
ــمــيــثــاق»-   «ال
خاص

ــادة الــمــدرب  ــي ــق  ب
الوطني الشاب مروان 
االكحلي دشن الفريق 
الــكــروي األول بنادي 
الصقر الرياضي بتعز 
يــوم الثالثاء الماضي 
أولــى خطوات اإلعــداد 
ــلــعــودة مــجــدداً إلــى  ل
لنخبة  ا دوري  مصاف 
ــى» بعد  «الــدرجــة األول
أن كــان الفريق األول 

ــنــادي  ــرة الـــقـــدم ب ــك ل
الصقر قــد تــعــرض «لمذبحة كــرويــة» 
في الموسم الكروي الماضي عندما تم 
تهبيطه إلى دوري الدرجة الثانية بقرار 
«متسرع» من االتحاد العام لكرة القدم 
على خلفية رفض الصقر مواصلة إكمال 
مبارياته في دوري الدرجة األولى لموسم 
٢٠١١م ابتداء من األسبوع الـ   - ٢٠١٠

تم «١٨» وهو ما اعتبره االتحاد انسحاباً ولذلك 
تطبيق نص الالئحة على الصقر وكان قرار تهبيط الفريق الصقراوي 
الذي اتخذه االتحاد.. لكن كحق أريد به باطل..!! فما أقدم عليه 
الصقراويون في ذلك الحين لم يكن سوى ثبات على موقف سارت 
عليه اإلدارة الصقراوية كمبدأ رفضت التراجع عنه رغم الطعنة التي 
وجهتها باقي األندية التي كانت قد اتفقت مع الصقر على رفض 
مواصلة الدوري.. إالّ أن األندية التي كانت قد وقعت «رسمياً» على 
االتفاق مع الصقر برفض مواصلة فرقها اللعب في ذلك الدوري، 
خذلت اإلدارة الصقراوية ممثلة في رئيس النادي شوقي أحمد هائل 
وتراجعت عن مواقفها المتوافقة لموقف الصقر «عدم مواصلة 
الدوري» لكن الصقر أبى االّ المضي قدماً في موقفه «المبدئي» 
الثابت بعدم مواصلة خوض فريقه لما تبقى من أسابيع الدوري 

ــروف  ــظ ــل ل
«غير الطبيعية» التي رافقته في مراحله 
األخيرة وتسببت في عدم تمكن فريقي حسان أبين والرشيد بتعز 
من خوض مبارياتهما لعدم مقدرة إدارة الناديين على جمع العبيها 
وخوض التمارين، وهو ما حال دون استمرار الفريقين الكرويين 
بناديي حسان والرشيد في لعب المباريات الخاصة بهما في ذلك 
الحين، ما جعل اإلدارة الصقراوية تتضامن مع ما مر به الرشيد 
وحسان والمطالبة بعد ذلك من االتحاد إلغاء قراره «الظالم» بتهبيط 
الفريقين المغلوبين على أمريهما «حسان والرشيد» الذي كان االتحاد 
قد اتخذه قبل أن يتبعه بعدها بقرار مماثل قضى بتهبيط الفريق 
الصقراوي «حامل اللقب» في الموسم قبل الماضي إلى الدرجة 
الثانية!! وهو القرار الذي القى استياء واسعاً من غالبية المتابعين 

والوسط الرياضي بصورة عامة.

معسكر في عدن
ومع كل ما حدث.. فقد تقبل الصقراوية القرار 
االتحادي بكل روح رياضية في ذلك الحين - 
وحتى اليوم - وبالتالي طوى النادي والعبوه 
وعشاقه صفحة ذلك القرار «العجيب» وبدأوا 
مؤخراً في تهيئة وتحضير فريقهم المرصع 
بالنجوم «المحليين والمحترفين» لكي يخوض 
منافسات دوري الدرجة الثانية «المظاليم» 
المتوقع انطالقه قريباً، فبعد أن بدأ الفريق 
الكروي الصقراوي رحلة اإلعــداد األولــى في 
الثالث من يناير الماضي على ملعبه الخاص 
في بئر باشا بالحالمة تعز تحت إشراف المدرب 
الشاب مروان االكحلي، انتقل الفريق األصفر 
إلى ثغر اليمن الباسم عدن إلقامة معسكر 
مغلق لمدة عشرة أيام بدأ يوم الثالثاء ٧ / ٣ 
/ ٢٠١٢م وخالله سيلعب الفريق الصقراوي 
ثالث مباريات تجريبية مع «الوحدة، النصر، 
الشعلة» ويخوض المعسكر «٢٧» العباً 
وبينهم مجموعة كبيرة من الالعبين الشباب 
ممن تم تصعيدهم للفريق األول - مؤخراً - سيكونون رافداً للفريق 
إلى جانب زمالئهم أصحاب الخبرة «باسم العاقل، جالل القطاع، سامر 
حسن، سامي التام، خالد العرومي، فهمان عائش، عبداهللا البروي، 
والحارس جاعم ناصر تيسير ومعه حارسان احتياطيان وال يزال أقدم 
محترف أجنبي في المالعب اليمنية االثيوبي يوردانوس آباي يواصل 
رحلته مع الصقر الحالمة للموسم الثامن على التوالي ويتواجد في 

المعسكر المغلق بعدن وإلى جانبه الكنغولي أندومبي.
وينتظر عشاق الصقر بدء دوري الدرجة الثانية ليستمتعوا بفريقهم 
وكتيبته المرعبة وهم يقودون الفريق للعودة إلى مكانه الطبيعي في 

دوري الدرجة األولى في الموسم المقبل.
وهو أمر بدهي بالنظر إلى قوة الفريق الصقراوي وقدرته على العودة 
سريعاً لدوري الكبار، لوجود كل عوامل النجاح المطلوبة لذلك من إدارة 

نموذجية والعبين مخلصين ومدرب كفء..<
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أفقياً : 
 ١- مطرب وموسيقار يمني ولد في مدينة المكال في حضرموت ،غنى في إذاعة صوت 
العرب نال درجة الدكتوراه من المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة سنة ١٩٨٨م ،من 

أغانيه (ليلة لو باقي ليلة، ما اقدر والنبي أودعك).
 ٢- خاصتي - عنصر كيميائي عديم اللون والطعم والرائحة، يشكل ٧٨ بالمائة من الغالف 

الجوي لألرض كما أنه يدخل في تركيب جميع األنسجة الحية.
 ٣- جامعة أمريكية في نيويورك – حرفان متشابهان – نصف حزيز.

 ٤- إطار يحيط بالصورة أو المرآة، يصنع من الخشب أو المعدن – أدهشني وأثار اعجابي.
 ٥- قناع تجعله المرأةُ على وجهها ليستره – نصف عمارات - جمع بيداء.

 ٦-  عاصمة عربية ، تقع على ساحل المحيط األطلسي ، وعلى الضفة اليسرى لمصب نهر 
أبي رقراق ، تشتهر المدينة بصناعة النسيج كما أن بها جامعة محمد الخامس أول 

جامعة حديثة أسست بالمملكة.
 ٧- ممثل مصري كوميدي ،شارك في العديد من االفالم والمسرحيات والمسلسالت ، من 

أفالمه (اللمبي ٨ جيجا، البيه رومانسي) - للسؤال.
 ٨- ثغر (م) – في الوريد - دولة في أمريكا الشمالية تقع في القسم الشمالي من القارة ، 

كما أنها البلد الثاني عالمياً من حيث المساحة الكلية.
 ٩- مطربة لبنانية من مواليد ١٠ حزيران ١٩٨٢م اشتهرت بعد إصدارها ألبومها الغنائي 

الثاني كتبتلك عام ٢٠٠٥م - للترجي.
 ١٠- قذف (فعل) – السهولة (م).

 ١١- الضيق والشدة – يطلب التوضيح .
 ١٢- فنان يمني غنى جميع ألوان األغنية اليمنية (الحضرمية ، اللحجية ، اليافعية ، 

الصنعانية ،التهامية) من أغانيه  (اراك طروباً).

عمودياً : 
 ١- مغني يمني ولد في تريم بحضرموت، حصل مؤخرا على الجنسية 
اإلمارتية من أغانيه (مليت من عيشة الدرويش، عيال حارتنا، ابوس 

رأسك يا زمن) – هم.
 ٢- جمع بيرق - ممثل سياسي لدولة في عاصمة دولة أخرى.

 ٣- نعيد المحاولة (م) – واشي.
 ٤- جمع ناب – الحديد (مبعثرة).

 ٥- نصف ليلى – أجيز أو أذن – من االقارب.
 ٦- وحدة قياس -  جهر - المكتوم.

 ٧- احسان – ينتمي الى امريكا – ضد خير (م).
 ٨- البواب (مبعثرة) – زاوية (م).

 ٩- نهر ينبع من مرتفعات جنوب شرق األناضول في تركيا ويمر في سوريا 
٥٠ كم وصوالً الى العراق (يبلغ طول مجراه حوالي ١,٧١٨ كيلومتر) 

– أعثرعلى – حرف هجائي.
 ١٠- سقي – شد الوثاق بحبل - مغنية لبنانية (أول فنانة لبنانية حاصلة 
على جائزة الموسيقى العالمية ، الفنانة العربية الوحيدة التي حصلت 

عليها ثالث مرات).
 ١١-  يتقوس – دواء.

 ١٢- مسلسل سوري تاريخي يحكي تغريبة بني هالل ،يبدأ المسلسل في 
نجد وينتهي في تونس، (قصة أبو......). 
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فؤاد قاسم مستشارا إعالميا لوزير الشباب والرياضة
نــال الزميل فــؤاد قاسم البرطي ثقة وزيــر الشباب 
والرياضة معمر اإلرياني بتعيينه مستشارا إعالميا في 
الــوزارة، نظير ما يتمتع به الزميل فؤاد قاسم البرطي 
من كفاءة وقدرة في التعامل مع قضايا اإلعالم الرياضي 

وإلمامه بتفاصيل العمل الرياضي..
وجاء هذا االستحقاق للزميل فؤاد كونه صاحب مبادرات 

ــالم الرياضي ومــع قضايا زمالئه من  خالقة في اإلع
الصحفيين الرياضيين الذين يعولون عليه كثيرا في 
المستقبل لما يمكن أن يحققه لهم  بعد هذا القرار الذي 
سيمكنه من االقتراب كثيراً بالوزير االرياني والزميل فؤاد 
قاسم البرطي من أبرز اإلعالميين الشباب أبناء جيله، وهو 

رئيس تحرير صحيفة «سبورت» الورقية المستقلة.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 12 / 3 / 2012م 
 الموافق :19 / ربيع ثاني / 1433هـ 

العدد: (1599)

شارك فيها أكثر من «400»العب مثلوا «76»نادياً بفئتي الرجال واألشبال

اختتام بطولة الجمهورية للتايكواندو
أهلي صنعاء بطالً للرجال وشعب إب لألشبال

 
ـــاق»- ـــث ـــمـــي «ال

متابعات
االتحاد   حقق 
العام للتايكواندو 
متميزاً  نــجــاحــاً 
ــعــد ان أبــلــى  ب
ــالًء حسناً في  ب
لة  بطو تنظيم 
ــة  ــوري ــه ــم ــج ال
ة  عشر لثة  لثا ا
ــــال  ــــب ــــألش ل

والسابعة عشرة للرجال  
التي شهدت حــضــوراً غير مسبوق على 
صعيد عدد األندية والمراكز التي شاركت 
في البطولة أو على مستوى عدد الالعبين 
الذي وصل عددهم الى ٤٠٠ العب مثلوا 
٤٠ نادياً ومركزاً في فئة األشبال و ٣٦ نادياً 

ومركزاً في فئة الرجال..
وجاء تنظيم البطولة التي اختتمت فعاليتها 
يوم امس في إطــار خطة نشاط االتحاد 
العام للعبة الــذي حــرص على أن تكون 
هذه البطولة مميزة إعداداً وتنظيماً كونها 
تأتي في بداية تدشين الموسم الرياضي 
٢٠١٢م، فضالً عن حرص االتحاد على 
إتاحة الفرص لمشاركة كافة األندية من 

مختلف محافظات الجمهورية..
وكانت صالة الـــرواد بالنادي األهلي 
بصنعاء مسرحاً إلجراء المنافسات حيث 
كانت منافسات فئة األشبال في خمسة 
أوزان هي: «٣٥،٣٩،٤٣،٤٧،٥٠ كجم» 
وأوزان «٥٤،٥٨،٦٣،٦٨،٧٤ كجم» لفئة 
الرجال، وقد أسفرت نتائج البطولة عن احراز 

فـــريـــق 
شعب إب لقب بطولة الجمهورية الثانية 
عشرة لألشبال برصيد ذهبيتين وفضيتين، 
ونال المركز الثاني فريق العروبة بذهبية 
وفضية وبرونزيتين، واحتل فريق أهلي 
صنعاء المركز الثالث برصيد ذهبية وفضية 
وبرونزية، في حين تمكن فريق أهلي 
صنعاء من انتزاع لقب بطولة الجمهورية 
السابعة عشرة للرجال بعد أن أحرز ثالث 
ذهبيات وفضية، وجاء في المركز الثاني 
فريق أهلي الحديدة بحصاد ذهبية وفضية، 
بينما كان المركز الثالث من نصيب فريق 
وحدة صنعاء برصيد ميدالية ذهبية أحرزها 

النجم المتألق تميم القباطي..
وقد نظم االتحاد العام للعبة يوم  أمس 
ــد حفل  تكريم األبــطــال بالكؤوس  األح
والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية 
وشــهــادات التكريم والمشاركة لألندية 
والالعبين بحضور وزير الشباب والرياضة 
معمر االرياني الذي أشاد بجهود االتحاد في 

تنظيم هذه البطولة المميزة .

الترتيب النهائي لبطولة 
الجمهورية الثانية عشرة لألشبال:

شعب إب: ذهبيتان + فضيتان
العروبة: ذهبية + فضية + 

برونزيتان
أهــلــي صــنــعــاء: ذهبية + 

فضية - برونزية
سالم سنحان: ذهبية

الشرطة: فضية
أهلي الحديدة: برونزيتان

الرشيد: برونزيتان
الميناء: برونزية
الهالل: برونزية

نجم سبأ: برونزية
الترتيب النهائي لبطولة الجمهورية 

السابعة عشرة للرجال:
أهلي صنعاء: ٣ ذهبيات + 

فضية
أهلي الحديدة: ذهبية + 

فضية
وحدة صنعاء: ذهبية

الــعــروبــة: فــضــيــتــان + 
برونزية

سيئون: فضية
الشرطة: برونزيتان
نجم سبأ: برونزيتان

أهلي تعز: برونزيتان
سالم سنحان: برونزية
شباب الجيل: برونزية

شعب إب: برونزية.

تصوير/ عبدالرحمن حويس

الشعلة ينفرد بصدارة الدوري .. والهالل يسطع في العاصمة
«الميثاق»-متابعات 

سي   ا لكر ا لعبة  صل  ا تتو
الموسيقية في الدوري العام لكرة القدم 
ولم يتمسك بالصدارة أي ناد حتى الجولة 

العاشرة..
العدني  الشعلة  فريق  انفرد  حيث 
بصدارة الدوري وذلك بعد فوزه العريض 
عصر الجمعة على ضيفه نجم سبأ ذمار 
بأربعة اهداف مقابل الشيء في المباراة 
التي جمعتهما على ملعب باحبيب بمدينة 
عدن لحساب الجولة العاشرة من دوري 
الدرجة االولى لكرة القدم بنسخته رقم 

..(٢٠)
سجل رباعية الشعلة المدافع احمد 
الصادق، والمهاجم الشاب عمر البوع 
والقائد كميل طارق، وبهذا الفوز ارتفع 
رصيد الشعلة الى ١٩ نقطة مكنته من 
الجلوس وحيداً على كرسي الصدارة 
باالستفادة من خسارة مطارده شعب 
صنعاء امام مضيفه اتحاد إب في المباراة 
التي جمعتهما على ملعب ٢٢مايو بمدينة 
إب ، ليتجمد رصيد الشعب عند النقطة ١٦ 
ويرتفع رصيد االتحاد الى ١٧ نقطة احتل 
بها المركز الرابع في الترتيب مؤقتا مع 
امكانية انتزاعه للصدارة بارتفاع رصيده 
الى ٢٠ نقطة في حال فوزه على شعب 
حضرموت في المباراة بينهما من الجولة 
الثامنة، وبالخسارة السادسة بقي نجم 
سبأ في المركز قبل االخير (١٣) 
بثمان نقاط، سجل لالتحاد صالح 

الصباحي  من ضربة جزاء.
وفي صنعاء تمكن الهالل 
من الفوز على اهلي صنعاء 
بهدف مقابل الشيء في 
المباراة التي احتضنها 
ملعب االهلي وشهدت 
حضوراً جماهيراً كبيراً، 
ــدة من أقوى  في واح
مباريات الجولة التي 
استعاد مــن خاللها 
ــــالل  ــــه ال

نغمة الفوز وفشل االهلي في تحقيق 
الهدف ذاته على الرغم من فسخ عقده 
مع المدرب المصري محمد حلمي بسبب 
ضعف النتائج وتكليف مساعده حسين 
طنطن بقيادة الفريق مؤقتاً.. وسجل 
هدف المباراة الوحيد اوسام السيد من 
كرة قوية من خارج خط١٨ سكنت يسار 

الحارس  شكري الداهية .
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهالل الى ١٨ 
نقطة احتل بها الوصافة الثانية للترتيب 
بعد شعب إب الــذي فاز الخميس على 
ضيفه طليعة تعز ٢-٠ وتجمد رصيد 
االهلي العاصمي عند النقطة ١٥ بانتظار 
باقي النتائج لتحديد ترتيبه بعد الجولة.

وكــان شعب إب حقق الخميس  في 
افتتاح منافسات هذه الجولة 

فــوزاً ثميناً على ضيفه 
طليعة تعز بهدفين دون 
رد رفع بها رصيده إلى 

١٨ نقطة متقدماً 
لـــلـــمـــركـــز 

ــي ،  ــان ــث ال

بينما تجمد رصيد الطليعة عند عشر 
نقاط متراجعاً للمركز الحادي عشر.

كما تمكن أهلي تعز من تسجيل فوز 
عريض أمس على مضيفه شباب البيضاء 
بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتقدم 
األهلي إلى المركز التاسع بعد أن رفع 
رصيده إلى ١١ نقطة ، فيما توقف رصيد 
شباب البيضاء عند تسع نقاط متراجعاً 

للمركز الثاني عشر.
وكانت مباريات الجولة العاشرة قد 
اختتمت يوم امس بإقامة مباراتين جمعت 
األولى وحدة عدن والتالل وانتهت بفوز 
التالل /١ صفر حيث سجل هدف التالل 
الالعب  أحمد سعيد ليرتفع رصيده إلى 
١٣ نقطة متقدماً خطوة نحو األمام فيما 

تجمد رصيد الوحدة عند ١٣ نقطة.
وفي صنعاء ألحق فريق شعب حضرموت 
بحامل اللقب العروبة هزيمة بثالثة أهداف 
مقابل هدفين حيث تقدم شعب حضرموت 
عن طريق عمار الكلدي وبعدها عادل 
شعبان مصطفى النتيجة لفريق العروبة 
لكن منصر باحاج سجل هدفين متتالين 
لشعب حضرموت لينتهي الشوط األول 

بتقدم الضيوف  ١/٣ ..
وبهذا الفوز رفع شعب حضرموت 
ــى ثمان نقاط محتالً  رصــيــده إل
المركز الثالث عشر تاركاً المركز 
األخير لنجم سبأ ذمــار فيما ظل 
العروبة عند رصيده السابق ١٤ 

نقطة في المركز السابع.

مباريات األسبوع الحادي عشر:
التالل × شعب صنعاء- الجمعة- ملعب 

التالل
الطليعة × الهالل- الخميس- ملعب 

الشهداء تعز
شعب إب × اتحاد إب- الجمعة- ملعب 

إب
شعب حضرموت × شباب البيضاء- 

الجمعة- ملعب الشاحت
أهلي تعز × الشعلة- الجمعة- ملعب 

الشهداء تعز
نجم سبأ × أهلي صنعاء- الجمعة- 

ملعب ذمار
العروبة × وحدة عدن- الجمعة- ملعب 

شعب صنعاء..

بعد أن تم تهبيطه للمظاليم بقرار

صقر تعز يبدأ رحلة العودة.. إلى دوري الكبار
دوري الدرجة الثانية في النصف 

الثاني من أبريل القادم

«الميثاق» 
حــدد االتــحــاد العام 
لثاني  ا النصف  القدم  لكرة 
من شهر أبريل المقبل موعداً 
منافسات  النطالق  مبدئياً 
دوري الــدرجــة الثانية لكرة 
القدم للموسم الكروي الجاري 

٢٠١١ - ٢٠١٢م 
ــــذي تأخر  وال

ــه  ــالق ــط ان
كثيراً هذا 
سم  لمو ا
ـــــك  وذل
بــســبــب 
ـــــــدم  ع

إقــــامــــة 
نــهــائــيــات 

دوري الدرجة 
ــثــة لــكــرة  ــال ــث ال

القدم المعروف بدوري 
لتحديد  المحافظات  أبطال 
الفرق الست الصاعدة لدوري 
الثانية القادم بدالً عن الستة 
بقة  لمسا ا ــن  م بطين  لها ا
 . . ضي لما ا سم  لمو ا ية  نها
ومن المقرر أن ينطلق دوري 
الثالثة في ١٥ مارس الجاري 

بمشاركة «٣٦» فريقاً يمثلون 
جميع المحافظات تم توزيعها 
الــى (٦) مجموعات ليتأهل 
فريق واحد من كل مجموعة 
لدوري الدرجة الثانية القادم 
الذي سيقام بمشاركة «٢٠» 
على  توزيعها  سيتم  فريقاً 
تضم  مجموعتين 
كــل مجموعة 
عــشــر فــرق 
ـــب  ـــع ـــل ت
ــــدوري  ال
ــاً  ــاب «ذه
ــاً»  ــاب وإي

ليصعد 
الــبــطــل 
ــف  ــوصــي وال
ـــل  عـــــــــن ك
ــى  ــة إل ــوع ــم ــج م
ــى  دوري الــدرجــة األول
 -  ٢ ٠ ١ ٢ لمقبل  ا سم  للمو
ــى جانب الصقر  ٢٠١٣م، وإل
وحسان والرشيد «المهبطين 
بقرارات اتحادية» يتواجد في 
المسابقة فرق عريقة مثل وحدة 
صنعاء، أهلي الحديدة، اليرموك، 

٢٢ مايو، شمسان، وغيرها.
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«الميثاق»- خاص 

ــــإرادة فــوالذيــة  ب

وعزيمة ال تلين.. فقد أبى العبو 

«١٨» نادياً من أندية محافظة 

أبين إالّ أن يؤكدوا وجودهم 

رغم الظروف القاهرة التي تمر 

بها أغلب مديريات محافظتهم المنكوبة 

بوباء اإلرهاب واإلرهابيين الذين استحلوا 

دماء وأعــراض أبناء أبين المسالمين عبر 

الممارسات المنافية لكل األعراف واألخالق 

بل والتقاليد من قتل وتشريد للمواطنين- 

رجــاالً ونساء صغاراً وكباراً- وكــذا استهداف 

لرجال األمن بدون أي مبرر ومع ذلك فإن من 

قاموا ومازالوا يقومون بذلك الخراب والدمار والقتل 

والتشريد يدعون أن أعمالهم تلك دفاع عن االسالم 

وأنهم «إرهابيي القاعدة» معنيون بإعادة الروح إلى 

الخالفة اإلسالمية دون غيرهم!.. وهو ما دشنوه 

بإعالنهم قيام «إمارة زنجبار!!

مــاذا يريد هــؤالء وهــم يعيثون في األرض 

فساداً..بالقتل والتشريد.. لكن هيهات فإن 

شعبنا سيتصدى لهم بيد من حديد.. ولعل ما 

سجله أبناء أبين يؤكد ذلك.. وما إصرار العبي 

أندية الدرجة الثالثة الـ «١٨» على خوض 

منافسات دوري المحافظة رغم ما تمر به من 

أوضاع، إالّ أكبر رد على حقيقة جدية الجميع 

على دحر اإلرهابيين.. حيث يلعبون دوري 

محافظة أبين على ملعبي نادي النصر 

بعدن لتحديد بطل المحافظة 

لهذا الموسم..

أندية أبين 
تتحدى اإلرهاب!!


