
لفتة رائعة تلك التي    
قام بها االتحاد العام 
للتايكواندو عندما حرص على 
تكريم الكابتن مطهر العذري 
المدرب الوطني المعروف في 
التايكواندو الحاصل على الحزام 
األسود «٧» دان، الذي سبق له 
تدريب وحدة صنعاء والمنتخب 
الوطني األول للعبة لسنوات 
مضت، وحالياً يعمل مدرباً لفريق 

التايكواندو بكلية الشرطة بدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الشقيقة.. العذري تواجد في حفل ختام بطولة الجمهورية 
العاشرة للشباب الذي جرى األسبوع الماضي في صالة الرواد 

ــرم من  كُ بأهلي صنعاء، حيث 
االتحاد تقديراً لكل ما قدمه للعبة 
وهــو اعــتــراف بحق أحــد الكوادر 
الذين خدموا اللعبة في بالدنا قبل 
أن يرحل لالغتراب والعمل خارج 
الوطن كأحد الطيور المهاجرة التي 
غــادرت رياضتنا ووجــدت التقدير 
من األشقاء في اإلمارات، مثله مثل 
الخبير المعروف في التايكواندو 
الكابتن محمد محمد إسحاق الذي 
يعمل - أيضاً - في اإلمارات.. تحية للكابتن مطهر العذري السفير 
الناجح للرياضة اليمنية في اإلمــارات، وهي موصولة التحاد 

التايكواندو على اللفتة الرائعة تجاه العذري مطهر..< 

االثنين : 10 / 12 / 2012م 19
 الموافق :26 / محرم / 1434هـ 

العدد: (1639)

 لوسيانو.. يجهز منتخب البراعم للمهرجان اآلسيوي
يواصل المدرب البرازيلي المسلم   

ته  حال ر نو  سيا لو حمد  أ م  لمخضر ا
المكوكية في المحافظات من أجل انتقاء 
العبين جــدد لصفوف المنتخب الوطني 
للبراعم لكرة القدم تمهيداً الختيار األسماء 
التي ستمثل المنتخب في مهرجان االتحاد 

اآلسيوي للبراعم الذي يقام سنوياً في العاصمة 
القطرية الدوحة خالل شهر فبراير ٢٠١٣م.. 
المدرب البرازيلي الخبير بشؤون وشجون الكرة 
اليمنية اقترب من االنتهاء من القائمة األولية 
لمنتخب البراعم، وخالل األيام القليلة القادمة 
سيعلن عن األسماء التي اختارها لتخوض معسكراً 

داخلياً بالعاصمة صنعاء والذي سيستمر لمدة شهر 
تقريباً، بعده يتم اختيار القائمة النهائية للمنتخب 
التي سيتم اإلعالن عنها أواخر شهر يناير المقبل.. 
كل التوفيق لـ«الصافي» أحمد لوسيانو في مهمته 
الجديدة مع براعم الكرة اليمنية في مهرجان 

االتحاد اآلسيوي السنوي بالدوحة.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً : 
١- صحيفة يومية بريطانية تأسست عام ١٨٢١، وكانت 
تعرف باسم ”ذا مانشستر غارديان“ حتى العام ١٩٥٩م – 

للنداء.
٢- ثغر – ذكي – حاور وناقش.

٣- احدى سور القرآن الكريم – ارقد ”قعل“.
٤- الملة – للسؤال – غبار منتشر في الهواء.

٥- تجدها في  ”مأطور“ – جمع ”نسك“.
٦- عكس ”يصدر“ – لوم.

راء المنقطعة عن الزواج إلى اهللا. ٧- اشرن الى ”في حديثهن“ - العذْ
٨- ورد (مبعثرة) – مدينة سعودية.

٩- اهل – قنص – حرف انجليزي.
١٠- المثيل – حرف هجاء عربي – من الحيوانات.

١١- هام وضــروري للحياة (م) – شهر سرياني – نقيض 
”الذم“.

١٢- دخل – االبداع.

عمودياً :
١-  فيلسوف يوناني كالسيكي  كتب عدد من الحوارات 
الفلسفية، ويعتبر مؤسس ألكاديمية أثينا التي هي أول معه 

للتعليم العالي في العالم الغربي – احرف متشابهة. 
٢- حرف جزم – للنفي – بناٌء تحت األرض تنخفض حرارته 

في الصيف فيحفظ فيه الجبن والزبد والفواكه وغيرها (م).
٣- جمع (دواء) – اكبر واربو.
٤- من الحمضيات – جواب.

٥- قائد السفينة – إله – اشتعل.
٦- رئيس ”القوم“ (م) – حبر – قهوة (م).

٧- يثبت ”بالدليل“ – عكس ”مغادرة“ (م).
٨- لالستثناء – يحوز ”على“.

٩- فر ”من العذاب“ – تستعد (مبعثرة) – طي ”الشيء“.
١٠- مرسال – سعر ،قيمة.

١١- يقترب – من اسماء اهللا الحسنى.
١٢- المشتبه ،المشكوك ”فيه“ – تغيير مكان الشيء (م).
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رمحالابلعثلا١
وعنوينلامي٢
موبهـطوحلاو٣
اناملامساب٤
هـقجالسلاحط٥
صربودارملا٦
المربىدئار٧
مولاميلعمش٨
ااحلواحا٩

رحوامزلنم١٠
ماسرلاميرلا١١
ىرصاعممداد١٢

ممثلو الكرة اليمنية في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي 2013م:

بطل الدوري يقع في مجموعة «نارية» وبطل الكأس 
مع الوحدة السوري في التصفيات التمهيدية

الخاصة    القرعة  وضعت عملية سحب 
بمباريات بطولة كأس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم- التي سحبتش الجمعة الماضية في 
مقر االتحاد اآلسيوي بالعاصمة الماليزية كواال 
لمبور - ممثلي الكرة اليمنية في البطولة والمقرر 
انطالق منافساتها منتصف شهر مارس ٢٠١٣م 
في اختبار صعب، فبطل دورينا فريق شعب إب 

أوقعته القرعة ضمن فرق المجموعة الثالثة بجانب 
ثالثة من أقوى الفرق العربية هي: «نادي دهوك، 
بطل الدوري العراقي، الفيصلي األردني الفائز 
بلقبين في البطولة، وظفار العماني»، وكلها 
من العيار الثقيل «كروياً» في بلدانها بل وعلى 
الصعيد القاري، فماذا بوسع شعب إب أن يقدمه 
في مقارعة تلك الفرق التي جاءت في المجموعة 

الحديدية كما وصفها بعض أطراف تلك الفرق؟
أما بالنسبة لبطل كأس الرئيس فريق أهلي 
تعز فيتوجب عليه خوض الدور التمهيدي لبلوغ 
مرحلة دور المجموعات، وبالتالي سيكون عليه 
تجاوز عقبة فريق الوحدة السوري في مباراتين 
«ذهاباً وإياباً» والفائز في مجموع المباراتين 

يتأهل الى دور المجموعات.

مطالب مالية (فلكية) .. قابلها وعود (حكومية) سيريالية!!؟

األندية ترفض اللعب في الدوري 
واالتحاد يبارك «اإلجماع»!

في تطور عجيب انتهى االجتماع المشترك   
بين مجلس إدارة االتحاد العام لكرة القدم 
وأعضاء الجمعية العمومية (ممثلي األندية) الذي 
انعقد يوم االربعاء الماضي بمقر االتحاد بصنعاء، 
بإعالن «لم يكن متوقعاً» األندية كافة وباإلجماع 
رفضها المشاركة في خوض الموسم الكروي 
٢٠١٢/٢٠١٣م الذي تأخر انطالقه كثيراً، بحجة 
عدم استجابة وتلبية وزارة الشباب والرياضة 
والحكومة مطالب تلك االندية بزيادة المخصصات 
المالية المعتمدة لها عن تلك المعتمدة (سنوياً) 
لكل األندية في الدرجة االولى أو الثانية والثالثة، 
فأندية االولــى تريد رفع مخصصاتها الى (٢٠) 
مليون ريال الى جانب منحها مخصصات أخرى 
للتعاقد مع المحترفين (محليين أو أجانب) وتغطية 
رواتب مدربيها، أما أندية الثانية فطلبت منحها 
عشرة ماليين وباقي المخصصات لجلب المحترفين 
والمدربين وأن يحصل كل ناد في الثالثة على 

خمسة ماليين ريال!
وهكذا الشروط طرحها مندوبو االندية في 
الدرجات الثالث من قبل شهر من اجتماع االربعاء 
المشار اليه؟ ولم تجد من يتجاوب معها ال من االتحاد 
الكروي (العاجز) وال من  قبل وزير الشباب معمر 
االرياني الذي سبق وأن التقى بمندوبي تلك االندية 
في لقاء لم يخرج بأي حل بشأن تلبية مطالب كل 
األندية «أولى، ثانية، ثالثة» على وعود تم إطالقها 
من الوزير بإمكانية تحقيق تلك المطالب ابتداًء 

من العام القادم ٢٠١٣م، على أساس أن 
الوزارة قد سبق لها الرفع بمقترح (مماثل) 
لمتطلبات االندية الى دولة رئيس الحكومة 
محمد سالم باسندوة الــذي وجــه وزارة 
المالية باعتماد المقترح المرفوع من وزارة 
الشباب، اال أن وزير المالية صخر الوجيه 
اعتذر عن تلبية طلب وزارة الشباب لعدم 
وجود سيولة بالمالية لتغطية المبلغ الوارد 
في االقتراح وقدره (٦٦٦) مليون ريال، مع 

إمكانية النظر فيه في الموازنة العامة للدولة للعام 
المالي ٢٠١٣م.

في المحصلة لم يتلق مندوبو االندية أي حل أو 
تجاوب مع ما طالبوا به أو حتى بأقل القليل لتحسين 

موارد أنديتهم!
ليعودوا مرة أخرى -أي مندوبي االندية- للحديث 
عن الطرح السابق (المبالغ فيه) خالل االجتماع 
الذي دعا اليه اتحاد الكرة وعقد اللقاء بمقر االتحاد 
االربعاء الماضي، لكي يتم االتفاق بين الطرفين 
إما على بدء الموسم الكروي الجديد (بالموجود) أي 
بالمخصصات السابقة أو تأجيل الدوري والموسم 
الكروي، وهو ما حدث أي تم ترحيل الموعد الى أجل 
غير مسمى بانتظار حدوث انفراج ال يبدو أنه وارد 
الحدوث، على أن القرار تم من خالل التصويت الذي 
شهد اجماع المندوبين على رفض اللعب، وكان 
الفتاً ان ذلك االجماع حدث بمباركة من االتحاد 

العام لكرة القدم!؟

مهزلة جديدة 
التحاد الكونغ فو!

على الرغم من الضجيج الكبير والجدل   

المثير الذي أحدثه االتحاد العام للكونغ 

فو على خلفية المشاركة االخيرة للعبة في 

بطولة العالم التي جرت في الصين وما أثير  

من شكوك حول حقيقة النتائج التي أعلن 

االتحاد عن تحقيقها في تلك البطولة وبعد 

مرور أسابيع قليلة على تلك الضجة الصاخبة، 

فقد دخل االتحاد العام للكونغ فو في مهزلة 

(جديدة) وهذه المرة بواقعة تعد االولى من 

نوعها في تاريخ الرياضة اليمنية، إذ قام 

االتحاد بمخاطبة أمن مطار صنعاء الدولي 

وبمذكرة رسمية ممهورة بتوقيع رئيس االتحاد 

ومختومة بختمه طلب فيها من أمن المطار 

منع ثالثة من العبي الكونغ فو من السفر 

الى دولة الكويت لتمثيل بالدنا في البطولة 

العربية للكونغ فو هم: محمد عبداهللا صالح 

مسعود وعبدالملك السياغي وعبداهللا صالح 

مسعود، اال أن جهوداً قام بها نائب رئيس 

اتحاد غرب آسيا للعبة، الكويتي محمد الفران 

تكللت بالسماح لالعبين المذكورين بالمغادرة 

الى الكويت لخوض البطولة بعد تواصل من 

الفران باالخ وزير الشباب والرياضة تم على 

إثرها السماح لالعبين بالسفر لخوض البطولة 
.. فهل يعقل ما حدث؟!

بعد أن تعذر إقامته خالل إعادة افتتاح ملعب بارادم

تأجيل حفل اعتزال النجم صالح بن ربيعة 
والعيسي يتكفل بمهرجان استثنائي

أبــدى األخ أحمد صالح العيسي   
-رئيس االتحاد العام لكرة القدم- 
موافقته على توفير كافة االمكانات 
الالزمة من االتحاد ومنه شخصياً إلقامة 
مهرجان اعتزال (استثنائي) للنجم الكبير 
صالح بن ربيعة قائد شعب حضرموت 
والعــب المنتخبات الوطنية السابق، 
وأكد العيسي أنه سيعمل على إقامة 
حفل تكريمي مميز للدولي السابق بن 
ربيعة الملقب بـ«قاهر سور الصين» 
عندما تتاح الفرصة لالعب المعتزل 
لتحديد موعد - جديد - لمهرجان اعتزاله 
والذي كان مقرراً إقامته في ٢٠ نوفمبر 
الماضي أثناء حفل إعادة افتتاح ملعب 
بــارادم بالمكال بعد تأهيله وتعشيب 
أرضيته بالنجيل (الصناعي) بحضور 
ــر الشباب والــريــاضــة وعــدد  األخ وزي
من المسؤولين في السلطة المحلية 

بحضرموت.
 وقال العيسي في تصريح صحفي: إن 
اعتزال الكابتن صالح بن ربيعة خسارة 
للكرة اليمنية وأن على الجميع أن يفخر 

كان  فقد  تكريمه،  فــي  بالمساهمة 
يشكل ظاهرة كروية وأنموذجاً رائعاً 
لالعب المخلص وقدم طوال مسيرته 
في المالعب مستويات متميزة مع ناديه 
والمنتخبات الوطنية التي مثلها على 

مستوى كل الفئات العمرية المختلفة.
وأن بن ربيعة يستحق أن يكرم أفضل 
تكريم نظير كل ذلك العطاء الذي قدمه 
للكرة اليمنية طوال أكثر من عشرين 

عاماً.
الجدير بالذكر أن النجم المخضرم صالح 
بن ربيعة كان قد ترك المالعب رسمياً 
قبل عامين لكنه واصل عشقه الكروي 
من خالل توجهه لممارسة التدريب، 
فقاد فريقه شعب حضرموت أكثر من 
مرة ونجح في قيادته للبقاء في دوري 
النخبة الموسم قبل الماضي، وهو يشرف 
على فترة إعداد الفريق الشعباوي التي 
يخوضها - حالياً- استعداداً لدوري الدرجة 
األولى للموسم الجديد ٢٠١٢/٢٠١٣م 
والــذي لم يتحدد موعد انطالقه حتى 

اليوم.

المصري سامح إسماعيل يقود رشيد الحالمة

أهلي صنعاء يثبت اليريمي ويصرف النظر عن استقدام مدرب أجنبي!
على إثر الضبابية التي تحوم حول مصير الموسم الكروي الجديد ٢٠١٢/٢٠١٣م وغياب أي   

مؤشر على إمكانية انطالق أولى بطوالته المتمثلة بالدوري العام ألندية الدرجة األولى، 
قررت ادارة النادي األهلي بصنعاء تثبيت ابن النادي الكابتن محمد اليريمي ليكون مدرباً للفريق 

االول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل، وبالتالي فقد لغت اإلدارة األهالوية فكرة التوجه 
«السابقة» حيث كانت تنوي التعاقد مع مدرب أجنبي - جديد -بقيادة االمبراطور في الموسم 

الكروي الجديد، اال أن تعذر االعالن عن موعد بدايته حال دون إتمام اإلدارة األهالوية 
خطوتها باستقدام مدرب (عربي) لالشراف على فريقها الكروي، وعلى ذلك تم االستقرار 

على المدرب المجتهد -محمد اليريمي لمواصلة االشراف على الفريق األهالوي علماً 
بأنه عاد مؤخراً الى عشة األحمر كمدرب مؤقت لألهلي وقاده في بطولة كأس الرئيس 

ووصل به الى الدور قبل النهائي بعد انتهاء مهمته الناجحة مع الغريم التقليدي 
وحدة صنعاء الذي نجح اليريمي في قيادته للعودة الى مصاف دوري أندية النخبة 

بعد موسم في الدرجة الثانية.

ى جاره الصقر تعاقد نادي الرشيد     على خطَ
بتعز مع المدرب المصري الكابتن سامح 
إسماعيل، وذلك لقيادة الفريق الكروي األول بالنادي 
العائد - مجدداً - إلى مصاف دوري أندية الدرجة األولى 
- تماماً - مثل الصقر 
العائد - بدوره - من 
الــدرجــة الثانية 
والــفــريــقــان 
ــد  كــــانــــا ق
هبطا بقرار 
ـــحـــادي -  ات
جــائــر - في 

الموسم قبل الماضي على خلفية انسحابهما من 
إكمال مبارياتهما في الدوري العام ٢٠٠٩ / ٢٠١٠م 
فتم تهبيط الفريقين وقبلهما حسان أبين لذات 
السبب.. المدرب المصري الجديد لرشيد الحالمة، 
كان العباً سابقاً في صفوف الزمالك المصري وبعد 
االعتزال اتجه للتدريب فعمل في مدرسة الكرة 
بالزمالك وتدرج مع الفئات العمرية حتى وصل للعمل 
كمدرب لفريق الشباب الزمالكاوي.. يذكر أن نادي 
الصقر سبق له التعاقد مع المدرب المصري طارق 
سليمان المدرب السابق للنادي المصري البورسعيدي 
لقيادة فريقه الكروي األول خالل الموسم الكروي 

المقبل الذي ما يزال مجهول الموعد واالنطالق.

التايكواندو.. والطيور المهاجرة !

حملة ابتزاز مفضوح تستهدف وزير الشباب
استمرارا للحمالت الحاقدة ضد القيادات  

الوطنية والمؤتمرية في محاولة للنيل 
منها تواصل منشورات مؤسسة الشموع اساليبها 
االبتزازية وهذه المرة تتطاول على وزير الشباب 
األخ معمر اإلرياني حيث نشرت صحيفة «أخبار 
اليوم» خبرا يتضمن تبني القائمين عليها دعوة 
تحريض ضد وزير الشباب والرياضة األخ معمر 

اإلرياني..
الخبر إياه أثار استنكار شريحة واسعة من 
الشباب والرياضيين وعدد من زمالء 
الحرف الذين يراسلون 
ــوا  ــن الــصــحــيــفــة اعــل
رفضهم لهذا االبتزاز 
قبل  مــن  الالمهني 

ضد  لصحيفة  ا
ـــر  ـــوزي ال

اإلرياني بدون أسباب..
وفي وقت أشادت الصحف الرسمية وعدد من الصحف 
األهلية بالخطوات الملموسة التي ينتهجها الوزير 
اإلرياني وآخرها تكريم أبطال اإلنجازات الخارجية 
والذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية لثالث 
سنوات ماضية وأصحاب اإلنجازات الداخلية لخمس 
سنوات أيضا.. كانت منشور أخبار اليوم تغرد خارج 
السرب بنشرها للعنوان العريض الذي هددت فيه 
الوزير بإسقاطه وهو ما ينم عن حقد دفين ونوايا 
مبيتة ومدفوعة الستهداف الوزير الشاب في خضم 
نجاحه كأحد وزراء حكومة الوفاق الوطني التي 

تشكلت وفقا للمبادرة الخليجية..
وفيما فسر الكثيرون الطريقة التي تناولت بها 
الصحيفة الخبر باالبتزاز الصريح والعلني أكد البعض 
أن الصحيفة تحاول لفت األنظار إليها بعد أن أصبحت 
مكدسة في األكشاك وهو ما اعتبر إعادة إستراتيجية 
السترجاع شعبية الصحيفة بنشر األكاذيب المفبركة..
هذه النكتة السخيفة والسافرة من منظور أخر 
اعتبرت تعد سافر وخارق لمبدأ الوفاق الوطني 
خاصة وبالدنا تتجه صوب مؤتمر الحوار الوطني 
فيما نقلت مصادر خاصة من أروقة الــوزارة أن 
السبب الرئيسي لهذه الحملة هو االشتراكات الخاصة 
بالصحف التابعة لمؤسسة الشموع التي يمتلكها 

الحاضري..


