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أفقياً :
١- احدى مديريات محافظة الحديدة – من الفواكه.

٢- مدينة فرنسية – تجدها في (االولويات).
٣- من انواع العسل.

٤- مغني وممثل مصري – يكسو الطائر.
٥- يتم (الشيء) (م) – كمان (مبعثرة) – مرض ربوي.

٦- لغات تتبع العائلة الشمالية الشرقية للغات 
االفريقية االسيوية – أسافر (م).

٧- ضد يسكن (الشيء) (م) – مشغول البال.
٨- أترك (فعل) – الحكم (مبعثرة) – ارشد.

٩- مطربة لبنانية.
١٠- فنان يمني راحل ، من أغانيه (خطر غصن القنا 

، ياربة الصوت الرخيم).
١١- مفرد االسماء – أحد االبوين.

١٢- اسم علم مذكر (م) – لالستثناء.

عمودياً :
١- احدى مديريات محافظة عدن – مساعدة.

٢- خاصتي – فنانة يمنية.
٣- احدى مديريات محافظة عدن – جمع (يوم).

٤- واحد باالنجليزية – جمع (ريح) – االحصاء (م).
٥- من االقارب – من اسماء اهللا الحسنى (م).

٦- عاصمة فنلندا – اسم علم مؤنث.
٧- تجدها في (الهماليا) – أصابع (جمع).

٨- الولد ، النجل – ماء منحدر من مكان مرتفع.
٩- أحد طرفي اليوم – علم يختص بالكائنات 

الحيه.
١٠- عكس رابح – طليق – المثيل (م).
١١- من االودية اليمنية – عكس أجاب.

١٢- من االحياء البحرية – جمع (ميل)(م).

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

االثنين : 14 / 5 / 2012م 
 الموافق :22 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: (1608) رياضة19

 الجمهورية اليمنية.. عامل أمن واستقرار وسالم 
َّـ اِّـنطقة واليمكن أن تنال منها اِّـؤامرات

إشـــراف:
يحيى الضلعي

بانتظار مباراتي اليوم
أهلي صنعاء يتصدر قائمة الدوري مؤقتاً

مهمة صعبة لألحمر اليمني أمام المغرب.. ليبيا.. البحرين في البطولة

المنتخب ومطب كأس العرب!
«الميثاق»- خاص 

تنتظر منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
مهمة صعبة وشاقة جداً عندما يتجه لخوض غمار 
المشاركة األولى له في منافسات نهائيات بطولة 
كأس العرب الـ «١٢» لكرة القدم للمنتخبات العربية 
األولــى التي ستجرى في ضيافة المملكة العربية 
السعودية «جدة والطائف» من ٢٢ / ٦ إلى ٦ / ٧ / 

٢٠١٢م.
وتكمن الصعوبة في أن القرعة الخاصة بالبطولة 
أوقعت األحمر اليمني في المجموعة الثانية «القوية» 
إلــى جانب كــل مــن منتخبات «ليبيا، البحرين، 
المغرب».. وما يزيد من صعوبة مهمة منتخبنا الوطني 
أنه سيلعب مبارياته الثالث مع المنتخبات المذكورة 
في جدة وهي المدينة المعروف عن جوها االرتفاع 
الشديد في الرطوبة في شهري «يونيو ويوليو»، 
وهو ما يضاعف من صعوبة المهمة التي سيواجهها 
المنتخب عندما يبدأ مشواره في البطولة، وخالل ما 
يقارب األسبوع سيلعب األحمر اليمني مبارياته الثالث 
في الدور األول للبطولة حيث سيخوض األولى أمام 
المنتخب الليبي األول يوم ٢٣ / ٦، الذي يقوده المدرب 
البرازيلي المعروف كارلوس باكيتا المدرب السابق 
للهالل والمنتخب السعودي األول، كما أن منتخب 
ليبيا يمر حالياً بأفضل حاالته رغم ما تعانيه ليبيا 
من ظروف غير مستقرة، حيث كان قد خاض - مؤخراً 
- نهائيات بطولة أمم أفريقيا في غينيا االستوائية 
والجابون وخرج من الدور الثاني للبطولة.. وستكون 
المباراة الثانية لمنتخبنا مع منتخب مملكة البحرين 
في ٢٦ / ٦، وسيخوض المنتخب البحريني البطولة 
وهو في جاهزية تامة لها خصوصاً وأن العبيه كانوا 
قد شاركوا - مؤخراً - في التصفيات المؤهلة للدور 

الحاسم للوصول لنهائيات كأس العالم ٢٠١٤م 
بالبرازيل وخرج البحرين في الجولة األخيرة بفارق 
األهــداف فقط عن منتخب قطر، ويقوده المدرب 

االنجليزي الشهير بيتر تايلور..
ويختتم المنتخب الوطني مشواره بالمواجهة 
األصعب حين يالقي «أســود األطــلــس» منتخب 
المغرب الذي سيشارك بكامل نجومه خصوصاً أولئك 
المحترفين في أبرز الدوريات األوروبية ويشارك 
في كأس العرب بهدف الفوز بها لتعويض اإلخفاق 
الذريع الذي حصده «األسود» في أمم أفريقيا - بداية 
العام الجاري - في الجابون وغينيا االستوائية، إذ 
خرج المغاربة من الدور األول بمفاجأة لم يكن أكثر 
المتشائمين ينتظرها مطلقاً أن تحدث بوجود كتيبة 
المحترفين الكبار الذين قادهم بالبطولة البلجيكي 
اريك غيرتس المدرب السابق لنادي ليون الفرنسي 

والهالل السعودي..
ويدخل منتخبنا كأس العرب بعد توقف شبه كامل 
عن المشاركات الخارجية منذ خليجي «٢٠» نهاية 
٢٠١٠م في عدن وأبين، إذ لم يخض المنتخب بعدها 
سوى مباراتين في يوليو ٢٠١١م أمام المنتخب 
العراقي في تمهيديات التصفيات اآلسيوية لمونديال 
٢٠١٤م بالبرازيل فخسر صفر/ ٢ في اربيل، وتعادل 

مع أسود الرافدين صفر/صفر في دبي..
كما أن المنتخب الذي سيشارك في كأس العرب 
لم ينل اإلعداد الكافي ولم تتهيأ له األجواء المناسبة 
لخوض مباريات ودية تجريبية مع منتخبات دولية 
واكتفى بالمعسكر الداخلي الذي بدأه في مطلع ابريل 
الماضي بصنعاء ومازال مدربه الوطني سامي نعاش 
ينتظر من االتحاد العام لكرة القدم توفير معسكر 

خارجي وترتيب بعض المباريات الودية الدولية!!..

«الميثاق»-خاص 

على الرغم من الهدوء الذي رافق معظم جوالت الدور األول لدوري كرة القدم الموسم الجاري 

على صعيد األداء التحكيمي، إالّ أن ذلك الهدوء على ما يبدو كان من النوعية التي تسبق العواصف..

وقد كان كذلك بالفعل، إذ بدأت منغصات التحكيم وظهرت األزمات والمشاكل التي كان أبطالها عدد من 

الحكام «المثيرين للجدل» وتحديداً في الجوالت األخيرة من دور الذهاب، فقد برزت الكثير من الشكاوى من 

أداء بعض الحكام في مباريات «معينة.. مضى األمر في البداية بدون أي تدقيق أو حتى محاولة التأكد 

مما أثير تجاه أسماء «محددة» من قضاة المالعب، وبعدها ارتفع سقف الشكوى وبمرارة ضد نفس تلك 

الوجوه وكان الجديد فيها أن الشكوى لم تكن من األطراف الخاسرة فرقها، بل ومن أولئك التي كانت 

فرقهم تفوز.. ومع هذا وذاك تواصل الصمت من قبل اللجنة العليا للحكام؟!

وحينها بدأت االتهامات واالنتقادات الحادة توجه مباشرة نحو رئيس اللجنة 

الكابتن جمال الخوربي النجم الدولي السابق وكابتن وحدة صنعاء والمنتخب 

الوطني، لكن الرجل فضل الصمت أو عدم الرد على ما كان يوجه إليه، وتهرب 

حتى من الرد على استفسارات بعض الصحف والصحفيين، وهو موقف يختلف 

تماماً عن ذلك الذي كان يتميز به الكابتن جمال في الفترة الماضية التي تولى 

فيها مسؤولية اللجنة.. فما الذي حدث هذه المرة ليصمت رئيس اللجنة العليا 

للحكام؟ ليس باعتبار الصمت «فضيلة» بل لزيادة حدة األسئلة وتضخم االتهامات 

الموجهة إليه وإلى لجنته والحكام المنضوين تحت لوائها؟؟ هل الصمت حكمة في 

مثل هذه المواقف والحاالت؟!

«الميثاق»-متابعات 
اعتلى فريق أهلي صنعاء صــدارة 
ــدوري العام لكرة القدم ألندية  ترتيب فرق ال
الدرجة األولى مؤقتاً بعد أن حقق فوزه الصعب 
والثمين على ضيفه القوي اتحاد إب بهدف دون رد 
في المباراة التي جرت بينهما على ملعب األهلي 
بالعاصمة صنعاء ضمن منافسات الجولة (١٦) من 

دوري النخبة.
وجاء فوز األهلي اثر تسجيل  هدف من ضربة 
جزاء في آخر دقيقة من اللقاء عبر  العب األهلي 
وحيد الخياط  ليعزز رصيده بهذا الفوز المهم إلى 
٢٩ نقطة، معتلياً الصدارة مؤقتاً بانتظار نتائج 
مباراتي اختتام هذه الجولة اليوم االثنين التي 
ستجمع  الشعلة مع التالل، والعروبة مع شباب 
البيضاء، الن نتيجتيهما ستمنح األهلي الصدارة 
المنفردة في حال خسارتهما، أو تعيده إلى صدارة 
مشتركة مع الشعلة والعروبة في حال فوزهما 
على التالل والشباب، فيما بقي اتحاد إب عند 

٢٦ نقطة متراجعاً  رصيده السابق 
للمركز السادس.

وفــي تعز أخفق شعب 
ــن فرصة  إب م

اســتــثــمــار 
استعادة 
الصدارة 
مــجــدداً 

إثــــــــــر 
تـــعـــادلـــه 

اإليجابي بهدفين 
لمثله مع مضيفه أهلي تعز، ليرفع 
الشعب رصيده إلــى ٢٧ نقطة في 

مركزه الثاني مؤقتاً، فيما أضاف أهلي 
تعز نقطته الـ ١٤ في مركزه قبل أخير 

القائمة.
وفي المدينة الساحلية الحديدة خطف 
وحدة عدن نقطة ثمينة من أنياب ممثلها 
الوحيد في دوري األضواء الهالل الساحلي 

بتعادلهما بهدف لمثله، ليرفع الهالل 
رصيده بهذه النتيجة إلى ٢٧ نقطة 
متقدماً للمركز الثالث مؤقتاً أيضاً، 
فيما رفع الوحدة رصيده إلى ٢٠ نقطة 

في المركز الثامن.
وخــرج اللقاء الــذي جمع نجم سبأ 

ــادم مــن ساحل  ــق ذمـــار وضيفه ال
حضرموت الشعب بالتعادل اإليجابي 
بهدف لمثله، ليحصد النجم النقطة ١٣ 
ويبقى في مركزه بذيل القائمة، فيما 
رفع الشعب رصيده إلى ١٨ نقطة في 

المركز الثاني عشر.
وحقق طليعة تعز فــوزاً ثميناً على 

ء  صنعا شــعــب  ضيفه 
بثالثية نظيفة في 

الــمــبــاراة التي 
جــرت بينهما 
ملعب  عــلــى 
الشهداء بتعز 
ليعزز الطليعة 

رصيده بهذا الفوز العريض إلى ٢٣ نقطة في 
المركز السابع، في حين توقف الشعب عند ١٨ 

نقطة في المركز العاشر.
وتختتم منافسات هذه الجولة  اليوم االثنين 
بمباراتين، حيث يحل حامل اللقب العروبة ٢٦ 
نقطة والمتراجع مؤقتا للمركز الخامس ضيفاً على 
شباب البيضاء ١٨ نقطة التاسع، وعلى الجانب 
اآلخر تشهد العاصمة االقتصادية عدن مواجهة 
ساخنة وقوية بين المتصدر السابق والمتراجع 
مؤقتاً للمركز الرابع الشعلة ٢٦ نقطة وجاره 
وصيف بطل الدوري التالل ١٨ نقطة في الترتيب 
١١، في مباراة يطمح كالهما 
الفوز بها وتعزيز موقعه في 
خارطة ترتيب الفرق، سيما 
الشعلة الذي يبحث عن 
ــة عــروضــه  مــواصــل
ــة والــجــيــدة  ــت ــالف ال
ــده  ــي وتـــعـــزيـــز رص
النقاطي واستعادة 
الــصــدارة من 

جديد.

بداية مبكرة لمشاكل التحكيم والحكام في الدوري

هل من حكمة في إعادة الخوربي.. إلى رئاسة اللجنة؟

«الميثاق»-خاص 
أعلنت الرئاسة اإلقليمية لألولمبياد الخاص الدولي خالل 
اجتماع المجلس االستشاري اإلقليمي بالدوحة - األسبوع الماضي - عن 
فتح باب التسجيل للدول الراغبة في منافسات األلعاب الشتوية العالمية 
المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية مطلع العام القادم ٢٠١٣م- من «٢٦» 
يناير إلى «٥» فبراير» بمدينة «بيونج يونج» الكورية.. وسوف تقام تلك 

األلعاب في «٧» رياضات هي:
«التزلج االنحداري، اختراق الضاحية، التزلج باأللواح، الجري على 
الجليد، تزلج السرعة، التزلج الفني، والهوكي األرضي».. وحددت الرئاسة 
اإلقليمية لألولمبياد الخاص الدولي األول من مايو الجاري موعداً لفتح 
باب التسجيل للمشاركة في هذه األلعاب ويستمر حتى األول من أكتوبر 
القادم، فيما سيتم السماح للدول المشاركة بالتغيير في قوائم الالعبين 
لمدة «٣٠» يوماً وتحديداً في شهر ديسمبر ٢٠١٢م.. وتوقع األولمبياد 
اإلقليمي الخاص الدولي أن يشارك في األلعاب العالمية الشتوية بكوريا 
الجنوبية مطلع ٢٠١٣م «٣٣٠٠» العب والعبة يمثلون أكثر من «١١٣» 
دولة، فيما سيبلغ عدد األسر المشاركة «١٣٠٠» أسرة، ويواكب األلعاب 
«١٠٠٠» إعالمي ويحضرها «١٥٠٠» من كبار الضيوف، فيما سيعمل 

على تنظيمها «٧٨٠٠» متطوع.
الجدير بالذكر أن األولمبياد الخاص اليمني سيشارك في األلعاب 
الشتوية بكوريا الجنوبية بداية العام ٢٠١٣م بعد المشاركة األولى 
«الناجحة» عندما شارك عام «٢٠٠٩م» في األلعاب الشتوية بأمريكا 
وبـ«٢٧» العباً والعبة، وفي أربع من تلك الرياضات، وسيكون من بين 
األلعاب اليمنية الحاضرة في كوريا الجنوبية ٢٠١٣م نجوم منتخب 
الهوكي األرضي «أبطال العالم» الحائزون على الميدالية الذهبية 
في مسابقة الهوكي األرضي في دورة األلعاب العالمية الشتوية التي 

استضافتها والية «إيداهو» األمريكية مطلع العام ٢٠٠٩م..

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
نبانيليبحلا١
وكسامتنوحل٢
يدلونوتصنم٣
انالبترااخ٤
لندهـحيسفلا٥
هـايمنيبيرح٦
اسمهـجولوا٧
مئسلمامحلا٨
الاصطبلوا٩

تيبارافلاا١٠
الرهـحتافلا١١
الاريرهـمزلا١٢

الالعبون الدوليون.. أزمة وشيكة االنفجار بين األندية.. واالتحاد!

«الميثاق»-خاص 
تلوح في األفق مؤشرات بقرب حدوث أزمة 
وشيكة بين االتحاد العام لكرة القدم من جهة وبين األندية 
المشاركة ببطولة الدوري العام للدرجة األولى للموسم 
الكروي الجاري ٢٠١١ - ٢٠١٢م، أما السبب وراء اندالع 
األزمة المرتقبة بين الطرفين فيتمثل في الالعبين الدوليين 
وتحديداً أولئك الذين تم استدعاؤهم إلى القائمة األولية 
للمنتخب الوطني األول لكرة القدم من قبل المدرب الوطني 
الكابتن سامي نعاش الذي كلفه االتحاد لقيادة األحمر 
اليمني الكبير خالل الفترة الحالية واإلشــراف عليه في 
االستحقاقات الخارجية المقبلة للمنتخب وأولها المشاركة 
القريبة في كأس العرب بالسعودية من ٢٢ / ٦ إلى ٦ / ٧ / 
٢٠١٢م، وبعد أن 

انخرط الالعبون المختارون من معظم أندية الدرجة األولى 
في تمارين المنتخب بمعسكره الداخلي «غير المغلق» 
بصنعاء بداية إبريل الماضي، إالّ أن الالعبين المنضمين 
للقائمة األولية- ويصل عددهم إلى «٣٥» العباً- كانوا 
يتواجدون في معسكر المنتخب ويتدربون سوياً لمدة أربعة 
أيام ثم يعودون للعب مع أنديتهم في الدوري.. وسار هذا 

الوضع ألكثر من شهر ونصف الشهر..
لكن ومع اقتراب موعد مشاركة المنتخب الوطني في 
بطولة كأس العرب الـ «١٢» لكرة القدم المقررة- من «٢٢» 
يونيو إلى «٧» يوليو- فإن الضرورة تقتضي سرعة انتقال 
المنتخب إلجراء معسكر تدريبي خارجي ومن ثم خوض 
بعض المباريات الودية «الدولية» وهو ما يعني أن األندية 
ستحرم من عمر الدوري الذي وصل إلى األسبوع الـ «١٧»- 
الثالث مــن اإليـــاب- وهي 

المرحلة التي تعني أن المسابقة دخلت مراحل الحسم.
ومن الظلم أن ال تستفيد تلك األندية من العبيها 
«الدوليين» في هذا التوقيب حتى وإن كانوا في مهمة 
«وطنية» مع المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب.. 
وفي ذات الوقت من غير المعقول أن يحرم المنتخب من 
أي العب وهو على أعتاب خوض استحقاقات مهمة وتمثيل 
اليمن خارجياً.. وبالتالي على الطرفين «األندية واالتحاد» 

إيجاد حل وسط على قاعدة «ال ضرر وال ضرار»..
ومنها تأجيل الــدوري حتى انتهاء مشاركة المنتخب 
في كأس العرب.. أو السماح لألندية بالتعاقد مع العبين 
«محليين أو أجانب» لدعم صفوفها أو تعويض تلك الفرق 
عن مدها للمنتخب بالالعبين.. ونعتقد أن الحكماء والعقالء 
في قيادة االتحاد ومسئولي األندية قادرون على الوصول 

إلى تفاهم مرضٍ للجميع!!

األولمبياد الخاص يستعد للمشاركة في 
األلعاب الشتوية 2013م

هل يحافظ أبطال العالم اليمنيون على ذهبية 
الهوكي األرضي العالمية

وزير الشباب والرياضة يناقش مع وكالء الوزارة 
اإلعداد لالحتفال بعيد الوحدة

التقى وزير الشباب والرياضة األخ معمر االرياني امس األول  
بوكالء وقيادات وزارة الشباب والرياضة وناقش معهم 
اإلعداد لالحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية وأعياد الثورة 
اليمنية المباركة، على ضوء خطاب فخامة األخ عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية- لقيادة الوزارة وما تضمنه من توجيهات 
بخصوص ما يجب أن تقوم به الوزارة من دور فاعل في اإلعداد لهذه 

المناسبة الغالية..
ووجه الوزير وكالء القطاعات باإلعداد الجيد لهذه المناسبة 
الغالية على كل يمني .. من خالل اإلعداد الجيد للفعاليات الرياضية 
والشبابية التي البد ان تكون متزامنة مع احتفاالت بالدنا باألعياد 
الوطنية .. وقد أعرب وكالء القطاعات عن استعدادهم لهذه المناسبة 
الوطنية .. وأنهم سيعملون ما بوسعهم من اجل إبراز تلك الفعاليات 

بشكل الئق ومعبر وبما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية..
وقد حمل خطاب فخامة الرئيس ما يجب تنفيذه من برامج 

وفعاليات تجسد عظمة هذه المناسبات وأهميتها في حياة أبناء 
الشعب والجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن وفي 
مقدمتها محاربة اإلرهاب والتخريب وكذا اعتبار المبادرة الخليجية 
المخرج الوحيد لألزمة الوطنية، ورفض كل الدعوات الهدامة لقيم 
ووحدة الشعب وإرادته ومواجهة كل األعمال السلبية واعتبار كل 
أعمال التقطعات وتخريب الخدمات العامة أعماالً إرهابية تضر 
بالمصالح العامة للوطن، باإلضافة إلى اعتبار المرحلة االنتقالية 
مرحلة أساسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. كما اشار الخطاب 
الى اعتبار المرحلة االنتقالية مرحلة تأسيس لبنيان الدولة المدنية 
الحديثة، وأن اي إعاقة لحكومة الوفاق هي أعمال معادية للشعب 
وتطلعاته المشروعة في إقامة دولته الوطنية العادلة والناهضة 

والحكم الرشيد.
وناقش اللقاء آليات وبرامج عمل الوزارة لترجمة رسالة فخامة األخ 

الرئيس وتنفيذ ما تضمنته من توجيهات ..

االرياني يدعو المحافظين لتوظيف 
خريجي الكليات والمعاهد الرياضية

دعا األخ معمر االرياني- وزير   
الشباب والرياضة- محاظفي 
المحافظات الــى استيعاب خريجي 
المعاهد والكليات الرياضية ضمن 
تهم  محافظا فــي  لتوظيف  ا خطط 
المعتمدة لخريجي المعاهد والكليات 

العليا.
جاء ذلك في تعميم اصدره الوزير 
ــه على مديري عموم مكاتب  ووزع
الشباب والرياضة بعموم محافظات 
الجمهورية، يناشد فيه األخوة أمين 
ت  فظا لمحا ا فظي  محا و صمة  لعا ا
بالتعاون مع مديري مكاتب الشباب 
ــة فــي عملية  ــوي بشأن إعــطــاء األول

التوظيف في مكاتب الشباب ألصحاب 
المؤهالت التخصصية لخريجي الكليات 
والمعاهد الرياضية والبدنية،ومن 
وتأهيلية  تدريبية  دورات  لديهم 
متقدمة فــي الــمــجــاالت الرياضية 
والشبابية، نظراً لما لهذه الشريحة 
من أهمية في تطوير الرياضة اليمنية.
ــال مصدر في مكتب الوزير:  وق
ان االرياني استند في تعميمه الى 
برنامج حكومة الوفاق الوطني، بشأن 
استيعاب الكوادر الوطنية المؤهلة 
في مختلف المرافق الحكومية، ومنها 
لتربية  ا ومعاهد  لكليات  ا خريجو 

البدنية في جميع المحافظات.

علي عبداهللا صالح
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام


