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تعادل مع المنتخب السوداني

األولمبي يستعد للسنغافوري من الكويت واألردن
مــن المقرر أن   

بعثة  ــوجــه  ــت ت
الـــمـــنـــتـــخـــب 
األولمبي األربعاء القادم 
إلى دولة الكويت إلقامة 
مباراة وديــة مع نظيره 
األولمبي الكويتي، ثم 
يــتــوجــه بــعــد ذلـــك إلــى 
األردن في الثاني عشر 
من الشهر الجاري إلقامة 
لقاء ودي ثان مع األولمبي 
األردني، قبل العودة إلى 
ته  ا ر مبا ء  دا أ و ء  صنعا
مـــام ضيفه  أ الرسمية 
السنغافوري على ملعب 
المريسي فــي مباراته 
األولى ضمن التصفيات 
اآلســـيـــويـــة الــمــؤهــلــة 
ألولمبياد لندن ٢٠١٢م.

وكان المنتخب األولمبي 
قد تعادل في مباراته 
ــى أمام  التجريبية األول

ــي الــســودانــي  ــب ــم األول
ــة) الــمــاضــيــة  ــع ــم ــج (ال
بصنعاء والــتــي انتهت 
بهدف لمثله تقدم فيها 
منتخبنا قبل أن يدرك 
ضيفه السوداني التعادل 
وذلك في مباراة متوسطة 
لمنتخب  ا ن  أ كــشــفــت 
األولمبي في حاجة إلى 
مزيد من العمل من قبل 
جهازه الفني والتي قد 
كيد  لتأ با منها  يستفيد 
في لقائه التجريبي أمام 
ــي قبل  الكويتي واألردن
مباراته الرسمية األولى 
لن تكون سهلة  والتي 
حيث عليهم الفوز فيها 
واالستفادة من عاملي 
األرض والجمهور قبل 
مباراة الرد والتي ستكون 
اصعب كونها على أرض 

السنغافوري.

قرر االتحاد العام لكرة السلة في اجتماعه الدوري األخير  
انطالق الدوري العام لكرة السلة للرجال والناشئىن 
للموسم الجديد ٢٠١٠-٢٠١١م في السابع عشر من 
فبراير الجاري وذلك بمشاركة ثمانية أندية في دوري الرجال واثني 
عشر نادياً في دوري الناشئىن وهي البطولة رقم (١٥) في بطوالت 
االتحاد والتي أحرز بطوالتها أندية الميناء و٢٢ مايو وشعب إب 

واألهلي والتالل منذ انطالقتها قبل حوالى عشرين عاماً.

ويشارك في دوري السلة لفئة الكبار ثمانية أندية هي: التالل 
واألهلي وشمسان وشعب إب وشعب حضرموت والمكال باإلضافة 
إلى ٢٢ مايو والميناء الصاعدين من الثانية إلى الدرجة األولى.. بينما 
يشارك في دوري الناشئىن ١٢ نادياً هي: ٢٢ مايو والتالل والمكال 
وشعب حضرموت وسيئون وشبام وشعب إب وأهلي صنعاء ووحدة 
عدن وشمسان والميناء والتضامن واألندية الثالثة األخيرة صعدت 

هذا الموسم من الدرجة الثانية إلى األولى.

دوري السلة ينطلق 17 فبراير الجاري

حل العدد اِّـاضي أفقياً:
١- أمامك وبين يديك.

٢- اسكتنلدي اكتشف البث التلفزيوني «م»- تجدها 
في صيف.

٣- وحدة قياس- برهان «م»- جمع نورس.
٤- من آعمال ابراهيم ناجي «م».

٥- سكبا - أدرب.
٦- أحد الفالسفة ناقص الحرف األخير- آنهب - هجا «م».

٧- من األطراف - متشابهة- من منازل القمر.
٨- نمحي + ي+ ورود.
٩- المعاند (م)- ملكي

١٠- فات (مبعثرة)- تحية- بخل (م)
١١- الغناء- مرض يصيب كبار السن بدون ال.

١٢- أول من نقش اسمه على الدراهم والدنانير

عمودياً:
زعيم عربي راحل- ضاع في الصحراء

٢- اعتقا- من شعراء المثلث األموي (م)
٣- متشابهان- أرض الكنانة- يبدأ

٤- جدها في بفك+ أحد شعراء المعلقات السبع (م)- حب (م)
٥- نقيض النار (م)- أول رئيس أمريكي يزور موسكو

٦- حواء (مبعثرة)- اصابع
٧- معظم (م)- قواعد- من الظواهر الطبيعية

٨- ضمير متصل- أهال (مبعثرة) + صغير الفرس
٩- لقب شاعر كاالسيكي لقب برب السيف والقلم (م)- 

ثلثى أشم
١٠- وحدة قياس- طاعة+ اسم علم مذكر

١١- الح- مرض يصيب العين- مدينة عربية تأسس 
فيها أول مجمع للغة العربية عام ١٩١٩ (م)
١٢- من شعراء الغزل في العصر األموي

ادخـــل االرقــــام مــن ١-٩ فــي خاليا 
الصفوف األفقية والعمودية الفارغة 
والمربعات التسعة بشرط عدم تكرار 

نفس الرقم.
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الحل العدد القادم

باشامي: الوحدة قادم بقوة .. 
واإلدارة تبذل جهوداً  كبيرة

عدن: أنور الخديري

ــزع فــريــق وحـــدة عــدن صــدارة    ــت ان
ــى لرحلة (الذهاب)  المجموعة االول
ــدوري الدرجة الثانية لكرة القدم  ل
للموسم الرياضي الحالي  ٢٠١٠/٢٠١١م 
وتصدر المجموعة عقب تسجيل الفريق فوراً 
مستحقاً على فريق (ريان ساه) من حضرموت 
الوادي مساء الجمعة الماضية بحضرموت وارتفع 
رصيده الى (١٦) نقطة في المركز االول وينافس 

بقوة للعودة الى الدرجة االولى.
وعقب عودة الفريق وجهازه الفني من حضرموت 
الى عدن أكد الكابتن عمر باشامي مدرب فريق 
وحدة عدن ان الفريق قدم مباراة رائعة ولعب 
الالعبون بحماس كبير ونفذوا جميع الخطط 
داخل الملعب وسيطر الفريق على المباراة خالل 
الشوطين وأضــاع العبون أهدافاً كثيرة، وقال 
باشامي: نعم راضٍ كل الرضى على مستوى 

فريقي الذي يضم شباباً وناشئين.
وأضاف: الفريق حالياً خطف صدارة المجموعة 
برصيد (١٦) نقطة لمرحلة (الذهاب) ويسير على 
ما يرام وإدارة النادي الى جانبه ووفرت لالعبين 
متطلباتهم من جوانب مالية ومعنوية، ويبقى 

الصعود الى الدرجة االولى مسؤولية كل العب 
في الميدان ورد الجميل ومصالحة الجمهور 
الوحداوي وان شاء اهللا سيتحقق الصعود، ألن 
مكان الوحدة في أندية (النخبة) الدرجة األولى 
ونــادي الوحدة كبيرة وعريق وتاريخ.. وإدارة 
النادي تبذل جهوداً كبيرة برعايتها ودعمها 
الالمحدود للفريق برئاسة االخ عيدروس صالح 
العيسي، ونائبه مجاهد أحمد سعيد، ومشرف 
النشاط النشيط الشاب ميثاق صالح يوسف، 
وأعضاء اإلدارة أبوبكر السبيع وباهرموز وعمرو 
البركاني وغيرهم.. وهنا أدعو كافة الجماهير 
ومحبي وعشاق الوحدة الوقوف الى جانب الفريق 
ومؤازرته في بقية المباريات، وإن شاء اهللا الوحدة 

قادم بكل قوة وال خوف على الوحدة.
الجدير بالذكر أن فريق وحدة عدن يتصدر 
مجموعته االولى برصيد (١٦) نقطة من سبع 
مباريات لعبها حتى اآلن فاز بخمس منها على 
أهلي الحديدة (١ / صفر) وعلى طليعة تعز (١ / 
صفر) وعلى الجزع حضرموت (١ / صفر) وعلى 
اتحاد سيئون (٣ / صفر) وعلى ريان ساه (٤ / ٢) 
وتعادل مع ٢٢مايو (صفر/ صفر) وخسر واحدة 
من فريق دوعن (١ / ٢)، ويبقى له مباراتان في 

(الذهاب) مع شمسان عدن، وخنفر أبين..

فبراير الجاري وذلك بمشاركة ثمانية أندية في دوري الرجال واثني 
عشر نادياً في دوري الناشئىن وهي البطولة رقم (

فبراير الجاري وذلك بمشاركة ثمانية أندية في دوري الرجال واثني 
عشر نادياً في دوري الناشئىن وهي البطولة رقم (

فبراير الجاري وذلك بمشاركة ثمانية أندية في دوري الرجال واثني 

دوري الثانية تنافس في القمة والمؤخرة

وحدة وشعلة عدن يتصدران المجموعتين األولى والثانية

تمكن فريق وحدة عدن من تصدر الترتيب لفرق المجموعة   
األولى بفوزه على مضيفه ريان ساه حضرموت بأربعة 
أهداف لهدف (السبت) ضمن الجولة السابعة من ذهاب 

الدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده الى ١٦نقطة في المركز األول في 

حين تجمد رصيد الريان عند ثالث نقاط في المركز األخير.
فيما تراجع فريق شمسان الى المركز الثاني إثر تعادله مع مضيفه 
خنفر أبين بهدف لكل منهما ليرفع شمسان رصيده الى ١٤ نقطة 
بفارق األهداف عن خنفر الذي حل في المركز الثالث بالرصيد نفسه.
وتعادل فريق أهلي الحديدة سلبياً مع ضيفه فريق دوعن ضمن 
المجموعة ذاتها ليرفع األهلي رصيده الى ثماني نقاط في المركز 
السابع، فيما رفع دوعن رصيده الى تسع نقاط متقدماً للمركز 

الخامس.
وفي المجموعة الثانية تصدر فريق الشعلة ترتيب الفريق إثر فوزه 
على ضيفه الشرارة من لحج بهدفين لهدف ليرفع الشعلة رصيده 
الى ١٥ نقطة فيما توقف رصيد الشرارة عند سبع نقاط في المركز 

الثامن.
وانتهى لقاء فريقي نصر الضالع وضيفه تعاون بعدان بالتعادل 
االيجابي بهدف لكل منهما ليرفع النصر رصيده الى تسع نقاط 
في المركز الرابع بفارق االهداف عن التعاون الذي حل في المركز 

الخامس بنفس الرصيد.
وكان فريق نجم سبأ ذمار فاز على ضيفه تضامن شبوة بهدفين 
لهدف ضمن لقاءات المجموعة الثانية ليرفع النجم رصيده الى ١٥ 
نقطة متقدماً للمركز الثاني مؤقتاً في حين توقف رصيد التضامن 
عند ٤ نقاط في ذيل الترتيب.. بدوره تعادل فريق شباب الجيل أمام 
ضيفه قصيعر بهدف لمثله ليرفع االول رصيده الى ثماني نقاط 
متقدماً للمركز السادس فيما ظل رصيدالثاني على حاله خمس 

نقاط في المركز التاسع.
فيما تعادل فريق الطليعة من تعز سلبياً مع مضيفه فريق سالم 
الغرفة ضمن المجموعة األولى في افتتاح لقاءات الجولة االربعاء 
الماضي ليرفع الطليعة رصيده الى ١٠ نقاط في المركز الرابع فيما 

رفع السالم رصيده الى ثماني نقاط في مركزه السابع.

بمشاركة أربعة أندية

انطالق دوري الفقيد 
عبدالرحمن حسين بشبوة

 شبوة: عادل القباص

برعاية األخ عوض بن محمد الوزير   
عضو مجلس النواب وتحت اشراف 
مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد 
كرة القدم بمحافظة شبوة انطلق عصر أمس 
األحد دوري الفقيد عبدالرحمن حسين منصور 
في نسخته األولى لعام ٢٠١١م بمشاركة 
أندية رياضية منها شباب اكتوبر نصاب 

والراية.
وقد جمعت مباراة االفتتاح فريقي شباب 
اكتوبر نصاب (منظم البطولة) وجاره فريق 
الراية على ملعب الفقيد مهدي مربش بمدينة 
نصاب، وقد امتازت المباراة بالحماس والندية 
وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ومستوى 
راقياً وأداًء متميزاً.  وأسفر عن فوز فريق شباب 
اكتوبر بصعوبة بالغة على منافسه التقليدي 
الراية بهدفين مقابل هدف وسجل أهداف 
اكتوبر النجمان صالح عطيف ووليد أحمد، 
فيما جاء هدف الراية عن طريق ضربة جزاء 

بواسطة الالعب المتألق عبدربه مسيبلي.
أدار المباراة حكم ساحة عبداهللا محمد سالم 
بمساعدة عبدالرحمن صالح أحمد وياسر صالح 
ثعلب، وعقب المباراة قام نجل الفقيد (خالد) 
بتسليم نجم المباراة المتألق صالح محمد 
الفقيد عبدالرحمن حسين  عطيف جائزة 

منصور وبارتياح الجميع. 
حضر مباراة االفتتاح االخوة محمد عبداهللا 
بنان رئيس فــرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية نصاب وعلي محمد الحرملي رئيس 
فرع اتحاد كرة القدم بالمحافظة وعوض سالم 
بسارة مدير االتحادات واألندية وسالم عوض 
النوفا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد 

من الشخصيات االجتماعية والرياضية.

الطاولة يختتم موسماً مميزاً

الريال تتعقد مهمته في اللحاق بالمتصدر

ثالثية ميسي تقود برشلونة للفوز على اتلتيكو مدريد في الدوري االسباني
مدريد (وكاالت):

سجل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ثالثة (هاتريك) قاد بها برشلونة   
الى الفوز على اتلتيكو مدريد ٣ / صفر مساء السبت في المرحلة الثانية 

والعشرين من الدوري االسباني لكرة القدم.
 ورفع برشلونة رصيده الى ٦١ نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام ريال 
مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يمكنه تقليص الفارق في حالة الفوز على ريال 

سوسيداد في المباراة التي تجمع الفريقين.
 وسجل ميسي ثنائية لبرشلونة في الشوط االول في الدقيقتين ١٧ و٢٨ 

ثم أضاف الهدف الثالث له ولفريقه قبل ١١ دقيقة من نهاية المباراة.
 وصعد أتلتيك بيلباو الى المركز الخامس بعدما تغلب على سبور تينج 

خيخون ٣ / صفر في وقت سابق.
ورفع أتلتيك بيلباو رصيده الى ٣٨ نقطة بينما تجمد رصيد خيخون 

عند ٢٢ نقطة في المركز الثالث عشر.
 وفي مباريات اخرى جرت تغلب الميريا على اسبانيول ٣ 

/ ٢ وخيتافي على ديبور تيفو الكورونا ٤ / ١ وليفانتي 
على فيا ريال ١ / صفر وتعادل أوساسونا مع ريال 

مايوركا ١ / ١ وريال سرقسطة مع ريسينج 
سانتاندر بالنتيجة نفسها.

 ولم ينجح خيخون في التصدي 
لخطورة المهاجم االسباني فيرناندو 
لورينتي، وواجــه منافسة صعبة 

أمام بيلباو منذ بداية المباراة.
بيلباو على ضربة   وحصل 
جــزاء ســدد منها ديفيد لوبيز 

هدف التقدم.
وفي الدقيقة ٢٧ استغل 

جايزكا توكيرو تمريرة 
ــب الــشــاب  ــالع ــن ال م
إيكر مونيين وأضاف 

الهدف الثاني لبيلباو.
 وقبل ١٦ دقيقة من نهاية المباراة اختتم لورينتي التسجيل بالهدف الثالث 

لبيلباو بمساعدة ماركيل سوسايتا.
 وتغلب الميريا على إسبانيول ٣ / ٢ ليرفع الميريا رصيده الى ٢٠ نقطة في 
المركز التاسع عشر قبل االخير ويتجمد رصيد إسبانيول 

عند ٣٧ نقطة ليتراجع الى المركز السادس.
 وتقدم الميريا بثالثة أهــداف مبكرة سجلها 
مارسيلو سيلفا وكالو أوتشي وهيرنان بيرنار ديلو 

خالل أول ١٨ دقيقة من المباراة.
وبعدها رد إسبانيول بهدفين سجلهما خوان 

فيردو وألفارو فاسكيز في الدقيقتين ٣٤ و ٤٩ .
 وحقق خيتافي فوزاً كبيراً على ديبور تيفو 
الكورونا وتغلب عليه ٤ / ١، ليرتفع رصيد خيتافي 
الى ٣٠ نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد 

الكورونا عند ٢٢ نقطة في المركز السابع عشر.
وتقدم خيتافي بأربعة أهداف سجلها أدريان كولونجا 
(هدفان) ونيكوالس فيدور ميكو وبيدروريوس 
ماستر ثم رد الكورونا بهدفه الوحيد وكان من 

نصيب إيفان ريكي وسجله من ضربة جزاء.
وتعادل أوساسونا مع ريال مايوركا ١ 
/ ١ ليرفع األول رصيده الى ٢٢ نقطة 
في المركز الرابع عشر مقابل ٢٨ 
نقطة لمايوركا في المركز الحادي 

عشر.
مضيفه  على  نتي  ليفا تغلب  و
فياريال بهدف وحيد سجله فالدو 
ليرتفع رصيد   ٤٧ الدقيقة  في 
ليفانتي الــى ٢١ نقطة في 

المركز الثامن عشر.

اختتم اتحاد كرة الطاولة موسم ٢٠١٠م الذي حفل بالعديد من  
األنشطة والفعاليات والبطوالت المميزة وكذا إعالن التصنيف 

العام ألفضل (١٦) العباً في اللعبة على مستوى البالد.
وعبر أمين عام االتحاد مطهر زبارة عن ارتياح مجلس إدارة االتحاد 
لمستوى تنفيذ أجندة الموسم الماضي ٢٠١٠م الذي كان حافالً بالمسابقات 
واألنشطة للدرجات الثالث وعلى مستوى الفئتين باإلضافة إلى دورات 

التأهيل للحكام والمدربين التي جرت بتعاون اللجنة األولمبية.
وعن الموسم الحالي ٢٠١١م قال زبارة: إنه سيجري عبر خطط تم التركيز 

فيها على رفع مستوى اللعبة وتطويرها.
أما على مستوى المشاركات الخارجية للموسم الجديد أكد زبارة على 
أهميتها للمزيد من االحتكاك ولعملية تصنيف العبينا على المستويات 

العالمية والقارية.
وكانت أبرز االنجازات التي حققها االتحاد خالل موسمه المنتهي العديد 
من الميداليات الملونة في مختلف الفئات في عدد من البطوالت اآلسيوية 
والعربية، وكذا المحافظة على التصنيف الدولي لبالدنا للعمومي المركز 

٨١ والناشئين ٥٩ .


