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أفقياً :
١- أحد الحصون التاريخية القديمة في مدينة صعدة ،يقع في 

بالد خوالن بن عامر.
٢- محافظة يمنية – الجالون (مبعثرة).

٣- رسول – من حركات البحر – يستخدم في تحضير الطعام.
٤- شهر رومي – يناصف.

٥- للنفي – صبغة – انا (مبعثرة).
٦- اكبر مديريات محافظة المحويت – يزف اليهم.

٧- عكس ”يجلس“ (م) – والية امريكية.
٨- نصف (فاتر) – عام – بحر (م) – قط.

٩- شهر سرياني – خاصتي.
١٠- مديرية بمحافظة إب – طبيب وكاتب أرجنتيني ،وزعيم 
حرب العصابات وقائد عسكري ورئيس دولة عالمي ،كما أنه 

شخصية رئيسية في الثورة الكوبية.
١١- بحر – أصحاب حرابات ورواتب مقدرة ،غالباً ما يكونو من الغرباء.

١٢- دولة آسيوية تحدها دولة آسيوية (الهند) من كل الجهات 
– يجمع ”الشيء“.

عمودياً :
١- حصن تأريخي قديم بمدينة صعدة ،يقع في قمة جبل 

مفتاح مقابل مدينة حيدان.
٢- عكس ”سهل“ – عكس البعيدين.

٣- رفيق الليل – ضد ”ميت“ – حسن (م).
٤- بواسطته – لالستثناء – حديقة المنزل.

٥- رونالدو (مبعثرة) – حرفان متشابهان.
٦- يقعدن – صبر وقوة تحمل.

٧- راية – ضمير الغائبة (م) – اتجاه جانبي (م).
٨- من االوديــة اليمنية ،يقع في محافظة ريمة – بسط 

”الفراش“.
٩- عملة آسيوية – جمع ”دويلة“.

١٠- جمهورية أوروبية ،من دول البلقان عاصمتها ”بوخارست“ 
– يعيب ويحقر ،أو ينتقص من قدره (م).

١١- الغافلة – انقص.
١٢- من الطيور الجميلة (جمع) – سقي – حزن ،غم.
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19العدد: (1628)
عجلة التغيير مضت بقوة صوب المستقبل ومن يحلم بعودتها 

الى الوراء واهم وال يعي حقائق التاريخ
عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

قال ان نفقات الدولة على الرياضة ضئيلة جداً 

وزير الشباب يؤكد إحالة االتحادات الرافضة 
عملية تسليم المقرات للنيابة

تدريب    مركز  عة  قا احتضنت 
القيادات الشبابية بوزارة الشباب 
والرياضة- االربعاء الماضي- االجتماع 
الموسع الثاني لــعــام٢٠١٢م لقطاع 
الرياضة مع االتحادات الرياضية العامة. 
وفــي االجتماع اوضــح وزيــر الشباب 
والرياضة معمرمطهر اإلرياني أن بالدنا 
تعتبر أقل الدول إنفاقاً على الرياضة وأن 
الموازنة ضعيفةجداً وال تلبي االحتياجات 

الضرورية. 
مؤكداً أن الوزارة تسعى إليجاد موارد 
عن طريقها، خاصة في ظل ما يمر به 
صندوق رعاية النشء ومعاناته في 
ظل توقف إيــرادات مصانع اإلسمنت 

والسجائر. 
وحــرص االرياني في االجتماع على 
تهنئة قيادات االتحادات التي فازت في 

االنتخابات وأن االتحاد الذي لن يقوم بدور االستالم والتسليم 
سيتم إحالته للنيابة العامة.. مشيداً بالبداية الموفقة لالتحاد 
العام لكرةالسلة برئاسة األخ/ عبدالستار الهمداني، وأن 
على االتحادات إعادة النظر في برامجها وأن تهتم بالرياضة 

المدرسية باعتبارها األساس لتطوير 
الرياضة وعليهم أن يحرصوا على 
إقامة المسابقات والبطوالت االحتفائية 
ليمنية  ا ة  ر للثو لخمسين  ا لعيد  با

المباركة. 
واســتــعــرض الكثير مــن القضايا 
والطموحات المستقبلية، ووجه قيادات 
االتحادات بضرورة اخضاع ترشيحات 
واخــتــيــار اإلعــالمــيــيــن المرافقين 
للمنتخبات لقطاع الرياضة وإدارة 
اإلعالم بالوزارة ليعرف اإلعالميون 

ماذا عليهم أن يكتبوا. 
وكان اللقاء قد شهد أحاديث لإلخوة/ 
عبدالحميد السعيدي - وكيل قطاع 
الرياضة، وخالد صالح حسين -الوكيل 
المساعد، ونظمية عبدالسالم عثمان- 
ية  رعا لصندوق  لتنفيذي  ا لمدير  ا
النشء وعدد من قيادات االتحادات، أكدت في مجملها على 
ضرورة االرتقاء بعملية االداء في االتحادات الرياضية من 
اجل النهوض باأللعاب المختلفة والوصول بها الى آفاق رحبة 

ومتطورة على المستويين الداخلي والخارجي..!!

قرعة بطولة غرب آسيا السابعة لكرة القدم

منتخبنا في مواجهة  ايران والبحرين والسعودية
«الميثاق»- خاص 

جرت يوم امس  األحد بالعاصمة الكويتية 
الكويت مراسيم سحب قرعة بطولة غرب آسيا السابعة 
لكرة القدم, بحضور ممثلي اتحاد غرب آسيا التي من 
المقرر أن تقام في الكويت خالل الفترة (٨ - ٢٠) 
ديسمبر القادم بمشاركة (١١) منتخباً هي: (اليمن، 
الكويت، العراق، األردن، البحرين، السعودية، سوريا، 
عمان، فلسطين، لبنان ، إيران)، فيما تم الغاء مشاركة 
منتخب االمـــارات  نظراً لتقدمه بطلب المشاركة 

بالمنتخب الرديف وهو ما يعارض لوائح البطولة.
وقد جرى سحب القرعة بحضور ممثلي اتحاد 
غرب آسيا  فادي زريقات األمين العام التحاد غرب 
اسيا والسيد سليمان نوار وسيزار صوبر وسامر 
جابر وممثلي االتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ د. 
طالل الفهد وهايف المطيري نائب رئيس مجلس 
اإلدارة وسكرتير عام االتحاد سهو السهو والمنسق 
اإلعالمي لالتحاد طالل المحطب وممثلي االتحادات 

المشاركة.
بعد ذلك قام كلٌ من هايف المطيري نائب رئيس 
االتحاد وفادي زريقات أمين عام اتحاد غرب آسيا 
بالتوقيع على اتفاقية استضافة البطولة ثم استدعي 
كلٌ من سليمان نوار وسيزار صوبر إلجراء القرعة 

والتي تم تقسيم الفرق فيها إلى ثالثة مجموعات 
وتم تصنيف المنتخبات فيها بحسب تصنيف الفيفا 
للمنتخبات الوطنية إذ سيتأهل الفريق األول من كل 
مجموعة وأفضل ثاني.حيث أوقعت القرعة الكويت 

ــى إلــى جانب (عمان، لبنان،  في المجموعة األول
فلسطين) فيما ضمت المجموعة الثانية (إيــران، 
البحرين، اليمن ، السعودية) وجاءت (العراق وسوريا 

و األردن) في المجموعة الثالثة.

غداً.. على أستاد المريسي بالعاصمة صنعاء 
 شعب إب يستضيف النجمة اللبناني في بطولة األندية العربية

يستضيف فريق شعب إب عصر غد الثالثاء على استاد   
الفقيد علي محسن المريسي بالعاصمة صنعاء ضيفه 
فريق النجمة اللبناني؛وذلك في مرحلة الذهاب من الدور 
التمهيدي من البطولة العربية لألندية البطلة في نسختها 
الحالية للعام الجاري ٢٠١٢م، والتي حرص االتحاد العربي 
على إعادتها بعدتوقفها لسنوات، في حين سيتواجه الفريقان 
في لقاء اإلياب على ملعب نادي النجمة في العاصمة اللبنانية 
بيروت يوم األربعاء األسبوع المقبل الموافق (٢٦) من الشهر 

الجاري.. 
وقد أكمل فريق شعب إب جاهزيته لخوض هذه المواجهة 
التي يستهل بها مهمته في تمثيل الكرة اليمن خارجياً على 
الصعيد العربي؛تحت قيادة المدرب الوطني المخضرم 
الكابتن أحمد علي قاسم ومساعده الكابتن فيصل الحاج 
ومدرب الحراس الكابتن خالد دهمان، إثر فوزه ببطولة دوري 
الدرجة األولى للموسم الرياضي ٢٠١١ - ٢٠١٢م بتغلبه 
على جاره االتحاد في المباراة الفاصلة التاريخية التي تعد 
األولى من نوعها في تاريخ الدوري اليمني، قبل أن ينتقل 
للتفكير بالمشاركة اآلسيوية.. ومن المقرر أن يكون الفريق 
الشعباوي متواجداً اليوم األحد في العاصمة صنعاء، بحيث 

يجري على ملعب المباراة تمرينه األخير.. 
وكان فريق شعب إب الذي يشارك في هذه البطولة للمرة 

الثالثة في تاريخه قد بدأ اإلعداد خالل المرحلة األولى 
مع دخول العشر األواخــر من شهر 
رمــضــان الــمــبــارك، عقب حصول 
الالعبين على فــتــرة راحـــة منذ 
تتويجهم ببطولة الدوري بفوزهم 
على الجار فريق االتحاد في المباراة 
الفاصلة التي أقيمت ألول مرة في 
تاريخ الدوري اليمني، على إثر إنهاء 
الفريقين الجارين المسابقة وهما 
يتقاسمان الصدارة.. وبالتالي، فقد 
ـــداد فــي رمضان  كانت مرحلة اإلع
معتمدة على التمارين الخفيفة، وال 
سيما أن الفريق الشعباوي لم يحصل 
على فرصة التدريب المسائي، فيما بدأ 
المرحلة الثانية من إعداده منذ رابع أيام 
عيد الفطر المبارك، ثم ارتفعت وتيرة 
ــداد خــالل األسبوع الماضي، حيث  اإلع

أجرى الفريق الشعباوي على استاد إب الدولي 
تدريباته اليومية على فترتين صباحية 

ومسائية..
عن البطولة العربية 

وتم توزيع االندية العربية المشاركة 
الــى قسمين هما القسم االسيوي 
تقام  ان  االفريقي على  والقسم 
تصفيات االندية العربية اآلسيوية 
في شهر سبتمبر الجاري وتصفيات 
األندية االفريقية في شهر اكتوبر 
المقبل، وتتأهل ثمانية فرق الى 
دور الثمانية الذي سيقام في شهر 
المقبل..  العام  فبراير شباط 
ــز كالتالي:  ــجــوائ وحــــددت ال
جائزة البطل ٦٠٠ الف دوالر 

والوصيف ٤٠٠ الف دوالر.. 
ـــون االنـــديـــة  ـــك ـــت وس
ــي النصر  الــمــشــاركــة ه
ــن السعودية  والــفــتــح م

ن  د ر ال ا ب  ـــــــا شـــــــب و

والبقعة من االردن والعربي والجهراء من 
الكويت وشعب إب من اليمن وبطل 
العراق وفريق الحد البحريني وفريق 
العروبة العماني والنجمة اللبناني 
وشباب الظاهرية الفلسطيني وفريق 
االسماعيلي المصري والبنزرتي 
التونسي والرجاء المغربي وشباب 
بــلــوزداد واتــحــاد العاصمة من 
الجزائر والخرطوم الوطني من 
السودان وتفراغ الموريتاني 
ــى فــريــق سيتم  بــاإلضــافــة ال
تحديده بعد تصفيات تجمع 
اندية الصومال وجيبوتي وجزر 

القمر.. 
وستقام التصفيات االولية 
ــا بــنــظــام خــروج  ــي ــرق آس ــف ل
المغلوب على ان تتأهل اربعة 
فرق لتنضم الى اندية النصر 
الكويتي  السعودي والعربي 
والبقعة االردني وبطل العراق 
وبعد اكتمال الفرق اآلسيوية 
العربية الثمانية يتم اجراء قرعة 
جديدة وتقام المباريات بنظام خروج 
المغلوب لتتأهل اربعة اندية الى المرحلة 
النهائية التي ستجمع االندية العربية في 

افريقيا وآسيا. 
وسيلتقي في الدور االول اآلسيوي الفتح 
السعودي مع الجهراء الكويتي وشباب االردن 
مع الحد البحريني والنجمة اللبناني مع 
شعب إب اليمني والعروبة العماني مع شباب 

الظاهرية الفلسطيني. 
فيما أوقعت قرعة االندية االفريقية العربية 
فريق االسماعيلي المصري مع الخرطوم 
الوطني السوداني والبنزرتي التونسي مع 
الرجاء البيضاوي المغربي وتفراغ الموريتاني 
مع اتحاد العاصمة الجزائري وشباب بلوزداد 
الجزائري مع بطل تصفيات اندية الصومال 

وجيبوتي وجزر القمر. 

تشكيلة العنيد! الهاجري خارج 
  

بات في حكم المؤكد غياب المهاجم المتألق أيمن الهاجري 
عن مباراة فريقه غداً الثالثاء أمام النجمة اللبناني في الدور 

النجمة البحريني تمهيداً الحترافه.. التمهيدي لدوري أبطال العرب.. بحكم ارتباطه بتجريب نفسه مع 
وباستبعاده عن المباراة سيفقد الشعب قوة ضاربة في الهجوم 

قد تشل الكثير من القدرات الهجومية لفريق يطمح للفوز على 
أرضه تحسباً لمباراة اإلياب في بيروت.. واستقر رأي الجهاز 
الفني للشعب على إشراك المهاجم الشاب مروان جزيالن 

مكان الهاجري.. فهل يمأل الفراغ الذي سيخلفه الهاجري؟!

الخميس المقبل.. 
انطالق الدورة التدريبية 

لمدربي الجودو

البلجيكي «أبو عام» مدرباً لمنتخبنا الوطني 

البلجيكي    المدرب  سيصل 
«تـــوم ساينت فــيــت» إلى 
صنعاء أواخر شهرنا الجاري لتوقيع 
بتدريب  الخاص  لنهائي  ا لعقد  ا
لكرة  األول  لــوطــنــي  ا منتخبنا 
القدم بعقد يمتد لعام واحد قابل 

للتجديد.. بعد توصل االتحاد إلى 
اتفاق نهائي مع المدرب خالل األيام 
القليلة الماضية وسط تكتم اتحادي 

عن مقدم العقد وراتب المدرب.. 
وسيشرف الــمــدرب البلجيكي 
الذي سبق ودرب أندية بلجيكية 

وخليجية - على حد تعبير رئيس 
اتحاد الكرة - على منتخبنا خالل 
االستحقاقين القادمين «بطولة 
غرب آسيا وخليجي ٢١» وستحدد 
النتائج بقاءه من عدمه مع المنتخب 

خالل المرحلة ما بعد القادمة..

«الميثاق»-خاص 
تنظم اللجنة االولمبية الوطنية دورة 
تدريبية لمدربي الجودو بالتعاون مع االتحاد العام 
للعبة والتي من المقرر ان تبدأ الخميس المقبل بقاعة 

المركز االولمبي بالعاصمة صنعاء.
ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة سبعة ايام نحو 
ما يقارب ٢٠ دارساً من مختلف محافظات الجمهورية 
ويحاضر فيها خبير سوري يختص في علم ومعارف 
تدريب لعبة الجودو ..اذ سيحفل برنامج الدورة بجملة 
من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية بغية 
صقل مهارات مدربي الجودو واالرتقاء بمستوياتهم 
الفنية واالطالع على كل ما طرأ في قانون تدريب 

اللعبة.

شرف.. على قمصان
 العبي النصر!

حاول العبو النصر العدني.. دغدغة   
مشاعر مدربهم السابق الكابتن 
شــرف محفوظ.. بلصق 
صــورتــه على قمصان 
الالعبين الستدراجه 
ــر أن  ــي ـــودة.. غ ـــع ـــل ل
لعاطفية  ا ولتهم  محا
ـــاءت بــالــفــشــل، ألن  ب
شــرف محفوظ رفض 
الــعــودة مــجــدداً لقيادة 
الفريق تحت 
أي ضغط أو 

ظرف!..


