
عدن / خاص 
حسمت ضربات الترجيح 
آخر محطات بطولة معهد مالي لكرة 
القدم  ألبطال المديريات في نسختها 
الثانية ، وأعطى العبو فريق المعال 
تأشيرة العبور إلى منصة التتويج 
باللقب والظفر بالكأس ، في اللقاء 
الذي مر بأحداثه في ملعب حسين 
باوزير في المعال ، والتقى فيه فريق 

شباب البريقة .
اللقاء الكبير الــذي شهد حضوراً 
جماهيرياً كبيراً والفــتــاً كــان فيه 
النصيب لشباب المعال ، جاء على حالة 
من الترقب على مدار الشوطين بعدما 
ظهر ان كل طرف لديه ما يقارع به 
خصمه بوجود العبين على مستوى 
عالٍ من القدرات ، حيث تواجد في 
البريقة المدافع الدولي العب فريق 
الميناء العراقي « احمد الصادق» 
برفقة العبين مميزين مثل احمد 
عوض واحمد الطيب وأفضل العبي 
البطولة المدافع علي باحبيب .. فيما 
كان في المعال األنيق سامر حسن 
ومحمد طالل ومجموعة من المميزين 
.. كل ذلك أعطى اللقاء زخماً مميزاً 

كان فيه كل طرف يحاول التغلب على 
الطرف اآلخر ، إال ان الدقائق مرت دون 
إي جديد على الشبكتين ، بعدما تاهت 
أقدام العبي الفريقين عن الشباك في 
الفرص التي سنحت لكليهما، فكانت 
ضربات الترجيح هي المحطة الباسمة 
لالعبي المعال الذين توجوا بفرحة 

كبيرة باللقب .
أدار اللقاء الثالثي فراس أزهر عارف 

سيبان وعبداهللا عزب .
في الختام كــرم البطل من قبل 

ضيوف اللقاء بكاس البطولة ومبلغ 
(٢٠٠) ألف ريال ، والوصيف بكاس 
ومبلغ (١٥٠) ألف ريال ، وكرم أفضل 
العبي البطولة علي عوض باحبيب 
بكاس ومبلغ مالي ، وأفضل حارس 
محمد المسرج « معهد مالي» بكاس 
ومبلغ مالي ، وهداف البطولة احمد 

العربي بكاس ومبلغ مالي ..
 جميعها مقدمة من الشيخ احمد 
العيسي رئيس االتحاد اليمني لكرة 

القدم .

االثنين : 10 / 6 / 2013م 19
 الموافق :1 / شعبان / 1434هـ 

العدد: (1665)

بهيان: تكريم أبطال اإلنجازات الرياضية الخارجية خالل األيام القادمة
كشف األخ عبداهللا هادي بهيان -وكيل   

أول وزارة الشباب والرياضة- عن أن 
األيام القليلة القادمة ستشهد إقامة حفل 
تكريم األبطال الرياضيين أصحاب اإلنجازات 
الخارجية التي تحققت خالل عامي ٢٠١٢-

٢٠١٣م في مختلف األلعاب الرياضية.

وأكد الوكيل بهيان أن الــوزارة بصدد 
التحضير واإلعــداد إلقامة هذا الحفل 
التكريمي الذي يأتي في إطار توجهات 
قيادة وزارة الشباب والرياضة ممثلة باألخ 
معمر مطهر اإلرياني الذي يحرص على 
تحفيز األبطال والنجوم الرياضيين الذين 

تمكنوا من حصد اإلنجازات المتعددة على 
المستوى الخارجي خالل العامين الماضي 
والجاري حتى يتسنى لهم مواصلة النجاح 
والتفوق في المحافل الرياضية الخارجية 
والحضور المشرف لبالدنا ورفــع اسم 

اليمن عالياً .

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١ -العب كرة قدم اسباني ،لعب مع نادي ريال 

مدريد ومنتخب اسبانيا لكرة القدم.
٢ -بلد عربي – ابن – للتعريف.

٣ -ثلثي ”موز“ – روابط – لالستثناء.
ــزاً – كسل (م) – نعم  ٤ -يــبــاح ،يصبح جــائ

باإلنجليزية.
٥ -شهر هجري – من الكبائر.

٦ -احرف متشابهة – االشتياق.
٧ -االسد الضاري الشديد – خاصتهما.

٨ -نصف ”شمال“ – مفرد ”تصاميم“ – قاعدة.
٩ -مديرية بمحافظة ”اب“ – مكتوب.

١٠ -اسم علم مذكر – اسرق – احصاء.
١١ -مدرس – حرس ليالً – يجري.

١٢ -ثلثي ”عيب“ – المعاون.

عمودياً :
١ -مغني لبناني ،من اغانيه (قلب ميت – بلغي كل 

.مواعيدي – حبيب القلب) – برق
٢ -دخول – يجمع ”الشيء“ – ادراك ،استيعاب.

٣ -بواسطتي – لمعان ،بريق – ٣٣ عاماً.
٤ -نداعب – قطع (م) – اسم موصول.

٥ -اقتراب – عكس ”الكبار“ (م).
٦ -العتاب – من االقارب.

٧ -عكس ”مغادرة“ (م) – تجدها في ”يحوم“ – 
قواعد.

٨ -من الفواكه – متعب.
٩ -جواب – صديق خالص – رزين ،وقور.

١٠ -نخاسه (مبعثره) – اترك (م).
١١ -البحر – رتبة عسكرية.

١٢ -احدى سور القرآن الكريم – الخصم الشديد.
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الدوري العام لكرة القدم..التراجع التهديفي مستمر..

شعب حضرموت ينفرد بالصدارة ..وثالثي 
أندية عدن تدخل دائرة الخطر!!

«الميثاق»-خاص 
حقق فريق شعب حضرموت 
فوزاً عريضاً على ضيفه شعب إب (حامل 
الــقــب) بفوز األول (٣/صــفــر) وبذلك 
استعاد الشعب الحضرمي صدارته لقمة 
ترتيب فرق الدوري العام للدرجة االولى 
لكرة القدم ..منهياً الشراكة التي كان 
يتقاسم بها الصدارة مع اهلي صنعاء 
طوال الجولتين ١٧ و١٨ ليبتعد نوارس 
حضرموت بالمقدمة برصيد (٣٦) نقطة 
بفارق (٣) نقاط عن االهلي الذي تراجع 
للمركز الثاني بـ ٣٣ نقطة..وثالثاً حافظ 
اليرموك على موقعه برصيد(٣٢) نقطة 
عقب خسارته من الرشيد (صفر/١) في 
تعز وهي الخسارة التي كان االهلي قد 
تجرعها في صنعاء من ضيفه وحدة عدن.

وبدوره فرط العروبة في التقدم للمراكز 
االمامية حين اكتفى بالتعادل سلبياً مع 
ضيفه اتحاد إب فبقي العروبة رابعاً بـ(٣١) 
نقطة واالتحاد عاشراً برصيد(٢٤) نقطة .
وفي الحديدة حقق الهالل فوزه األول 
مع مدربه (القديم-الجديد) وائل غازي 
وكان على حساب وحدة صنعاء (١/صفر) 
ليحتفظ الهالل بالمركز الخامس برصيد 
(٢٨) نقطة وتراجع الوحدة للتاسع بـ (٢٤) 

نقطة.
وفي تعز تقدم الصقر للمركز التاسع 
بفوزه العريض على جاره الطليعة (٣/١) 
فرفع رصيده إلى (٢٧) نقطة في حين لم 

يتغير 
وضــــع 

فــي آخر الطليعة 
الترتيب بعشر نقاط وهو 
الفريق الذي ودع رسمياً 
دوري األولى للدرجة الثانية 

.
واستعاد الرشيد تواجده 
في المواقع اآلمنة فحل 
سابعاً برصيد(٢٥) نقطة 
بفوزه على اليرموك .بينما 
تــراجــع شعب إب للمركز 
الثامن بـ( ٢٥) نقطة وبفارق 
االهداف عن الرشيد ..وحل 
اتحاد إب عاشراً بـ٢٤ نقطة 

خلف الوحدة التاسع.
أما التالل العدني فانضم 
إلى دائرة المهددين بإحتالل 
ــحــادي عشر إثر  المركز ال

خسارته من جــاره الشعلة (١/
٢٣) نقطة  صفر)..التالل له (
في  نقطة   (١٦ ) للشعلة  فيها 
المركز الثالث عشر وقبل األخير، 
وبينهما يتواجد وحدة عدن الثاني 

٢١) نقطة بفوزه  عشر برصيد(
على األهلي في صنعاء (١/صفر) 

..لكن الوضع غير آمن للثالثي العدني 
وستكون الجوالت القادمة صعبة لهم 

جميعاً لالبتعاد عن دائرة الخطر.!!

وكيل وزارة الشباب لقطاع المشاريع االغبري يؤكد:

االنتقال إلى المبنى الجديد للوزارة نهاية الشهر الجاري
ــزي األغــبــري - وكيل وزارة    أكــد األخ رم

الشباب والرياضة لقطاع المشاريع - أن 
المبنى الوزاري الجديد الذي يقع في محيط مدينة الثورة الرياضية 
بالعاصمة صنعاء أصبح جاهزاً بكل مكوناته ومرافقه بعد أن 
استكملت فيه بعض األعمال المتعلقة بالتشطيبات والتأثيث 

ولم تبق أي نواقص تذكر.
وأوضح األغبري أن عملية االنتقال إلى مبنى الوزارة الجديد 
-الذي بلغت تكلفة إنشائه ملياراً وثالثمائة مليون 
ريال- ستكون نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم نقل 
ديوان عام الوزارة بالكامل وكافة القطاعات واإلدارات 
دون استثناء، كما سيستوعب المبنى مقراً لصندوق رعاية 

النشء والشباب واألمانة العامة لجائزة رئيس الجمهورية للشباب 
،فضالً عن استيعاب مقرات لالتحادات الرياضية العامة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنهي مشكلة اإليجارات التي تتكبدها 
الوزارة بدفع مبالغ طائلة كانت تمثل عبئاً كبيراً على الوزارة، ومن 
المتوقع أن تقوم الوزارة باالستفادة من تلك المبالغ التي كانت تذهب 
لإليجارات وتسخيرها لصالح الحركة الشبابية والرياضية على حد سواء.
ولفت األغبري إلى أن المبنى الجديد لوزارة الشباب والرياضة يعد 
أحد أهم المنجزات االستراتيجية التي ستسهم في عملية تطوير األداء 
داخل مختلف القطاعات بغية االرتقاء بالمهام والواجبات وتفعيل 
العمل المؤسسي الذي يضمن تحقيق كافة األهداف المتعلقة بالوزارة 

وصندوق رعاية النشء وكافة األطر التابعة لها..<

وزير الشباب  يلتقي أبطال منتخبات الكيك بوكسينج ورفع األثقال وبناء األجسام
ــر الشباب   التقى وزي

والرياضة معمر مطهر 
االريـــانـــي أمـــس بالعبي 
منتخبات الكيك بوكسينج 
,  ورفــع األثــقــال , وبناء 
األجسام والذين عادوا موخراً من 
مشاركاتهم الخارجية  وحققوا 
العديد من االنجازات والميداليات 
الملونة لعل اهمها تتويج العب 
للكيك  لوطني  ا لمنتخب  ا
بوكسينج أحمد هادي 
بطل  بلقب  لحيمي  ا

العالم في أسلوب قوة الرمي وحيازته على 
ميداليه ذهبية لــوزن تحت ٥٥ كيلو 

جرام.
وفي اللقاء عبر الوزير االرياني عن 
سعادته الغامرة بما حققه الشباب 
مختلف  ــي  ف
البطوالت .. 

وان ما تحقق يعد وساماً على صدر كل يمني . مشيراً 
الى أن الوزارة تسعى دائماً إلى تقديم دعمها لالتحادات 
الرياضية من اجل تحقيق النتائج االيجابية .. ورفع اسم 
اليمن عالياً.. مؤكداً أن هناك دعماً اضافياً لالتحادات 

واالندية سيرى النور قريباً.
وأعلن االرياني عن تقديم دعم استثنائي للعبة 
الكيك بوكسينج باعتبارها لعبة ناشئة، معتبراً النجاح 
الذي حققته مؤخراً دليالً على صوابية قرار انشاء اتحاد 

خاص باللعبة والذي صدر العام 
الماضي. وقال الوزير اإلرياني 
«المشاركات من أجل االحتكاك 
ــوزارة  ألغيناها من قاموس ال
ــازات في  ــج ونــريــد تحقيق االن
مختلف األلــعــاب خصوصاً في 
األلعاب الفردية، وما يقوم به 
هؤالء األبطال جزء من عملهم 
باعتبارهم سفراء  لــوطــنــي  ا
الرياضة اليمنية في المحافل 

الدولية».
ــر أن مــنــتــخــب الكيك  ــذك ي
بوكسينج أحرز سبع ميداليات في بطولة العالم للكيك 
بوكسينج التي شاركت فيها ٢٥ دولة واستضافتها 
العاصمة اليونانية أثينا مؤخراً..كما أحرز منتخب رفع 
األثقال ١١ ميدالية ملونة في البطولة العربية اآلسيوية 
التي أقيمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة ، فيما 
أحرز العب منتخب بناء األجسام رضوان حيدرة ميدالية 

فضية في بطولة آسيا التي استضافتها كازاخستان.

تنتظر انقضاء مهلة الـ(30) يوماً

عمومية وحدة عدن على خط ساخن لكشف 
خفايا والءات مكتب الشباب بعدن!!

عدن / خالد هيثم

يبدو ان األيام  
الـــخـــمـــســـة 
ــرة مــن الشهر  األخــي
الحالي ، ستكون ممراً 
صعباً لمكتب الشباب 
ــة بــعــدن ،  ــاض ــري وال
المطالب بتنفيذ قرار 
االبتدائية  المحكمة 
بالمحافظة والخاص 
مية  عمو بــقــضــيــة 
نادي وحدة عدن الذي 

يعرفه الجميع .. خصوصاً أن 
ذلك سيكون موعداً النقضاء 
الفترة المحددة من المحكمة 
للمكتب والتي حددت بثالثين 
يوماً فقط بدأت يوم ٢٧ مايو 

الماضي.
وحداوية عدن الذين آمنوا 
بقضيتهم التي اقاموها ضد 
العبث والهمجية والنفوس 
تراقصت  التي  الرخصية 
على حقوقهم برغبات ال 
أخــالقــيــة ، فذهبت الى 
المحكمة قبل شهور بثقة 
وإصــرار النها تــدرك أنها 
صاحبة الحق فقط ، فكان 
أن نالت الحكم الصريح 
ــح الـــذي كشف  ــواض وال

أقنعة شخصيات بعينها وسعرها 
الزهيد الذي يعترف بأرقام األوراق بعيداً عن اخالق 
الرياضة والرياضيين .. هؤالء الوحداوية اليوم 
يستعدون بشغف للنيل من تلك الشخصيات التي 
ركبت فوق حقوقها ألجل أغراض أبسط ما توصف 
به بأنها سيئة وال تمت لسلوكيات االنسان بصلة .. 
فالموعد يقترب من النهاية وسيكون مكتب الشباب 
والرياضة بعدن ومديره الجديد د.عزام خليفة في 
محنة حقيقية مهما حاول البعض التالعب بالجزئيات 
، فالقاضي الذي يعرف كل امور القضية ومتى تم 
استالم ورقة الحكم من قبل مكتب الشباب « يوم 
٢مــارس» ال يمكن ان يقع في خطأ « تافه» كما 
يظن البعض ممن يحاولون الرقص مرة أخرى 
وعلى حساب نادي كبير اسمه وحدة عدن .. لهذا 

فــإن يــوم ٢٧ يونيو 
، سيكون  ــي  ــال ــح ل ا
للحظة  ا ــه  ألن صعباً 
التي تنتهي بها فترة 
قرار المحكمة للمكتب 
لإليفاء بالعهود وواجب 
سي  لكر ا و لمنصب  ا
والمسئولية التي على 
الجميع ان يراعي اهللا 
فيها قبل ان يراعي 

البشر .
أمر مخيف وال يمكن 
ان يتم التغاضي عنه 
من قبل مكتب الشباب حتى 
ولــو تحت رعاية حزبية قد 
تمثلها جهات بعينها كانت 
هي الداعمة للتغاضي عن 
حكم المحكمة الذي كشف كل 
ما دار في أنتخابات وحدة عدن 
ومــا تالها من تشكيل لجنة 
غير شرفية أبطلها القضاء في 
منطوق الحكم .. واذا كان مكتب 
الشباب يظن أن األمر ال يعني 
ــم ، فيكفي ان  شيئاً فهو واه
يمر األمر على المتابع لتتكشف 
االمور من زاوية أوسع قد تصيب 
ما تبقى في مفاصل حضور الرجل 
عند الناس بعدما كان قبل فترة قد 
وضع تحت مجهر القضية بصفته 
ــداً  عضو اللجنة اإلشرافية وواح
ممن أداروا عملية انتخابات وحدة 
عدن والتي قال فيها القضاء وعضو 

اللجنة علي مرشد عقالن بأنها « مزورة « .
ترقب أعضاء عمومية وحدة عدن الحقيقيون ، نحن 
أيضاً نسير معه بخط موازٍ لنعرف الى أي مدى قد 
يأخذنا القائمون على سلطة المحافظة الذين رفضوا 
القرار األول وظلوا موالين لمن رفضهم القرار في 
تحد صريح له ولألخالق الرياضية واإلنسانية التي 
يبدو أنهم قد تخلوا عنها إلرضاء شخصيات بعينها 
دخلت في خط القضية الخضراء بقوة وإصرار همجي 
وعبثي .. فإما ان نقول أخيراً جاء الفرج ..وإما ان نقول 
على الدنيا السالم في ظل وجود أشخاص فاسدين 
اليعرفون إال حيث هي مصالحهم ومصالح من 

يودونهم.

دوري معهد مالي يتوج المعال بطالً

األربعاء.. افتتاح مركز 
الرياضة من أجل السالم

يفتتح بعد غداألربعاء بصنعاء مركز الرياضة  
من اجل السالم لأللعاب الرياضية والذي 
تمارس فيه ألعاب الون هوب كون دو-التايكواندو- 
الكيوشينكاي- الجمباز- كمال األجسام -كيك 

بوكسينج..
وفي هذا الصدد أوضح األخ سمير نصار الجرباني 
رئيس المركز بأنه سيتم تكريم األعضاء الحاصلين 

على الحزام األسود في لعبة الون هوب كون دو..
مشيرا إلى أن عدد المتدربين الذين يوجدون في 
المركز (٢٠٠) العب،وأن افتتاح مركز الرياضة من 
أجل السالم خطوة مهمة في التنمية االجتماعية، 
خاصة أننا بحاجة ماسة في مجتمعنا إلى زيادة عدد 

األندية الرياضية التي تستوعب كافة المناشط..
مضيفاً بأن هذه األندية ليست بديالً لتناول القات 
فقط فهي أفضل وسيلة لقضاء أوقات الفراغ واكتساب 
المهارات وبناء الجسم السليم لكل من ينتسبون إليها..

وتابع الجرباني: إن مركز الرياضة من أجل السالم يهتم 
بتوجيه الشباب وتوعيتهم ويحثهم على تطوير أنفسهم 

وإمكانياتهم وتوفير جو مناسب وبيئة صحية لهم..

نادال يسحق فيرير ويتوج بالبطولة 
للمرة الثامنة في مسيرته 

فاز اإلسباني رفائيل  
نادال بلقبه الثامن 
في منافسات فردي الرجال 
لمفتوحة  ا فرنسا  ببطولة 
ــد ليعزز  للتنس أمــس االح
رقمه القياسي في احراز لقب 
البطولة المقامة على مالعب 

روالن غاروس الرملية. 
وبفوزه على مواطنه ديفيد 
فيرير ٦-٣ و٦-٢ و٦-٣ بات 
نادال أول العب يفوز ثماني 
مرات بلقب الفردي في احدى 

بطوالت التنس األربع الكبرى. 
وكانت المباراة قد توقفت 
لفترة وجيزة اثناء المجموعة 
الثانية عندما نــزل مشجع 
ــو يحمل  الملعب وه ارض 
ألعاباً نارية قبل أن يسيطر 

عليه رجال االمن. 
ــم تــؤثــر الــواقــعــة على  ول
ـــادال الـــذي تفوق  تركيز ن
على مواطنه فيرير بثالث 
مــجــمــوعــات مــتــتــالــيــة في 

ساعتين و١٦ دقيقة. 

تهانينا
نزف أجمل التهاني والتبريكات للشابين 

الخلوقين األخوين

غمدان يحيى علي الراعي وذي 
يزن يحيى علي الراعي

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..
 ألف ألف مبروك

المهنئون:
الشيخ/ ضيف اهللا زايد مثنى

الشيخ/لطف السرحاني
سيف الشامي- علي حجر- محمد أنعم.. 

وجميع األهل واألصدقاء

مبروك علي ووضاح
نهنئ ونبارك لألخوين/

علي علي الكينعي
ووضاح علي الكينعي

بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف..
ألف ألف مبروك

المهنئون:
والدتكم الفاضلة- الدكتورة/ اعتماد الكينعي

حنان الكينعي- وجميع األهل واألصدقاء


