
نـــجـــح مــنــدوبــو   
األندية التي تلعب 
في دوري الدرجة األولى 
لكرة القدم في مسعاهم 
ــاد العام  ــح ــروا االت ــب وأج
ــاء موعد  للعبة على إرج
انطالق الموسم الكروي 
الجديد ٢٠١٢/٢٠١٣م 
الــذي كان مقرر تدشينه 
يوم الخميس المقبل ٢٢ 
نوفمبر ٢٠١٢م ليضطر 
االتحاد الى ترحيل الموعد 
حتى إشــعــار آخــر، وقبل 
ذلك تأجيل موعد اقامة 
المباراة النهائية لبطولة 

كأس رئيس الجمهورية لكرة 
القدم ٢٠١١/٢٠١٢م الى أجل غير مسمى، 
بعد أن كان مقرراً أن تقام عصر الجمعة 
الماضي ١٦ نوفمبر الجاري بالعاصمة صنعاء 
بين أهلي تعز وجاره الطليعة اللذين وصال 

للنهائي.
أما عن السبب وراء استجابة االتحاد والقيام 
بالتأجيل لنهائي الكأس وموعد بداية الموسم 
الجديد، فيعود للتهديد الشديد اللهجة الذي 
صدر عن مندوبي األندية الـ١٤ التي تلعب 
بدوري الدرجة األولى، الذين رفضوا الموافقة 
على الموعد السابق لبداية الــدوري العام 
٢٠١٢/٢٠١٣م وتلويحهم بإيقاف مشاركة 
فرقهم في المسابقة حتى يتم اعادة النظر 
في المخصصات المالية «المتواضعة» التي 
يحصل عليها كل نادي والتي ال تفي بمتطلبات 
واحتياجات العبي وفرق تلك األندية خالل كل 

موسم كروي.. وفي هذا السياق، التقى ممثلو 
أندية األولى، يوم األربعاء الماضي، باألخ وزير 
الشباب والرياضة بمقر الــوزارة في اجتماع 
مشترك طالب فيه مندوبو األندية برفع الدعم 
لكل ناد ليكون ٥٠ مليون ريال واعتماد مبلغ 
٦ آالف دوالر كرواتب للمحترفين األجانب 
والمدربين باالضافة الى رفع المخصصات 
المالية الخاصة بالتغذية وبدل المواصالت 

الى ١٠٠٪.
وفي اللقاء أكد الوزير االرياني أن وزارته 
قدمت تصوراً الى رئيس الوزراء محمد سالم 
باسندوة العتماد ميزانية خاصة باألندية 
تحددت بمبلغ «٦٦٤» مليون ريــال، حيث 
وجه رئيس الــوزراء وزارة المالية العتماد 
المخصصات المذكور لألندية ابتداًء من 
الميزانية العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٣م.

وعند اعتماد المبلغ المشار اليه في موازنة 

عـــام ٢٠١٣م فــإن 
كل نادي في الدرجة 
األولى سيستلم عشرة 
ماليين ريـــال، فيما 
سيحصل كل ناد في 
الدرجة الثانية على 
أربعة ماليين ريال 
ويــنــال كــل نـــاد في 
الدرجة الثالثة مبلغ 
مليون ونصف المليون 

ريال.
وأشار وزير الشباب 
والرياضة الى أنه تم 
الــتــواصــل مــع وزارة 
ــاالت وتقنية  ــص االت
ــومــات لتقوم  ــمــعــل ال
برعاية الدوري العام القادم، إالّ أن الوزارة 
قدمت عرضاً متواضعاً قدره «٦٠» مليون 
ريال لرعاية مباريات دوري الدرجة األولى، 
مشترطةً أن يتم ايقاف الدعم المقدم لألندية 

وهو ما لم يتم قبوله.
موضحاً أن صندوق رعاية النشء يعاني 
من عجز وصل الى مبلغ مليار وثمانمائة 
ريال، في حين أن دعم الصندوق ملياران 
الثالث لصالح  المليار  فقط فيما يذهب 
المجالس المحلية.. وفي ختام اللقاء شدد 
المندوبون على ضرورة االلتقاء بدولة األخ 
رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة 
لطرح كل الهموم والمشاكل التي تعاني 
منها األندية عليه لوضع المعالجات وتحريك 
الدعم المقترح من وزارة الشباب ليصرف من 

وزارة المالية.
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اإلرياني يلغي قرار اليماني تعيين إدارة «مؤقتة» لوحدة عدن
استجاب األخ معمر االرياني- وزيــر الشباب   

والرياضة -لنداءات عشاق ومحبي نادي الوحدة 
الرياضي بمحافظة عدن بشأن القرار الذي 
كان مدير عام مكتب الشباب والرياضة 

جمال اليماني قام بتعيين بــــعــــدن 
ادارة «مؤقتة» للنادي 

الوحداوي برئاسة العب الوحدة السابق وسام معاوية، 
على اثر االستقالة التي كان رئيس النادي عيدروس 

العبسي قد تقدم بها لمدير المكتب ألسباب صحية.
وألن اليماني اتخذ قــراره بتعيين االدارة المؤقتة 
برئاسة الشاب وسام معاوية دون الرجوع الى الوزارة 
أو اللجنة العليا لالنتخابات الرياضية وهو ما جعل األخ 

وزير الشباب والرياضة يصدر قراره بإلغاء القرار المذكور 
لليماني، ووجه االرياني اللجنة العليا النتخابات األطر 
الرياضية االسراع في الترتيب لعقد انتخابات «جديدة» 
للنادي الكبير في أقرب وقت ممكن، لتختار الجمعية 
العمومية لنادي الوحدة مجلس ادارة جديد يقود النادي 

خالل المرحلة القادمة.

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً:
١- ثاني أكبر قارة بعد آسيا – سلم (م).

٢- اليم – البعير (م).
٣- مفرد (اوسمة) – ما يغطي جسم الطيور.

٤- وقع – أم – زوج.
٥- شهر ميالدي – االستهالك بطريقة القسط 

الثابت (قانونية).
٦- ضمير المتكلم – مقياس ارضي – مثيل – إله.

٧- دوالر (مبعثرة) – اعتذاري.
٨- حرف نداء للبعيد – ذكي.

٩- للتعريف – مستمر – اتجاه الريح.
١٠- معلم، مدرس – سيارة باالنجليزية – حرفان 

متشابهان.
١١- حرف جر -    علم دراسة الحياة االجتماعية 

للبشر سواًء بشكل مجموعات مجتمعة.
١٢- مدينة سعودية – معاون.

عمودياً:
١- ام البشر (م) – للتخيير- احد االبوين.

٢- بلد عربي – الطين.
٣- كبر ونما – حاكم – صنف.

٤- يقومون  بالحماية –  بين جبلين.
٥- برد شديد.- شهر سرياني – حرفان متشابهان.

٦- الزهر – اتحدث مع شخص.
٧- دالل مبعثرة – ضروري ومهم للحياة.

٨- دليل – قذف.
٩- آلة موسيقية – االسم األول لمطربة عربية 

راحلة من اصل سوري (م) – هانم.
١٠- ابن االسد - شتمه – اسم موصول.

١١- نصف (بنما) – اسم علم مذكر – وضوح.
١٢- أحد أسماء اهللا الحسنى – يحصي.
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هـميلحارايي٣
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يجييرناالا٦
سرعهـديربل٧
ماماهـيدوم٨
خاوكريجسيرك٩

الداررمعجل١٠
فيفخلالكلا١١
هـيردنكسالا١٢

المنتخب األول يعسكر بالقاهرة 
استعداداً لغرب آسيا بالكويت!!

الوطني    تغادر بعثة منتخبنا 
ــرة الـــقـــدم صــبــاح  ــك األول ل
اليوم الــى جمهورية مصر العربية 
بمدينة  الخارجي  المعسكر  إلقامة 
القاهرة وذلــك قبل توجه المنتخب 
الــى دولــة الكويت الشقيقة لخوض 
غمار المشاركة الثانية للكرة اليمنية 
في بطولة غرب آسيا السابعة التي 
ستجرى هناك في الفترة من الثامن 
العشرين من شهر ديسمبر  وحتى 
القادم والتي من المقرر أن يلعب فيها 
لمجموعة  ا ضمن  لوطني  ا منتخبنا 
الثالثة الى جانب كل من «السعودية، 
ايران، البحرين».. ويستمر المنتخب في 
معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية 

حتى الثالث من ديسمبر القادم، يغادر 
بعد ذلك الى الكويت مستضيفة بطولة 

غرب آسيا لخوض المنافسات..
 وكما جرت العادة، فإن االتحاد العام 
لكرة القدم في بالدنا عجز عن الترتيب 
إلقامة المعسكر الخارجي للمنتخب في 
إحدى الدول الخليجية التي تتشابه 
«أجــواؤهــا» مع أجــواء الكويت، فلم 
يكن لدى اتحادنا الفاشل، إالّ الذهاب 
بالمنتخب الــى القاهرة باعتبارها 
المعسكرات  لــدائــم لكل  ا المكان 
الخارجية لمنتخباتنا الوطنية بمختلف 
فئاتها العمرية.. وهكذا يستعد األحمر 
الكبير للبطولة اآلسيوية، بمعسكر 

يقام في دولة افريقيا!؟

نهائي كأس الرئيس يؤجل الى أجل غير مسمى:

الموسم الكروي الجديد.. على كف عفريت!!

اعالن أسماء الفائزين بجوائز الرئيس للعام2012م
«الميثاق»/متابعات 

عقد وزير الشباب والرياضة رئيس 
مجلس أمناء جوائز رئيس الجمهورية يوم 
امس االول مؤتمراً صحفياً تم فيه اعالن 
أسماء الفائزين بجوائز الرئيس في دورتها 
الرابعة عشرة للعام ٢٠١٢م،وخالل المؤتمر 
الصحفي إلعالن نجوم الجائزة ألقى اإلرياني 
كلمة قال فيها: أهنئ جميع الفائزين بجوائز 
الرئيس وأؤكد لهم أننا عملنا على تصحيح 
مسار الجوائز على أن يتم تكريمهم لألعوام 
الثالثة السابقة ٢٠١٠-٢٠١١-٢٠١٢م 

نهاية العام الجاري..
وأضــاف: شددنا على أن تكريم الفائزين 
سيكون فــي شهر نوفمبر مــن كــل عام 
وسيكون فائزو العام ٢٠١٣م هم فاتحة 

التكريم بعيداً عن التأخير..
وواصل اإلرياني لقد تم صياغة موازنة 
الجائزة بحيث تستوعب الفائزين لما 
بعد الجائزة من خالل تبني إصداراتهم 
ونشر أعمالهم،كما أننا تابعنا مسالة 
توظيفهم، والحمد هللا تم توظيف عدد 

كبير منهم..
لقد خرجنا بالجائزة من بــدروم إلى مقر 
يحتوي أعمال المبدعين حتى نساهم في 
التعريف بأعمال الفائزين من خالل الزيارات 
للراغبين في االطالع على إبداعات الشباب 

وكذا لطالب المدارس..
وشكر وزير الشباب والرياضة اإلخوة أمناء 
جائزة رئيس الجمهورية على دورهم الالفت 
والكبير في اإلعداد والتجهيز لتكريم الفائزين 
خالل ديسمبر القادم، كما شكر جهودهم 
الخاصة في انتظام الجائزة والتحضير لهذا 

المؤتمر وإعالن أسماء الفائزين..
هذا وكانت أسماء الفائزين التي أعلنها وزير 

الشباب والرياضة على النحو التالي: 
القرآن الكريم 

فــاز في مجال الــقــرآن الكريم القارئان 
أحمد محمد عقيل- ومحمد  عبدالرحمن 
شمسان محمد ســالم.. وحصال على ثالثة 

ماليين ريال.
العلوم التطبيقية وقيمتها ثالثة ماليين 

ريال كالتالي:
علوم البيئة (التخلص من النفايات المنزلية 
وإمكانية تدويرها واالستفادة منها..ومنحت 

الجائزة للشاب معاذ سعيد مهيوب قحطان).
مجال اآلداب والفنون 

الشعر.. وقيمة الجائزة مليونا ريال فاز بها 
مناصفةً زياد أحمد علي القحم وأروى محمد 

على محمد المهمة..
القصة وقيمتها مليونا ريال..منحت للشاب 

ياسين سعيد صالح العشاوي. 
الفن التشكيلي وقيمة الجائزة مليونا ريال 
منحت للشاب نبيل خالد محمد سالم البدوي.. 
النص المسرحي: وقيمة الجائزة مليونا 
ــاز بها مناصفة إسماعيل أحمد  ــال..ف ري
إسماعيل مشرعي وريم محمود محمد الفقيه 

الشميري.
فن الغناء: قيمة الجائزة مليونا ريال.. فاز 
بها مناصفةً منصور علي قائد..وعبدالرؤوف 

سمير مالطف مثنى.
وحجبت الجائزة للعام ٢٠١٢م في مجال 
العلوم الطبيعية لعدم ارتقاء األعمال المقدمة 
إلى مستوى الجائزة.. وفي الموسيقى لعدم 

اكتمال النصاب. 

ملعب بارادم بالمكال 
يستعيد عافيته

معمر   خ  أل ا ر  بحضو
ـــر  االريـــــانـــــي- وزي
ــاب والـــريـــاضـــة- تم  ــب ــش ال
ــمــاضــي، اعـــادة  ــوع ال ــب االس
افتتاح ملعب بــارادم بمدينة 
د  ليعو ت  مو بحضر لمكال  ا
الملعب «التاريخي» الستضافة 
المباريات الرسمية والودية 
بعد أن خضع لعملية ترميم 
واعــادة اصالح لكافة مرافقه 
دامــت أكثر مــن عــام، حيث 
الملعب  أرضية  تم تعشيب 
تهيئة  و عي  لصنا ا لنخيل  با
مدرجاته الستقبال مباريات 
الدوري المقبل حيث سيكون 
فــريــق شــعــب الــمــكــال على 
موعد لخوض مبارياته في 
الموسم الكروي الجديد على 
ــذي حــرم الشعب  الملعب، ال

من اللعب عليه في الموسمين 
ــكــان يضطر  الــمــاضــيــيــن ف
للذهاب إلــى مدينة الشحر 
«٦٠ كم» خارج المكال ليلعب 
مبارياته على ملعب الفقيد 
الــشــاحــت«الــتــرابــي» بعيداً 
عن جماهيره.. ومع استعادة 
بارادم عافيته سيكون الفريق 
الشعباوي قــادراً على اللعب 
وسط جماهيره بمدينة المكال.
وقــد جــرت مباراة بمناسبة 
ــادة افتتاح بـــارادم جمعت  اع
شعب المكال وجاره التضامن 
انتهت بفوز األخــيــر «٥/٤» 
الترجيح وحضرها  بضربات 
الــوزيــر االريــانــي ومدير عام 
مــكــتــب الــشــبــاب بــســاحــل 
حضرموت ابراهيم الحبيشي 

وعدد من المسئولين بالمكال.

الزريقي مدرباً للفريق الكروي األول:

وحدة صنعاء.. عجز مالي 
مزمن.. وصراع إداري مبكر!!

على الرغم من استبشار جمهور وحدة صنعاء خيراً بعد عودة فريقهم الكروي   
األول الى موقعه في دوري الكبار، وبأن األوضاع في طريقها لالستقرار االداري 
مع قدوم الطاقم االداري الجديد إثر االنتخابات األخيرة، حيث صعد الى عضوية مجلس 
االدارة الوحداوي عدة وجوه جديدة منهم عدد من أسماء الالعبين الدوليين السابقين 
تم انتخابهم في االدارة الحالية التي يقودها األخ أمين جمعان- نائب أمين العاصمة، 
أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة-، إالّ أن كل تلك المؤشرات فيما يبدو لم 
تكن سوى حالة حماس «مؤقتة» بعد بروز روائح صراعات ادارية مبكرة وتحديداً بعد 
عودة الفريق الكروي الى الدرجة األولى، ويزيد من ذلك الصراع االداري العجز المالي 
المستفحل بالنادي العريق، إذ عجزت االدارة الجديدة حتى عن تكريم العبي فريقها 
بالصعود من الدرجة الثانية، ناهيك عن االيفاء برواتب أولئك الالعبين الذين لم 
يتسلموا مرتباتهم عن األشهر «أغسطس، سبتمبر، أكتوبر» الى جانب عدم تسلم 

معظمهم باقي حقوقهم التعاقدية!؟
وعن الصراع االداري، بدأت مؤشرات التباين بين 

عدة اداريين، مساعد المشرف الرياضي «من جهة» 
واألمين العام المساعد «من جهة أخرى» ووصل 
الخالف بينهما الى أعلى مستوياته في ظل الغياب 
شبه التام لرئيس النادي أمين جمعان، ونائبه 
محمد الصادق عن متابعة الشأن االداري الخاص 

بأوضاع الفرق الرياضية المختلفة بالنادي.
وفي المقدمة الفريق الكروي األول الــذي كان 
ــداد للموسم الكروي  يفترض أن يبدأ رحلة االع

الجديد، إالّ أن العبي الفريق بعيدون عن النادي بسبب 
المستحقات المتأخرة، ومؤخراً تم التعاقد مع المدرب 

الوطني محمد سالم الزريقي لقيادة الزعيم حيث 
باشر مهمته - يوم السبت الماضي- يساعده 

كل من خالد الزامكي المساعد السابق 
للزريقي في شعب صنعاء وابراهيم 

الكهالي مساعد ثاني.
لى  ا تشير  لمعطيات  ا ن  أ الّ  إ
أن األزرق الصنعاني لن يكون 
ــه في  ــع ــة، ووض ــورم ــف ــي ال ف
دوري النخبة للموسم الكروي 
يكون  ــن  ل ٢٠١٢م  /٢٠١٣
مختلفاً عن المواسم السابقة، 
صعود ثم هبوط.. وربنا يستر!؟

األهلي المصري بطالً ألفريقيا 
للمرة السابعة في تاريخه

تــوج فريق األهلي المصري بلقب دوري  
أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة السابعة في 
تاريخه واألولى منذ عام ٢٠٠٨م، بعدما تغلب على 
مضيفه الترجي التونسي بهدفين لهدف، مساء امس 

االول السبت، في إياب الدور النهائي للبطولة. 
وتفوق األهلي ٢/٣ في مجموع لقائي الذهاب 
واإلياب ليحصل على اللقب عن جدارة واستحقاق، 
على ملعب رادس الذي شهد تتويج الفريق باللقب 
في ٢٠٠٦م عبر الفوز على الصفاقسي التونسي 

بالهدف الشهير لمحمد أبوتريكة.
ويدين األهلي بالفضل في هذا الفوز لنجميه محمد 
ناجي جدو ووليد سليمان اللذين سجال هدفي األهلي 

في الدقيقتين (٤٢ و٦٢)..
وجاء الهدف األول لألهلي بعد مجهود رائع من 
السيد حمدي قبل أن يمرر إلى جدو المنفرد الذي 
وضع الكرة بثبات داخل الشباك، بينما جاء الهدف 
الثاني من تمريرة متميزة لجدو إلى وليد سليمان 
الذي استغل مهاراته الفائقة ليحرز ثاني أهداف 

الشياطين الحمر.
وقبل خمس دقائق على نهاية المباراة سجل يانيك 
نيانج الهدف الوحيد للترجي من هجمة مرتدة سريعة.
وفي الدقيقة األخيرة من المباراة حصل األهلي 
على ضربة جزاء سددها محمد أبوتريكة، ولكن 

الحارس بن شريفية تصدى لها.


