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غدًا الثالثاء..انطالق التجمع الثاني ألندية األولى لكرة اليد
»الميثاق«/خاص 

 تنطلق يوم غدٍ الثالثاء على صالة 
ال��رواد بالنادي االهلي -صنعاء- منافسات 
التجمع الثاني ألندية الدرجة األولى لكرة اليد 
لدور الذهاب  وتستمر حتى الثاني عشر من 

الشهر الجاري

  ويشارك في هذا التجمع عشرة أندية تمثل 
الدرجة األولى في اللعبة هي:الصقر تعز-الشعلة 
عدن -حسان ابين- الشرارة لحج- اتحاد اب - 
شباب رخمة ذمار- شباب الجيل الحديدة-وحدة 
تريم حضرموت- اتحاد سيئون - تضامن المكال.
ويأتي هذا التجمع الثاني ألندية الدرجة األولى 

ضمن نشاط االتحاد العام لكرة اليد للموسم 
الرياضي الحالي وبعد انتهاء هذا التجمع لدور الذهاب 

سيقيم اتحاد كرة اليد التجمع األخير والنهائي .
< وك��ان فريق الصقر تعز قد تصدر 
التجمع األول يليه شباب رخمة، وثالثًا فريق 

الشعلة.

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

 أفقيًا :
1- اسم والية امريكية – ضروري وهام للحياة.

2- احدى مديريات محافظة صنعاء – عاتبا – حرفان 
متشابهان.

3- طي “الشيء” – ناضج – عضو فريق “كرة القدم”.
4- المصباح الزاهر – السلف “مبعثرة”.
5- رقد – سقيم – حرف نداء “للبعيد”.

6- العطاء الكثير – قذفت.
7- بانت ،ظهرت – تجدها في “الجبال”.

8- ثلثي “شلف” – حرفان متشابهان – اسم الصين 
“بالصينية التقليدية”.

9- مهنته البيع والشراء )م( – ابغض الحالل “عند اهلل”.
10- حيوان ضخم – جف ،نشف – يقترب )م(.

11- اشتمه – خوف ،أسن – احد االبوين.
12- وقف القتال بين المتحاربين مع استمرار الحرب 

بينهم – ُأجيب – رجاء.

عمودياً :
1- مديرية بمحافظة حجة.

2- ما يغطي جسم الغنم )م( – الخيول “جمع”.
3- للنفي – اسم علم مؤنث – العمر.

4- منصب “وزاري” – ما فت من قشور الشجر – 
بواسطته.

5- اناء فارغ )م( – اوتوماتيكية.
6- الليلة الطويلة “أو الواسعة” – احد االبوين.

7- رجع )م( – يتخلص “من العقاب” – سياج.
8- نصف “علوم” – عاصمة المغرب – احد االقارب.

9- حرف هجاء – شهر سرياني.
10- اسم شجر ينمو عليه دود ،يجفف ويصبغ به.

11- احد اسماء اهلل الحسنى – اسم علم مذكر يدل على 
“الجرأة ،الشجاعة ،القوة”.

12- الحدائق الخضراء – يسأم.
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بمعسكر اإلعداد الداخلي رابع أيام عيد األضحى المبارك..

المنتخب الوطني يلعب وديًا أمام المنتخب الهندي في 14 نوفمبر الجاري
استأنف العبو المنتخب الوطني األول لكرة  

القدم التمارين اليومية، إذ التحق الالعبون 
بالمعسكر الداخلي المقام بالعاصمة صنعاء يوم 
االثنين الماضي »رابع أيام عيد األضحى المبارك« 
لمواصلة رحلة االعداد المكثفة التي بدأها األحمر 
اليمني منذ أكثر من شهر ونصف وستتواصل 
بنفس الوتيرة للتحضير لالستحقاقات الخارجية 
التي سيخوضها المنتخب خالل األشهر القليلة 
المقبلة وفي مقدمتها المشاركة في بطولة غرب 
آسيا السابعة لكرة القدم التي ستقام بدولة الكويت 
الشقيقة من 8 الى 20 ديسمبر القادم وفيها سيواجه 
منتخبنا كاًل من »السعودية، اي��ران، البحرين« 
وستكون المشاركة بالبطولة المذكورة بمثابة 
المحطة -الجاد- واألخيرة للمنتخب قبل خوض غمار 
المشاركة السادسة للكرة اليمنية في بطوالت كأس الخليج 
لكرة القدم إذ من المقرر أن يخوض األحمر الكبير منافسات 
»خليجي 21« الذي سيجري في ضيافة مملكة البحرين 
الشقيقة من 5 الى 18 يناير 2013م حيث سيلعب ضمن 
المجموعة الثانية مع كل من »السعودية، الكويت، العراق« 
وبعد االنتهاء من »خليجي 21« سيكون المنتخب على موعد 
مع االستحقاق القاري األهم والمتمثل في التصفيات اآلسيوية 
المؤهلة الى نهائيات بطولة كأس أمم آسيا ال�19 المقرر اقامتها 
في صيف العام 2015م في استراليا، والتي 
ستنطلق ابتداًء من النصف الثاني من 

شهر فبراير 2013م حيث يفترض أن 
يلعب منتخبنا في التصفيات ضمن 
المجموعة الثالثة بنظام »الذهاب 
واالي����اب« م��ع منتخبات ك��ل من 

»قطر، ماليزيا، البحرين«.
المنتخب يواجه الهند

وفي اط��ار االع��داد والتحضير 
لخوض كل تلك االستحقاقات 
من المقرر أن يلعب المنتخب 
الوطني األول ي��وم االرب��ع��اء 
بعد القادم الموافق 14نوفمبر 

الجاري مباراة ودية »دولية« ستجمعه مع نظيره المنتخب الهندي 
األول، تم االتفاق بين اتحادي الكرة في كال البلدين على اقامة 
المباراة في مدينة جوا الهندية لتكون المباراة هي الثالثة في 
سلسلة المباريات الودية »التجريبية« التي يلعبها المنتخب قبل 
المشاركة في بطولة غرب آسيا ثم »خليجي 21« والتصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2015م.. حيث كان المنتخب قد 
لعب في اكتوبر الماضي مباراتين األولى مع المنتخب العماني في 
مسقط وخسرها 1-2 والثانية أمام المنتخب اللبناني في بيروت 

وفاز فيها على منتخبنا 1-2 .
تجربة 19 العبًا

ال��ى ذل��ك واص��ل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب 
البلجيكي توم سينتفيت عملية االحالل والتجديد على قائمة 
الالعبين الملتحقين بالتشكيلة »غير النهائية« لألحمر الكبير، 
حيث قام المدرب ومنذ تسلمه رسميًا مهمته 
مع المنتخب بعملية 

غربلة لالسماء المختارة فضم عددًا من الالعبين واستبعد عددًا 
آخر منهم، وكان آخر من تم استدعاؤهم من الالعبين 19 العبًا.. 
11 منهم ينشطون في البطوالت المحلية وسبق البعض منهم 
االنضمام لمنتخب الشباب، وآخرون من العبي المنتخب األولمبي 

تحت 23 سنة وهم:
- أمين الصباحي - العروبة

- نجيب الحداد - شعب اب
- الحارس/ محمد ابراهيم 

عياش - الهالل
- ع��ب��دال��ق��ادر 

الرواعدي - التالل
- م��اج��د ن����ادر - 

وحدة عدن
 - الكلدي  ر  عما  -

شعب حضرموت

- على المسعودي - وحدة عدن
- صالح الزريقي - شعب صنعاء

- علي العولي - شعب صنعاء
- سليمان العديني - اتحاد اب

- باالضافة الى انضمام 8 العبين آخرين تم ترشيحهم من 
قبل مسئولي النشاط الرياضي بالجالية اليمنية في الممكلة 
العربية السعودية، بعد أن كان مسئولو الجالية قد اتفقوا على 
ذلك مع قيادة االتحاد العام لكرة القدم إبان مشاركة منتخبنا في 
بطولة كأس العرب التي جرت بمدينتي جدة والطائف في يونيو 
ويوليو الماضيين.. وقد سجل الالعبون الثمانية حضورًا الفتًا خالل 
التمارين التي خاضوها مع باقي زمالئهم المتواجدين في األيام 
الماضية ومن بينهم 2 من حراس المرمى.. ويتوقع أن يتم اختيار 
عدد من العبي منتخب الجالية ليكونوا ضمن القائمة النهائية في 
تشكيلة المنتخب الوطني الرسمية التي سيخوض بها بطولة غرب 

آسيا و»خليجي 21« وتصفيات كأس آسيا 2015م.

المدرب البلجيكي يستدعي 
19 العبًا.. منهم 8 من 
منتخب الجالية اليمنية 
بالسعودية

في »خليجي 21« 2013م بمملكة البحرين

منتخبنا يستهل مشواره بمواجهة 

الكويت ثم السعودية فالعراق..
 

أسفرت عملية سحب قرعة »مواعيد« 

منافسات الدور األول من بطولة كأس 

الخليج في نسختها رقم »21« المقرر اجراؤها في 

مملكة البحرين الشقيقة من الخامس وحتى الثامن 

عشر من شهر يناير 2013م عن وضع منتخبنا 

الوطني األول في مواجهة مباشرة مع حامل اللقب 

المنتخب الكويتي وصاحب الرقم القياسي في عدد 

المرات التي فاز بها بالكأس الخليجية.. إذ حصدها 

األزرق عشر مرات، وسيلعب األحمر اليمني واألزرق 

الكويتي في اليوم الثاني للبطولة، أي يوم 

األحد 6 يناير 2013م وقد أوقعتهما القرعة 

ضمن المجموعة الثانية التي تضم الى 

جانبهما كاًل من »السعودية الفائزة باللقب 

3 مرات من قبل« والعراق الذي أحرز اللقب 

ثالث مرات أيضًا.

وسيلعبان 
ف��ي ذات 

اليوم في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة 

على أن يلعب منتخبنا مباراته الثانية يوم األربعاء 

9 يناير 2013م مع المنتخب السعودي فيما يلعب 

الكويت مع العراق في ذات اليوم.. وأما المباراة 

الثالثة لألحمر اليمني ستكون يوم السبت 12 يناير 

أمام المنتخب العراقي وهي آخر مباراة في الدور 

األول والذي سيشهد -أيضًا- اقامة المباراة األخرى 

»األخيرة« بذات المجموعة بين السعودية والكويت 

في دربي خليجي جديد يجمع األخضر السعودي 

واألزرق الكويتي وينتظر أن يكون حاسمًا في 

تحديد هوية المنتخبين الصاعدين لنصف 

النهائي عن المجموعة الثانية.

مشروع إعداد البطل األولمبي.. في مرحلته األولى:
الحكومة تعتمد 300 مليون ريال لـ6 رياضيين

ابتداًء من العام المقبل   
شر  ستبا 2م  0 1 3

اللجنة األولمبية الوطنية 
تطبيق مشروع اعداد 
وص���ن���اع���ة ال��ب��ط��ل 
األولمبي في مرحلته 
األول��ى وذل��ك بعد أن 
حكومة  ل��ه  اعتمدت 
ال����وف����اق ال��وط��ن��ي 

مرحلته  في  لمشروع  ا
األول��ى ميزانية ثالثمائة 

مليون ري���ال ف��ي الموازنة 
أن  2013م، علمًا  للعام  المالية 

التكلفة العامة للمشروع كانت 900 مليون 
ريال، إاّل أن المبلغ تم تخفيضه الى 300 
مليون ليكون فاتحة خير وبداية تحت التجربة 
لتطبيق المشروع كاماًل في السنوات القادمة 
في حالة نجح في بدايته وستكون البداية من 

خالل ستة ألعاب رياضية هي:

»الجودو، التايكواندو، المصارعة، 
السباحة، ألعاب القوى، رفع 

األثقال«.
وس���وف ت��ب��دأ اللجنة 
وبالتنسيق  األولمبية 
مع االتحادات المذكورة 
في استثمار المبلغ بعد 
أن تم توزيعه على 

النحو التالي:
- 100 مليون ريال تم 
اعتمادها كرواتب وأجور 
ومستحقات وحوافز لالعبين 

والمدربين..
- 100 مليون ري��ال للمعسكرات 

الداخلية والخارجية.
- 100 مليون ريال سيتم صرفها 
أثناء المشاركات الخارجية الرسمية 
في البطولة العربية، االقليمية، 

الدولية.

بمشاركة350 فتاة من 12 محافظة

االربعاء..افتتاح بطولة الجمهورية الخامسة لأللعاب الجماعية للفتيات
الميثاق/خاص 

تنطلق بعد غد االربعاء بطولة 
الجمهورية الخامسة لأللعاب الجماعية 
للسيدات التي ينظمها اإلتحاد العام 
لرياضة المرأة خالل الفترة 8 - 15 
الشهر الجاري بصنعاء، تحت شعار “ 
المرأة شريك الرجل في الحفاظ على 
الثوابت الوطنية وال��وح��دة اليمنية 
المباركة وبناء الدولة المدنية الحديثة”.
ويشارك في البطولة 350 مشاركة 
بين العبة ومدربة ومشرفة يمثلن 12 
محافظة وناديين وهي ) أمانة العاصمة 
- عدن - أبين - صنعاء - لحج - الحديدة 

- تعز - حجة - المحويت - إب - ذمار - حضرموت وناديا 22 مايو وبلقيس 
من صنعاء(.

وتتنافس الالعبات المشاركات في البطولة في ثالث العاب هي كرة الطائرة 
والسلة واليد، وستقام منافسات الكرة الطائرة على صالة الفقيدة الرياضية 

شمس النقيب بإتحاد رياضةالمرأة 
على فترتين صباحية ومسائية، 
كما تقام منافسات كرة السلة خالل 
الفترة المسائية، واليد في الفترة 
الصباحية على صالة22 مايو الدولية 

بالعاصمة بصنعاء.
وأوض��ح��ت رئيس اإلت��ح��اد العام 
لرياضة المرأة نظمية عبدالسالم 
عثمان أن هذه البطولة تأتي ضمن 
برنامج نشاط إتحاد المرأة الرياضي 

للموسم الرياضي الحالي2012م.
وأكدت نظميةأن إتحادها حرص 
على إشراك عدد كبير من الالعبات 
من مختلف محافظات الجمهورية بهدف تأكيد أن المرأة اليمنية شريكة مع 
أخيها الرجل في تحقيق الوحدة، والحفاظ عليها وتعزيز الثوابت الوطنية 
والوحدوية بين العبات وشابات الوطن اليمني الحبيب وشريكة في بناء الدولة 

المدنية الحديثة. 

هزازي مطلوب في اإلمارات
 بـ 25مليون ريال..واالتحاد يرفض !!

»الميثاق« / 
متابعات

صحيفة  نقلت 
»ع�������ك�������اظ« 
السعودية أمس 
األول عن مصدر 
م��ق��رب م��ن ن��ادي 
االتحاد السعودي 
العين  ن����ادي  ان 
االم����ارات����ي ق��دم 
عرضًا لشراء مهاجم 
االتحاد نايف هزازي 
بمبلغ يصل إلى 25 
 6.6 مليون ري���ال )

مليون دوالر(.
وقال المصدر أن إدارة 
المهندس محمد الفايز 
تلقت م��ؤخ��رًا عرضًا 
رسميًا من نظيرتها في 
العين اإلماراتي بطلب 
شراء عقد هزازي ،مضيفًا 
ان ال� 25 مليون ريال« 
شاملة حصة النادي والالعب«، موضحًا أن الطلب 
اإلماراتي« خضع لنقاش من قبل مجلس اإلدارة 

االتحادية والتي أحالت األمر للمدرب كانيدا ».
إال ان المصدر قال: ان كانيدا »رفض التفريط 
في الالعب نظرا للحاجة الفنية له في الموسم 
الجاري« موضحًا« أن عقد الهزازي ساري المفعول 
حتى العام 2014م ومن الصعب التفريط في 
الالعب مهما كانت المغريات والعرض المادي 
وكون الفريق االتحادي يسعى للمنافسة على 

باقي البطوالت المحلية في الموسم الجاري«.
يشار الى ان هزازي قام مؤخرًا بخطبة الفنانة 
بلقيس أحمد فتحي وبالتالي من المتوقع أن 
يوافق على االنتقال إلى العين من أجل االستقرار 
في اإلم��ارات التي توجد فيها خطيبته، التي 

سيعقد قرانه عليها قريبًا. 


