
«الميثاق»- متابعات 
لمنتخب  ا نــف  ســتــأ أ
الوطني لكرة القدم تحضيراته 
لخوض التصفيات المؤهلة لكأس 
آسيا ٢٠١٥م ، حيث دخل معسكر 
داخلي بصنعاء تحت قيادة المدرب 
مساعد  نعاش  سامي  الوطني 
ــذي سيتولى  مــدرب المنتخب ال
عملية إعداد المنتخب حتى وصول 
المدير الفني السيد توم سينتفيت 
الذي تنتهي إجازته يوم االثنين 

الموافق ٢٨ يناير الجاري.
الوطني  المنتخب  ــارك  ــش وي
في تصفيات كــأس آسيا ضمن 
لتي تضم  ا لرابعة  ا المجموعة 
منتخبات (اليمن ، قطر ، البحرين 
ويستهل مشواره   ،  ( ليزيا ما  ،
بمواجهة المنتخب البحريني في 

السادس من فبراير المقبل.
ريات  مبا جـــدول  يلي  وفيما 
المنتخب في تصفيات كأس آسيا:

اليمن * البحرين - األربعاء ٦ 
فبراير ٢٠١٣م

ماليزيا * اليمن - الجمعة ٢٢ 
مارس ٢٠١٣م - كوااللمبور

قطر * اليمن - الــثــالثــاء ١٥ 
أكتوبر ٢٠١٣م - الدوحة

اليمن * قطر - الجمعة 
١٥ نوفمبر ٢٠١٣م

البحرين * اليمن - الثالثاء 
١٩ نوفمبر ٢٠١٣م - المنامة

اليمن * ماليزيا - األربعاء ٥ 
مارس ٢٠١٤م

االثنين : 28 / 1 / 2012م 19
 الموافق :16 / ربيع أول / 1434هـ 

العدد: (1646)

االرياني يهنئ الحريبي لفوزه بعضوية االتحاد العربي للبلياردو والسنوكر

هنأ وزير الشباب والرياضة األخ معمر مطهر  
اإلرياني في اتصال هاتفي األخ سند عبداهللا 
الحريبي رئيس االتحاد العام للبلياردو والسنوكر 
بمناسبة فوزه بعضوية االتحاد العربي للبلياردو 
والسنوكر.. وبدوره عبر الحريبي عن ارتياحه التصال 
معالي الوزير وتهنئته له.. وان هذا سيزيده إصراراً 
على تقديم مستوى أفضل ليكون خير سفير لليمن 

في المجلس التنفيذي العربي للسنوكر والبلياردو.
كما عبر الحريبي عن شكره وامتنانه للجمعية 
العمومية لالتحاد العربي للسنوكر والبلياردو على 
تصويتهم له باإلجماع متمنيا أن أكون عند حسن 

ظن الجميع ..
هذا وقد تكون مجلس اإلدارة الجديد المنتخب 

لالتحاد العربي للعبة من التالية أسماؤهم :

١-عمر الخرادلي (مصر) رئيسا
٢-العميد/حسن ابوعيش (سعودي) نائبا أول

٣-عبدالرزاق فاهيم (المغرب) نائب ثاني
٤-سند عبداهللا الحريبي (عضو مجلس إدارة)
٥-محمد النعيمي (قطر- عضو مجلس إدارة)

٦-مصطفى الهوني (ليبيا- عضو مجلس إدارة)
٧-مصطفى حيدر (لبنان- عضو مجلس إدارة)

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- مسجد النبي محمد (صلى اهللا عليه وسلم) رسول االسالم ،وفيه 

يوجد قبره ويعد المسجد ثاني أقدس دور العبادة عند المسلمين.
٢- حرف نصب – احد اسماء اهللا الحسنى.

٣- شهادة جامعية خاصة بالدراسات العليا الجامعية – وعاء.
٤- واحد باإلنجليزية – ستار- للتعريف.

٥- امتلئ بالبهجة والسرور (م) – من اسماء اهللا الحسنى.
٦- ممثلي كوميدي سوري كان سفيراً للنوايا الحسنة في 
الشرق االوسط وشمال افريقيا لليونسيف ،لكنه استقال من 

منصبه بسبب الحرب على لبنان في يوليو ٢٠٠٦م.
٧- للتخيير – مرض صدري – البارحة.

٨- تجدها في ”نبيل“ – حوض الدخار الماء العذب ،يستعمل 
للتموين في السفينة.

٩- عكس أفقي – ثلثي ”عام“ – ضمير متصل.
١٠- عملة عربية – حرفان متشابهان – حرف نصب.
١١- العلو والرفعة – احد االبوين – اسم علم مذكر.

١٢- عتاب (م) – بلد عربي.

عمودياً :
١- أعظم مسجد في االســالم ،يقع في قلب مدينة 

الحجاز.
٢- خاصتنا – فرار – اصفر باإلنجليزية.

٣- يلبس التاج (م) – نكاتب.
٤- ممثلة مصرية – وجع.

٥- القوة ،الشدة – للندبة.
٦- عدم الميل الى طرف من اطراف الخصومة (م) – 

عامين.
٧- االمل – رقد.

٨- حرف جزم – احد اسماء اهللا الحسنى – هم ،حزن (م).
٩- نالحق – ضد ”حق“(م).

١٠- وسط ”الشيء“ – رتبة عسكرية – نشتم.
١١- نوايا (مبعثرة) – كبير ،شيخ.

١٢- الخشبة الطويلة في المحراث التي بين الثورين 
،وهي المعروفة اليوم بالقصبة.
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البننيهـاشلا۱

لمىشوالابل٢

حبيرلاحطش٣

ميدقعيباني٤

دوساجبارسخ٥

يروريرسايو٦

ونايبمالمخ٧

ايلاويلاهـ٨

لمالتنفلا٩

مارغياكمين١٠

ناولحلحرمد١١

حلفيفهـرىنم١٢

مصير الموسم الكروي يتحدد األربعاء

االتحاد يدعو ممثلي أندية األولى والثانية لحسم 
انطالق الدوري على مجموعتين

بعد انتهاء مولد المشاركة في «خليجي ٢١»   
الذي خرج منه منتخبنا مبكراً من الدور األول 
عقب الهزائم الثالث التي تجرعها أمــام الكويت 
والسعودية والعراق بواقع «٢-صفر» في كل مباراة!!
وجه االتحاد العام لكرة القدم الدعوة لمندوبي 
أندية الدرجتين األولى والثانية ورؤساء فروع االتحاد 
بالمحافظة لحضور االجتماع «الحاسم» الذي سيعقد 
ظهر يوم بعد غد األربعاء بمقر االتحاد العام بصنعاء، 
وفيه سيكون على ممثلي األندية «أولى وثانية» 
تقرير مصير منافسات الموسم الكروي ٢٠١٢-
٢٠١٣م وحسم موضوع تدشينه في أقــرب وقت 
ممكن بعد أن تأخر موعد االنطالق كثيراً نتيجة لألزمة 
المفتعلة من األندية ومساندة االتحاد لها في المطالب 
المالية «التعجيزية» التي أصرت األندية على الحصول 

عليها لتشارك في الموسم الكروي وإالّ الرفض!!
االجتماع المقرر عقده األربعاء المقبل، جاء عقب 
االنفراج الذي حصل على صعيد تلبية مطالب األندية 
المالية بسبب التحرك الذي قام به وزير الشباب 
والرياضة عندما نجح في اقناع الحكومة بإعادة النظر 
فيما يتعلق بنسبة الـ٣٠٪ التي كانت تذهب للمجالس 
المحلية من ميزانية صندوق رعاية النشء والشباب 

وتصل سنوياً الى مليار ومائتين مليون ريال.
وسيتقرر في االجتماع تحديد شكل اقامة الدوري 
ــى والثانية إما بنظام المجموعتين في  في األول
المسابقتين أو بإقامته بنظام الضغط «أي أن يلعب 
كل فريق مباراتين في األسبوع» وسيكون اللجوء ألي 
من النظامين «المجموعتين أو الضغط» تغلباً على 

الـــوقـــت، 

فالبد أن ينتهي الدوري في الموعد 
المحدد «دولياً» أي قبيل انتهاء شهر 

يونيو ٢٠١٣م الجاري بحسب األجندة 
المعتمدة مــن االتــحــاديــن اآلسيوي 

والدولي لكرة القدم.

مباراة كرة قدم في صنعاء         مجلس األمن غير قادر على تأمين 
 

اعلن رئيس االتحاد اليمني لكرة القدم عن فشل اتحاده في اقناع الفيفا ونظيره االسيوي 
بتمتع اليمن بوضع امني مستقر يضمن استضافة مالعبها لمباريات المنتخبات واالندية 

دبي كملعب بديل.اليمنية خالل االستحقاقات الدولية والقارية، واكد في تصريحات صحفية ان اتحاده اختار امارة 
جاء ذلك بالتزامن مع عقد مجلس االمن الدولي وهوى اعلى هيئة دولية الجتماعه أمس في العاصمة 

صنعاء في اجواء وصفت باالمنة والخالية من اي مشاكل وفي ظل تشديد امني يمني غير مسبوق، 
مايؤكد ان االوضاع في اليمن مساعدة القامة مناشط كروية بعيدا عن الخوف حسب متابعين.

وزير الشباب يوجه 
بإنشاء مركز تدريبي للعبة الدراجات

«الميثاق»- متابعات 
ــر الشباب  التقى وزي
والرياضة معمر اإلرياني يوم 
أمس  األخوة رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة االتحاد العام 
ــدراجــات ، وفــي اللقاء  ــل ل
أكد الوزير اإلرياني على 
ضـــرورة تفعيل النشاط 
الخاص باللعبة وإعادتها 
ــى الــواجــهــة مــن خالل  إل
تنظيم عدد من البطوالت 
الداخلية لسباق الدراجات في 
محافظات عدن وتعز وأمانة 

العاصمة.
ووجــه وزيــر الشباب الجهات 
المختصة بتجهيز مقر ومركز 
تدريبي للعبة مزود باألدوات 
الرياضية الالزمة التي تخص 
اللعبة باإلضافة إلى شراء 
عدد من الــدراجــات لسباق 
ت  ا ذ يلة  لطو ا ت  فا لمسا ا

المواصفات والجودة العالية.

ــد الــوزيــر اإلريــانــي  كما أك
حرص الــوزارة على دعم كل 
الهيئات الشبابية والرياضية 
ألداء واجبها وفق المسئوليات 
في ظل المتابعة واإلشــراف 
ــاً قيادات  والــمــراقــبــة، داعــي
االتحادات الرياضية لتنفيذ 
طها  نشا تفعيل  و مجها  ا بر
وتقديم تقاريرها ومناقشتها 
مع الجمعيات العمومية خالل 

الفترة القادمة .
ووجه األخ محمد العيدروس 
ــام  ــع رئـــيـــس اإلتــــحــــاد ال
للدراجات- الشكر الجزيل 
لوزير الشباب والرياضة على 
المتواصل وجهوده  دعمه 
الحثيثة لالتحاد من خالل 
لقطاع  السابقة  توجيهاته 
الرياضة لمناقشة المتطلبات 
واالحتياجات التي تتطلبها 
اللعبة لتنفيذ برامج وأنشطة 

االتحاد في الموسم الجديد.

اتحاد السلة..هللا األمر!!
ــددت الــروايــات   ــع ت

وتباينت اآلراء وزادت 
االنتقادات الموجهة التحاد 
كرة السلة في قضية قرار 
اقصاء فريق اهلي تعز من 
المباراة الفاصلة التي كان 
من المفترض ان يخوضها 
مع ٢٢مــايــو في تصفيات 
تجمع إب، واعتماد هالل 
الحديدة الذي حل رابعاً بديالً 
عنه بحجة اشراك العبين من 
التالل في صفوف اهلي تعز 
دون تقديم محضر اجتماع 

يثبت استغناءه عنهم.
ــرار اتــحــاد السلة اثــار    ق
استياًء واسعاً كونه لم يكن 
مبنياً على حيثيات صحيحة 
تؤكد احقية االتحاد في اتخاذ 
القرار ..غير ان الغريب في 
االمر ان اتحاد اللعبة برئاسة 
عبدالستار الهمداني نفى 
علمه بهذا القرار وحيثياته 
رغم ان التعميم المتضمن 
يــل  ذُ تعز  اهلي  د  استبعا
بتوقيع االمين العام لالتحاد 

خالد زوقري .
وبين نفي االتحاد و تفعيل 
قرار اقصاءه لالهلي تبقى 
المفارقات عجيبة وتجعلنا 
نضرب اخماس الدهشة في 
اسداس الحيرة من ما يحدث 
.و يبقى االمــر هللا من قبل 

ومن بعد !!

لخوض  تصفيات كأس آسيا لكرة القدم

منتخبنا الوطني األول يستأنف اإلعداد

شيماء.. انجاز جديد
من جديد ..جاء هدهد اليمن بالخبر السعيد ..وهذه المرة  

من فيتنام حيث زفت العبتنا المتألقة شيماء العلفي 

البشرى  للرياضيين مجدداً بعد ان عززت من انجازاتها الخارجية  

في لعبة التنس عندما تمكنت من احراز ذهبية الزوجي في بطولة 

آسيا الدولية للتنس تحت ١٤ سنة جروب ٢ بمشاركة ٦٠ العباً 

والعبة التي اقيمت في فيتنام.

شيماء حققت ذهبية الزوجي مناصفة مع الالعبة االيرانية صدف 

كما حققت فضية الفردي في نفس البطولة.

العراقي عبدالرحيم.. مدرب تايكواندو بدرجة خبير
منذ توليه قيادة منتخبنا الوطني للتايكواندو وخالل مشواره التدريبي في  

بالدنا  تمكن الكابتن القدير العراقي  عبدالرحيم سلمان محمد من تحقيق 
العديد من النجاحات واالنجازات التي احرزها العبونا في كثير من المحافل العربية 

واآلسيوية والدولية بفضل حنكته التدريبية التي اليختلف عليها اثنان.
المدرب عبدالرحيم يمثل ارتباطه بلعبة التايكواندو حباً طويالً وعالقة دائمة 
بتدريبها..وانطلق من هذه العالقة ليحظى باالختيار مدرباً لمنتخبنا الوطني 
للتايكواندو نظير حدسه الرفيع وذكاءه الالمحدود وفكره المتجدد في علم ومعارف 

تدريب اللعبة.
عبدالرحيم مدرب اليعرف المراوغة في الكالم وال التمويه في ردة الفعل..رجل 
محترم ومهذب .. مدرب بدرجة خبير..صادقاً في القول ومخلصاً في العمل ..شخصية 
فرضت نفسها واحترامها في اسرة التايكواندو اليمني ونال اعلى درجات االشادة من 

الجميع..وهو بذلك يستحق منا كل الشكر والتقدير .


