياتها �ضمن �ملجموعة �لأوىل .

يف حني �ضتخو�س منتخبات �ملجموعة �لثانية �لتي ت�ضم منتخب 

�ضلطنة عمان حامل �للقب و�ملد�فع عن لقبه يف خليجي ع�ضرين 

و�لبحرين و�لإمار�ت و�لعر�ق مبارياتها على ��ضتاد 22 مايو �لدويل 

مبدنية عدن .

و�أثار �لقر�ر ت�ضاوؤلت كثرية حول جدو�ه و�أ�ضبابه خ�ضو�ضا بعد 

�أن تطرقت بع�س �لأخبار �إىل �أن �ضبب �لنقل جاء بدو�عي �أمنية وهو 

ما �عترب منافيا للحقيقة يف ظل �ل�ضيطرة �لأمنية على �أماكن �إقامة 

�لبطولة �ضو�ء يف مدينة عدن �أو يف حمافظة �أبني .

من جانبه، �أو�ضح حميد �ل�ضيباين �أم��ني عام �لحت��اد �ليمني، 

رئي�س �للجنة �لفنية �لد�ئمة، رئي�س �للجنة �ملن�ضقة لدورة �خلليج، 

�أن مباريات �ملجموعة �لأوىل �لتي ت�ضم �ل�ضعودية و�ليمن و�لكويت 

وقطر �ضتقام على ملعب �لوحدة يف �أب��ني �ل��ذي يت�ضع ل� 20 �ألف 

م�ضجع، وقال ›‹عد� �ملبار�ة �لأوىل �لتي �ضتجمع �ل�ضعودية و�ليمن 

حيث تقام على ›‹ملعب 22 مايو‹‹، فيما �ضي�ضهد ملعب 22 مايو يف 

عدن مباريات �ملجموعة �لثانية �لتي ت�ضم �لإمار�ت وُعمان و�لبحرين 

و�لعر�ق ويت�ضع ل� 30 �ألف م�ضجع ويوجد فيه م�ضمار �ألعاب قوى‹‹.

وذكر �ل�ضيباين �أنه مت جتهيز مركزين �إعالميني يف ›‹22 مايو‹‹ يف 

عدن �لذي �ضي�ضهد حفل ومبار�ة �فتتاح ›‹خليجي 20‹‹، و�آخر يف 

ملعب �لوحدة يف �أبني �لذي �ضتقام عليه �ملبار�ة �لنهائية للدورة۹.


