
¿ مثل اإن�ساء اأ�ستاد الوحدة 
مبحافظة اأبيين حتدياً كبريًا 

لبالدنا يف مدى �سرعة اإجنازه 

نظرًا ل�سيق الوقت قبيل البدء 

يف اإن�سائه.. وانطالق البطولة 

وفقاً للجدول الزمني لت�سليم 

امليي�ييسييروع املييقيير يف اأكييتييوبيير 

املقبل، فيياإن ال�سور القادمة 

من امل�سروع توؤكد اأنييه دخل 

مرحلة اللم�سات الأخييرية له 

واأنييه �سيكون جاهزًا يف 

املوعد املحدد 

له.

ي�ست�سيف  و

اأ�ستاد الوحدة 

ميييييبيييييارييييييات 

املييييجييييمييييوعيييية 

الثانية التي ت�سم 

منتخبات �سلطنة 

عمان حامل لقب 

البطولة الأخييرية 

والعراق والإمارات 

واليييبيييحيييريييين، يف 

حن تقام مباريات 

املجموعة الأوىل التي 

ت�سم منتخبات بالدنا 

م�سيف البطولة وال�سعودية وقطر والكويت على 

ا�ستاد 22 مايو الدويل بعدن.

ر  ي�سا

اإىل اأن هناك توجهاً لإقامة مباريات 

البطولة على ملعب واحد وهو ما دفع بع�ض الأ�سقاء 

من اخلليج للتاأكيد اأن ذلك التوجه يخالف لوائح 

البطولة التي تعتمد اإقامة البطولة يف مدينة واحدة 

واأن تقام مبارياتها على ملعبن 

خمتلفن.. ولالأ�سقاء اخلليجين 

املييدافييعيين عيين اإقيييامييية البطولة 

تلك  ميييام  اأ على معلبن ن�سعهم 

ال�سور القادمة من ا�ستاد الوحدة 

مبحافظة اأبيين ونقول لهم �سواء 

اأقيمت البطولة على ملعب واحد 

اأو على ملعبن فاإن اليمن �ستذهب 

نحو ال�سري بالبطولة اخلليجية نحو 

�ساطئ النجاح . 

يف املقابل فاإن اأ�ستاد اأبن 

درة  يييييعييييد 

املييييييالعييييييب 

اليمنية وهو 

هدية  مبثابة 

ميييين اليييوطييين 

ليييلييي�يييسيييبييياب 

والريا�سين يف 

حمافظة اأبن يف 

اإطيييار ا�ستكمال 

لتحتية  ا لبنية  ا

ال�سباب  لييقييطيياع 

والريا�سة يف عموم 

املحافظات اليمنية 

فيية  �ييسييا اإ و�سيمثل 

كييبييرية لييكييرة القدم 

يف حمافظة اأبن على وجه خا�ض وللكرة اليمنية 

عموماً.۹
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رياضة مين الثورة والوحدة والدميقراطية هي مين 

اإلخاء.. واملساواة والشراكة الوطنية في 
ل املسئولية حتمُّ

الجمعة انطالق بطولة غرب آسيا بالعاصمة األردنية عمان

 منتخبنا  يف مواجهة مرتقبة أمام أسود الرافدين السبت املقبل .. والفوز تأشرية عبور للدور التالي
»امليثاق«- جالل يوسف 

¿ تفتتح اجلمعة يف العا�سمة الأردنية عمان مناف�سات 
غرب اآ�سيا لكرة القدم التي ت�ستمر اإىل الثالث من ال�سهر املقبل 

مب�ساركة ت�سعة منتخبات وزعت على ثالث جمموعات، 

�سمت الأوىل منتخبات اإيييران و�سلطنة عمان والبحرين، 

وجاء املنتخب الأردين امل�سيف للبطولة يف املجموعة الثانية 

اإىل جييوار منتخبي �سوريا والإميييارات وحل يف املجموعة 

الثالثة منتخبات اليمن والعراق وفل�سطن. وي�ستهل منتخبنا 

الوطني الأول لكرة القدم م�ساركته الأوىل يف البطولة يوم 

ميييام املنتخب العراقي  ال�سبت املقبل مبواجهة قوية اأ

والذي يفوقه من حيث امل�ستوى الفني وحجم الإجنازات 

ال�سابقة على م�ستوى هذه البطولة التي حاز اأحد األقابها يف 

الدورات املا�سية. ويف هذه املواجهة املرتقبة فاإن اجلهاز 

الفني ملنتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة الكرواتي يوري 

�سرتي�سكو، �سيجد نف�سه اأمام مهمة �سعبة يف مواجهة املدرب 

الأملاين �سيدكا مدرب املنتخب العراقي، كما اأن جمريات اللقاء 

�سوف تك�سف عن طريقة قراءة �سرتي�سكو للمباراة وحذقه 

التدريبي يف التعامل مع حامل لقب القارة الآ�سيوية.

وبالتايل فاإن منتخبنا اأمام حمك حقيقي لتجاوز الت�سكيلة 

العراقية مبا ت�سمه من جنوم �سنعوا للفرحة العراقية ب�سمة 

عري�سة يف زمن ال�ستات العراقي من اأمثال ن�ساأت اأكرم وهوار 

مول حممد وم�سطفى كرمي والقائمة العراقية تطول.

 مواجهة صعبة.. وطموح الفوز
واأكد م�ساعد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الكابنت 

اأمن ال�سنيني يف ات�سال هاتفي ل�سحيفة »امليثاق« اأن مرحلة 

التح�سري للمنتخب من خالل املع�سكر التدريبي الداخلي 

الذي اأعقبه مع�سكر خارجي يف هولندا ثم مع�سكره الداخلي 

املغلق خالل �سهر رم�سان وفييوزه على نظريه ال�سوري 

اأظهرت حت�سناً يف اأداء لعبي الأحمر الكبري ومنحتهم فر�سة 

رفع جاهزيتهم البدنية والفنية يف اإطييار التح�سري الأهم 

خلليجي ع�سرين وهو ما منح لعبي املنتخب التعود على 

الطريقة وال�سلوب التي �سيتبعها اجلهاز الفني للمنتخب 

بقيادة املدرب الكرواتي يوري �سرتي�سكو خالل املباريات 

يف خليجي ع�سرين .

وقال ال�سنيني لي»امليثاق«: اإن املنتخب �سي�ستكمل مرحلة 

حت�سريه خالل مع�سكره بالعا�سمة �سنعاء الذي بداأه يف 

الي13 من �سبتمرب املن�سرم على ا�ستاد املري�سي بالعا�سمة 

�سنعاء تخلله مباراته الودية الدولية مع نظريه الزامبي يوم 

اأم�ض الأول للو�سول للجاهزية الفنية املطلوبة قبيل انطالق 

بطولة غرب اآ�سيا لكرة القدم اجلمعة القادم.

وعن مواجهة اليمن الفتتاحية اأمييام حامل لقب اآ�سيا 

املنتخب الييعييراقييي قييال م�ساعد ميييدرب منتخب اليمن 

لي»امليثاق«: بال �سك �ستكون مواجهه مهمة بالن�سبة ملنتخب 

اليمن خ�سو�ساً وهو يالقي حامل لقب اآ�سيا اأ�سود الرافدين 

والذي ميتلك عددًا من الالعبن املحرتفن وخربة كروية 

توؤهلهم للمناف�سة على لقب البطولة.

وا�ستدرك الكابنت اأمن ال�سنيني بالقول : لكننا �سنعمل على 

تقدمي م�ستوى م�سرف للكرة اليمنية خ�سو�ساً واملنتخب 

يتوقع اأن يكون قبيل بطولة غرب اآ�سيا يف جاهزية بدنية وفنية 

متكنه من مواجهة مناف�سيه وتقدمي كرة م�سرفة تعك�ض تطور 

الأداء الكروي لأ�سلوب املنتخب اليمني، ولدينا طموح يف 

املناف�سة بقوة على بطاقة املجموعة وهو حق م�سروع.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن بطولة غرب اآ�سيا كانت قد انطلقت يف 

اأوىل دوراتها بالعا�سمة الأردنية عمان يف العام 2000م وتعد 

عمان املقر الدائم لحتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم الذي يراأ�سه 

الأمري علي بن احل�سن  رئي�ض الحتاد الأردين لكرة القدم .

وقد �سارك يف البطولة الأوىل العراق والأردن ولبنان واإيران 

و�سوريا وفل�سطن اإ�سافة لقريقيز�ستان وكازاخ�ستان، 

وجاءت البطولت الثالث الالحقة يف دم�سق 2002م وطهران 

2004م وعمان 2007م ومب�ساركة منتخبات �ست دول هي 

العراق و�سوريا وفل�سطن والأردن واإيران ولبنان ، بينما 

�سارك منتخبا قطر و�سلطنة عمان يف ن�سخة طهران 2008م .

ويعد املنتخب الإيييراين �ساحب الرقم القيا�سي يف الفوز 

باألقاب البطولة اثر فوزه بخم�ض بطولت �سابقة، يف حن 

يعد منتخب العراق ال�ستثناء الوحيد لك�سر قاعدة الحتكار 

الييييراين لألييقيياب البطولة اثيير فييوزه باللقب يف العا�سمة 

ال�سورية دم�سق 2002م يف املباراة النهائية على نظريه 

الأردين بنتيجة )2-3( .

وفيما يلي جدول مباريات بطولة غرب اآ�سيا لكرة القدم:

الجمعة 24 سبتمرب 2010م
املجموعة الأوىل : البحرين -  اإيران   اجلولة: 1

 املجموعة الثانية : الأردن -  �سوريا  اجلولة: 1

 السبت 25 سبتمرب 2010م        
املجموعة الثالثة : الييعييراق - اليمن   

اجلولة: 1

  األحد 26 سبتمرب 2010م        
 املجموعة الأوىل : عمان - البحرين   

اجلولة: 2

 املجموعة الثانية : الكويت -  �سوريا  

اجلولة: 2

االثنني 27 سبتمرب 2010م         
فل�سطن-    : الثالثة  املجموعة   

اليمن   اجلولة: 2

الثالثاء 28 سبتمرب 
2010م         

 املجموعة الأوىل : اإيران- عمان  

اجلولة: 3

 املجموعة الثانية : الأردن- 

الكويت  اجلولة: 3

األربعاء 29 سبتمرب 
2010م        

املجموعة الثالثة : فل�سطن 

- العراق  اجلولة: 3

 نصف النهائي
اجلمعة 1 اأكتوبر 2010م        

النهائي
الأحد 3 اأكتوبر 2010م ۹

يفتتحها منتخبنا مع نظريه العراقي يف صنعاء

األربعاء.. »16« منتخبًا يتنافسون يف 
نهائيات أمم آسيا لناشئي السلة

رقم التاريخ
النتائجالفريقان المتباريان المكانالمجموعةالوقتالمباراة

المباراةالشوط األول

 
السبت

2010/9/25م

الخامسة9 صباحًا25

استاد 
مايو

  ثالث المجموعة الثانيةأول المجموعة األولى
  ثاني المجموعة الثانيةثاني المجموعة األولىالخامسة11 صباحًا26
  أول المجموعة الثانيةثالث المجموعة األولىالخامسة1 ظهرًا 27
  ثالث المجموعة الرابعةأول المجموعة الثالثةالسادسة3 عصرًا28
  ثاني المجموعة الرابعةثاني المجموعة الثالثةالسادسة5 عصرًا29
  أول المجموعة الرابعةثالث المجموعة الثالثةالسادسة7 مساًء30
نادي المراكز من 13-916 صباحًا31

بلقيس
  رابع المجموعة الثانيةرابع المجموعة األولى

  رابع المجموعة الرابعةرابع المجموعة الثالثةالمراكز من 13-1216 ظهرًا32
 

 
األحد

2010/9/26م

الخامسة9 صباحًا33

استاد 
مايو

  ثاني المجموعة الثانيةأول المجموعة األولى
  أول المجموعة الثانيةثاني المجموعة األولىالخامسة11 صباحًا34
  ثالث المجموعة الثانيةثالث ال مجموعة األولىالخامسة1 ظهرًا35
  ثاني المجموعة الرابعةأول المجموعة الثالثةالسادسة3 عصرًا36
  أول المجموعة الرابعةثاني المجموعة الثالثةالسادسة5 عصرًا37
  ثالث المجموعة الرابعةثالث المجموعة الثالثةالسادسة7 مساًء38
نادي المراكز 916/15 صباحًا39

بلقيس
  الخاسر من مباراة 32الخاسر من مباراة 31

  الفائز من مباراة 32الفائز من مباراة 31المراكز 1214/13 ظهرًا40

أستاد الوحدة هدية الوطن ألبناء أبني.. والبطولة نحو  بر النجاح

بعد مشاركتها يف معرض الدوحة

 لؤلـؤة الخليـج تعـود إىل بـالدنـا
¿ تعود لليمن من جديد كاأ�ض اخلليج لكرة القدم 

ال�سبت املقبل بعد قرار الحتاد اليمني لكرة 

القدم باملوافقة على طلب نظريه القطري 

باإعارة كاأ�ض اخلليج ملدة اأ�سبوع واحد �سمن 

فعاليات حملة الرتويج مللف قطر ل�ست�سافة 

مونديال كاأ�ض العامل 2024م .

وكان وفد من الحتيياد القطري لكرة القدم 

قد جاء لليمن لت�سلم كاأ�ض اخلليج عقب و�سولها 

لليمن للمرة الأوىل قبيل �سحب قرعة خليجي ع�سرين 

مبدينة عدن يف الي22 من اأغ�سط�ض املن�سرم، قادمًة من 

قبل الحتاد العماين حامل لقب الن�سخة الأخرية، لتظل 

كاأ�ض اخلليج يف اليمن حتى الي5 من دي�سمرب 2010م 

موعد املباراة النهائية خلليجي ع�سرين وات�ساح هوية 

حامل لقب الن�سخة الع�سرين بالكاأ�ض اخلليجية.

قصة الكأس التحفة
واأطلق على كاأ�ض اخلليج اجلديدة بي)التحفة( لأنها 

تختلف عن الكوؤو�ض التقليدية يف م�سمونها وحمتواها 

،ولأن الكاأ�ض هدية البطولة فال بد اأن تكون بحجمها 

واأهميتها ، وهذا ما �سعى اإليه امل�سئولون الريا�سيون 

يف قطر، وتابعوا رحلة العمل من الألف اإىل الياء .

وجيياءت فكرة �سناعة الكاأ�ض من �سمو ال�سيخ 

جا�سم بن حممد الييذي متت ترجمة اأفييكيياره اإىل 

�سناعة الكاأ�ض خالل فرتة و�سلت اإىل ثالثة �سهور 

.. ومييرت الكاأ�ض مبراحل عند �سناعتها حيث 

نعت من الطن ثم مرت مبرحلة اجلب�ض ثم مرحلة  �سُ

ال�سمع وانتهاء مبرحلة الذهب .. ويبلغ 

نعت يف  ارتفاع الكاأ�ض 47 �سنتيمرتًا و�سُ

مدينة ميالنو اليطالية يف معمل الربوتي 

ال�سهري الذي يتعامل معه )الفيفا( 

والحتيييياد الأوروبيييييي واللجنة 

الوملبية الدولية.

وخالل وجود امل�سمم العراقي يف 

ميالنو التقى الفنان اليطايل ال�سهري 

كازانيكا ، الييذي �سنع كاأ�ض العامل ، 

واطلع على كاأ�ض اخلليج اجلديدة، 

واأعجب بها كثريًا من الناحيتن الفنية 

واجلمالية ، وقال اإن كاأ�ض اخلليج اأجمل من 

كاأ�ض العامل ، لكن من ناحية اجلماهري كاأ�ض 

العامل الأكرث جماهريية.

وقد ا�ستوحت فكرة ت�سميم الكاأ�ض من 

الييواقييع اخلليجي، حيث يعترب العقال 

والغرتة من �سمات اأهل اخلليج بالإ�سافة 

اإىل املبخرة والتي مل يتم الإ�سارة اإليها 

ب�سكل مبا�سر حيث اأخذت يف اإيحاء ال�سكل 

القدمي للكاأ�ض وهناك �سرخ يلتئم كلما 

تقدمت او �سعدت للقمة حتى ت�سل اإىل 

التحام الغرتة والعقال، وهي عبارة 

عن حلمة ووحييدة اأهييل اخلليج .. 

وحييوت الكاأ�ض لوؤلوؤة متثل وحدة 

اأهل اخلليج.۹

 سرتيشكو ومهمة 
التحدي قبل انطالق 

خليجي عشرين!!

»امليثاق«- 
محمد القيداني 

¿ تفتتح بعد غد الأربعاء 
بالعا�سمة اليمنية �سنعاء 

مناف�سات بطولة اأمم اآ�سيا لنا�سئي 

كرة ال�سلة التي ينظمها الحتاد العام 

للعبة بالتعاون مع الحتاد الآ�سيوي 

للفرتة من الي22 �سبتمرب اجلاري حتى 

الأول من اأكتوبر الييقييادم مب�ساركة 

منتخبات 16 دولة. 

ويواجه منتخبنا يف الفتتاح نظريه 

العراقي �سمن املجموعة الرابعة التي 

ت�سم اإىل جوارهما منتخبي اليابان 

والييهيينييد، يف حيين �سمت املجموعة 

الأوىل منتخبات اإيييران حامل اللقب 

و�سرييالنكا وال�سن تايبيه وماليزيا، 

وجاءت منتخبات كازاخ�ستان ولبنان 

وكوريا اجلنوبية وقطر يف املجموعة 

لثة  لثا ا املجموعة  و�سمت  نية  الثا

منتخبات �سوريا والفلبن وال�سن 

وال�سعودية .

وتنطلق الأربعاء مباريات البطولة 

يف دورهييييا الييتييمييهيييييدي حيييييث ي�سهد 

اليوم الأول منها ثمان مواجهات ففي 

ال�سن  �ستواجه  وىل  الأ املجموعة 

تايبيه حامل لقب البطولة ال�سابقة 

منتخب ايييران، يف حن تالقي كوريا 

اجلنوبية كازاخ�ستان، و�ستلعب قطر 

اأمام لبنان، يف حن �سيكون املنتخب 

ال�سعودي على املوعد اأمييام منتخب 

الفلبن، وتالقي �سوريا ال�سن، يف حن 

تواجه اليمن العراق، وتواجه ماليزيا 

منتخب �سرييالنكا، يف حن تالقي الهند 

منتخب اليابان .

وا�ستكملت اللجنة املنظمة للبطولة 

كافة الرتتيبات لنطالق البطولة 

القارية بنجاح والو�سول بها اإىل 

حفل اخلتام دون تعقيدات من خالل 

ما قامت به اللجنة من جهود حر�ست 

على توفري كافة املتطلبات املتعلقة 

�سكن  يخ�ض  فيما  فة  �ست�سا ل با

املنتخبات والوفود وتوفري و�سائل 

النقل للمنتخبات امل�ساركة يف البطولة 

وفقاً للربنامج الزمني لكل منتخب مبا 

فيه املباريات الر�سمية والتمارين 

والييزيييارات التعريفية بالعا�سمة 

�سنعاء وكذا جلان البطولة من حكام 

وفنين ووفود ر�سمية مبا يظهر قدرة 

اليمن على ا�ست�سافة بطولت كبرية 

يف خمتلف الألعاب الريا�سية يف ظل 

البنية التحتية من ال�سالت الدولية 

املغلقة التي مت ان�ساوؤها يف ال�سنوات 

لتمثل قاعدة رئي�سية يف  املا�سية 

احت�سان الألعاب الفردية واجلماعية 

لألعاب الظل .

 طموح املنافسة 
يف املقابل وا�سل منتخب اليمن 

حت�سرياته  ال�سلة  كييرة  لنا�سئي 

اجلادة عقب عيد الفطر املبارك لي�سع 

اللم�سات النهائية لإعداد املنتخب قبل 

اأن ي�سرع يف خو�ض غمار املناف�سة 

بعد غد الأربعاء يف الدور التمهيدي 

�سمن املجموعة الرابعة كما يواجه 

املنتخب الوطني يف مباراته الثانية يف 

23 �سبتمرب نظريه الهندي، ويقابل يف 

مباراته الثالثة والأخرية بهذا الدور 

يف 24 �سبتمرب املنتخب الياباين القوي 

يف قمة مباريات املجموعة الرابعة. 

 و�سيكون منتخبنا مطالباً لتجاوز 

لقائه  يف  لييعييراقييي  ا �سقيقه  عقبة 

ال�ستهاليل الييذي ميثل فيه الفوز 

لالعبي منتخبنا دافعاً معنوياً لل�سري 

يف البطولة لأبعد ما ميكن 

على طريق املناف�سة على 

اإحيييدى تيياأ�ييسييريات العبور 

لبطولة العامل لكرة ال�سلة 

للنا�سئن والتي يتاأهل عن 

القارة الآ�سيوية الثالثة املنتخبات 

الأوائل يف البطولة..

ووفيييقييياً لييقييرعيية الييبييطييوليية فييياإن 

املنتخبات امل�ساركة �ستلعب مباراة 

واحييييدة كييل ييييوم بيياإجييمييايل ثمان 

مباريات يف اليوم الييواحييد تبداأ 

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً وتنتهي 

ال�ساعة التا�سعة م�ساًء وذلييك على 

22 مايو الدولية والفقيد  �سالتي 

العمري بنادي بلقي�ض. 

وتتاأهل الثالث املنتخبات الأوىل 

من كل جمموعة اإىل الدور الثاين ليتم 

تق�سيمها اإىل جمموعتن ت�سم الأوىل 

املنتخبات املتاأهلة من املجموعتن 

الأوىل والثانية، فيما ت�سم الثانية 

املنتخبات املتاأهلة من املجموعتن 

الثالثة والرابعة بحيث ليلعب اأي 

منتخب مع منتخب �سبق وواجهه 

يف الدور التمهيدي وت�ضاف النقاط 

التي يحققها اأي منتخب اإىل نقاطه 

يف الدور التمهيدي لتتاأهل املنتخبات 

الأربع الأوىل يف كلتا املجموعتن اإىل 

دور الثمانية.

وفيييييمييا يييلييي جيييييدول مييبيياريييات 

البطولة حتى الأحد القادم املوافق 

2010/9/26م :-

رقم التاريخ
الفريقان المتباريان المكانالمجموعةالوقتالمباراة

النتائج
الشوط 

المباراةاألول

 
األربعاء

2010/9/22م

األولى9 صباحًا1

استاد مايو

  إيرانالصين تايبيه
  كازاخستانكورياالثانية11 صباحًا2
  لبنانقطرالثانية1 ظهرًا3
  الفلبينالسعوديةالثالثة3 عصرًا4
  سورياالصينالثالثة5 عصرًا5
  العراقاليمنالرابعة7 مساًء6
األولى9 صباحًا7

نادي بلقيس
  سيريالنكاماليزيا

  اليابانالهندالرابعة12 ظهرًا8
 

 
الخميس

2010/9/23م

األولى9 صباحًا9

استاد مايو

  ماليزياالصين تايبيه
  لبنانكازاخستانالثانية11 صباحًا10
  قطركورياالثانية1 ظهرًا11
  العراقاليابانالرابعة3 عصرًا12
  الفلبينسورياالثالثة5 عصرًا13
  اليمنالهندالرابعة7 مساًء14
األولى9 صباحًا15

نادي بلقيس
  سيريالنكاايران

  السعوديةالصينالثالثة12 ظهرًا16
 

 
الجمعة

2010/9/24م

الرابعة9 صباحًا17

استاد مايو

  الهندالعراق
  الصينالفلبينالثالثة11 صباحًا18
  قطركازاخستانالثانية1 ظهرًا19
  كوريالبنانالثانية3 عصرًا20
  سورياالسعوديةالثالثة5 عصرًا21
  الياباناليمنالرابعة7 مساًء22
االولى9 صباحًا23

نادي بلقيس
  ايرانماليزيا

  الصين تايبيهسيريالنكااالولى12 ظهرًا24

المجموعة السادسةالمجموعة الخامسة
أول المجموعة الثالثةأول المجموعة األولى
ثاني المجموعة الثالثةثاني المجموعة األولى
ثالث المجموعة الثالثةثالث المجموعة األولى
أول المجموعة الرابعةأول المجموعة الثانية
ثاني المجموعة الرابعةثاني المجموعة الثانية
ثالث المجموعة الرابعةثالث المجموعة الثالثة

مالحظة: يتاأهل اأول وثاين وثالث كل جمموعة اإىل الدور الثاين لت�شكل املنتخبات 

املتاأهلة جمموعتني جديدتني )اخلام�شة وال�شاد�شة(

الدور الثاني 

لجان خليجي عشرين .. حكاية تثري الجدل !!

¿ كرث اجلدل حول تاأخر اإ�سدار قرار اللجان امل�ساعدة 

والعاملة يف خليجي ع�سرين من قبل اللجنة التح�سريية 

العليا لالإعداد ل�ست�سافة اليمن خلليجي ع�سرين برئا�سة 

نائب رئي�ض الييوزراء - وزير الإدارة املحلية - الدكتور 

ر�ساد العليمي، والتي كان يفرت�ض عليها اإ�سدار قرار باأ�سماء 

تلك اللجان وفقاً لالئحة البطولة قبل �سحب قرعة خليجي 

ع�سرين التي مت اإجراوؤها يف الي22 من اأغ�سط�ض املن�سرم 

وما هو ما اعتربه املعنيون بالأمر خمالفاً لنظام البطولة.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: اإىل متى يظل جتاهل اللجنة 

التح�سريية العليا لقرار مبثل هذه الأهمية خ�سو�ساً 

والوقت املتبقي لنطالق البطولة املقر افتتاحها يف الي22 

من نوفمرب على ا�ستاد 22 مايو الدويل بعدن لن يكون كافياً 

ملنح اللجان فر�سة التدريب والتاأهيل للقيام مبهام عملهم 

على اأكمل وجه خالل اأيام البطولة .

يف املقابل مازالت و�سائل الإعالم املحلية بحاجة لكثري 

من الإي�ساح خ�سو�ساً بعد الغياب الذي فوجئ به اجلميع 

للجنة التح�سريية العليا اأثناء �سحب قرعة خليجي ع�سرين 

وكاأن الأمر ل يعنيهم.. ناأمل اأن جند اإجابات �سافية من قبل 

اللجنة، وحبذا لو مت طرح تلك الإجابات من خالل موؤمتر 

�سحفي ي�سد من خالله رمق الأ�سئلة الغام�سة لدى زمالء 

احلرف الريا�سي.. ناأمل اأن جند اآذاناً �ساغية ترتجم تلك 

التطلعات اإىل واقع وعما قريب .۹

يف عشية إيقاد شعلة الثورة اليمنية  الـ48 لثورة سبتمرب والـ47 لثورة أكتوبر
مساء السبت القادم 600 كشاف 

ومرشدة يحيون ذكرى إيقاد الشعلة 
بميدان التحرير بصنعاء

¿ يحيي 600 ك�ساف ومر�سدة م�ساء ال�سبت القادم مبيدان 
التحرير بالعا�سمة �سنعاء حفل اإيقاد �سعلة الثورة اليمنية 

اخلالدة للذكرى الييي48 لثورة �سبتمرب 1962م والييي47 لثورة 

اأكتوبر 1963م املجيدتن من خالل عر�ض كرنفايل و�سبابي 

وك�سفي يقدمه اأبناء احلركة الك�سفية اليمنية ع�سية الي26 من 

�سبتمرب اجلاري . 

و�سيت�سمن حفل اإيقاد ال�سعلة- الذي يبداأ بال�سالم اجلمهوري 

ثم تالوة عطرة من الذكر احلكيم- ا�ستعرا�ساً �سبابياً وكرنفالياً 

لي300 ك�ساف و300 مر�سدة من جمعية 

الك�سافة وامليير�ييسييدات 

اليمنية مع ا�ستعرا�ض 

لأهيييييييداف اليييثيييورة 

اليمنية ال�ستة يعقبها 

عيييدد ميين الأنييا�ييسيييييد 

الييوطيينييييية والييثييورييية 

�سباب  يقدمها  لييتييي  ا

واملر�سدات  الك�سافة 

ا�ستعرا�ض  ي�ساحبها 

لييالألييعيياب اليينييارييية التي 

تعك�ض عظمة الفرحة لدى 

اأبناء ال�سعب بهذه الذكرى 

الغالية على قلوب اليمنين 

جميعاً. 

و�سيقدم اأبناء احلركة 

لعهد  ا ثيييييقيية  و لك�سفية  ا

بييالييدم وهيييي وثيييييقيية عهد 

ووفيياء وولء لفخامة الأخ 

علي عييبييداهلل �سالح رئي�ض 

اجلييمييهييورييية يييجييددون فيها 

ولءهييييم الييوطيينييي والييدفيياع 

عن مبادئ واأهيييداف الثورة 

والوحدة املباركة والدفاع عن 

املنجزات الوطنية.  

وكييان �سباب وفتيات احلركة 

الك�سفية والإر�سادية قد بدوؤوا من 

ال�سبت املن�سرم مرحلة الربوفات 

النهائية مبقر اجلمعية ب�سنعاء 

وذليييك لإجيييييراء بيييروفيييات نهائية 

للوحة الفنية والعر�ض العام ل�سباب 

الك�سافة واملر�سدات للظهور مب�ستوى 

لئق خالل حفل اإيقاد ال�سعلة م�ساء ال�سبت املقبل.۹

األحمر الكبري يخسر بروفته األخرية 
أمام زامبيا بهدف نظيف 

¿  ف�سل منتخبنا الوطني لكرة القدم يف ت�سجيل فوز معنوي ثاٍن بعد 
فوزه ال�سابق على نظريه ال�سوري بهدفن لهدف يف ال�سابع من ال�سهر 

اجلاري عقب خ�سارته يوم اأم�ض الأول اأمام نظريه الزامبي بهدف 

دون رد يف املباراة الودية الدولية التي جمعتهما على ا�ستاد املري�سي 

بالعا�سمة �سنعاء يف اإطار حت�سريات املنتخب خلو�ض مناف�سات 

بطولة غرب اآ�سيا بييالأردن �سمن املجموعة الثالثة التي ت�سم اإىل 

جواره منتخبي العراق وفل�سطن .

ومتكن املنتخب الزامبي ال�سيف من اإحراز هدف املباراة يف الربع 

ال�ساعة الأوىل من املباراة عندما ا�ستلم مهاجم زامبيا راين فوركالبا 

الكرة على م�سارف منطقة اجلزاء و�سددها قوية ا�ستقرت يف مرمى 

منتخبنا. ومل يقدم املنتخب الوطني العر�ض املنتظر حيث واجه 

�سعوبة يف التعامل مع املنتخب الزامبي الذي يتمتع لعبوه بالبنية 

اجل�سدية القوية ويوؤدي الكرة الإفريقية التي متتاز بال�سرعة والقوة 

والنت�سار ال�سليم يف اأرجاء امللعب.

و�سنحت للمنتخب الوطني عدد من الفر�ض والتي مل ت�ستثمر اإىل 

اأهداف .. كما ت�سدت العار�سة الزامبية لهدف ميني حمقق.

ويظل ال�سوؤال الأبرز اإثر اخل�سارة اأمام منتخب زامبيا ، هل يتمكن 

اجلهاز الفني ملنتخب اليمن بقيادة مدربه الكرواتي يوري �سرتي�سكو 

وم�ساعده الوطني الكابنت اأمن ال�سنيني من حتويل اأثر اخل�سارة على 

نف�سية الالعبن اإىل جانب معنوي اإيجابي ي�ستطيع من خالله منتخبنا 

جتاوز لقائه ال�ستهاليل لبطولة غرب اآ�سيا املرتقب اأمام اأ�سود الرافدين 

يف الي25 من ال�سهر اجلاري �سمن املجموعة الثالثة واملناف�سة على 

تاأ�سرية العبور للدور التايل من البطولة قبل اأن يفكر يف لقائه الأخري 

اأمام �سقيقه الفل�سطيني يف ظل اخلربة التي يتمتع بها املنتخب العراقي 

وما ميتلكه من اأ�سلحة فنية يف �سفوف اأ�سود الرافدين من اأمثال ن�ساأت 

اأكرم وهوار مول حممد والقائمة العراقية تطول؟!۹


