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العدد: (1647)

توفي بالقاهرة بعد معاناة مريرة مع المرض

الصحافة الرياضية تخسر العمالق حسين يوسف
فجع الوسط الرياضي واالعالمي في بالدنا بنبأ  

وفاة المخضرم حسين يوسف علي الذي وافته 
المنية مساء األربعاء الماضي في العاصمة المصرية 

القاهرة التي كان يتلقى فيها العالج.
ويعد الفقيد الراحل حسين يوسف احد أبرز اإلعالميين 
الرياضيين في الساحة الوطنية,حيث حفلت مسيرة 

حياته بالكثير من العطاء المتميز الذي أسهم في إثراء 
العمل الصحفي الرياضي منذ السبعينيات .

وقد ووري الثرى بالقاهرة بعد إصرار افراد أسرته 
وأقاربه بضرورة دفنه هناك نتيجة عدم التمكن في نقل 
الجثمان إلى محافظة عدن. تجدر االشارة الى أن الفقيد 
حسين يوسف علي بدأ رحلته العالجية مطلع سبتمبر 

من العام الماضي في القاهرة لكن حالته المرضية 
ازدادت سوءاً من يوم آلخر وشهدت تدهوراً أدى إلى 
وفاته. وبرحيل الفقيد حسين يوسف خسرت الصحافة 
الرياضية في بالدنا واحــدا من ابرز هامات االعالم 
الرياضي وعمالقته المتميزين ..رحم اهللا حسين يوسف 

واسكنه فسيح جناته..انا هللا وانا اليه راجعون. 

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- دولة عربية – اسم علم مذكر بمعنى :الرجل الشديد الكهولة.

٢- عتاب – اعذار وانذار – للنفي.
٣- بواسطتي – حرف هجاء – شجر البلح.
٤- القضاء والقدر – رجعت عن المعصية.

٥- حاكم – من ثمار الجنة – مقياس ارضي.
٦- اوطان – أجر.

٧- مقاالتي وفيلسوف وشاعر امريكي ،أفضل ما يذكر بقيادة 
الحركة الترسندالية في أول القرن التاسع عشر ،تعاليمه أثرت 
مباشرة في الحركة النامسية الفكر الجديد في أواسط القرن 
التاسع عشر، وقت كان يرى كبطل الفردية وكناقد بصير للضغوط 

التعويضية للمجتمع – حرف نصب (م) – للتعريف.
٨- رسول – اسف – يرشده.

٩- زاد – نقذف – نصف ”قائد“.
١٠- ممثل وكاتب سيناريو وحوار ومنتج مصري من أعماله 

(المليونير ،العمالق ، األخ الكبير) – سئمت (م).
١١- الحمد (م) – االحظ.

١٢- احدى سور القرآن الكريم – األقارب.

عمودياً :
١- مركب كيميائي صيغته الكيميائية - C٣H٨  اسرف 

،قصر.
٢- اسم علم مذكر – التهنئة.

٣- حرفان متشابهان – مدينة سورية.
٤-  القنوط – دالل (مبعثرة).

٥- االحسان (م) – حرف هجاء – رداء يوضع على المنكبين 
،أو على الرأس.

٦- محاوالت (م) – نقترب.
٧-  األسد – وسيلة الرقي وآلته.

٨- حرف هجاء – تجدها في ”نلون“ – الرائحة الطيبة (م).
٩- حرفان متشابهان – البحر – ثلثي ”الم“.

١٠- رتبة عسكرية في صف الضابط – ورع.
١١- النبأ – الفؤاد.

١٢- حازت ”على“ – الضروري.
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المنتخب األول يبدأ استعداده في 
اإلمارات لمواجهة البحرين

الميثاق/متابعات 
بدأ المنتخب الوطني األول 
لكرة القدم أمس األحد تدريباته بإمارة 
دبــي استعداداً لمواجهة المنتخب 
البحريني مساء بعد غداألربعاء بملعب 
نادي الشارقة في ذهاب التصفيات 
ــى نهائيات  اآلســيــويــة المؤهلة إل
استراليا ٢٠١٥م وضمن منافسات 
المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات 

(اليمن- البحرين- قطر-ماليزيا).
ويخوض المنتخب المباراة األولى له 
في التصفيات في غياب سبعة العبين 
تشكيلته  فــي  سيين  سا وأ مهمين 
الرئيسية وهم أيمن الهاجري إلصابته 
وعدم مقدرته على بدء التمارين ، 
ونجيب الحداد إلصابته بتخثر في 
العضلة ، ونــاطــق حـــزام إلصابته 
بالتهابات في الضامة، ومنصر باحاج 
إلصابته في مباراة السعودية ، وسعود 
السوادي لزواجه ، ومحمد العبيدي 

لزواجه ، وأيضاً عالء الصاصي الذي 
لم يستدعه المدرب.

ــادر صنعاء  ــان المنتخب قــد غ وك
مساء امس االول السبت  متوجهاً إلى 
اإلمارات لخوض مباراته أمام المنتخب 
البحريني والتي كان مقرراً أن تلعب 
في اليمن لوال الحظر المستمر من 
اإلتحادين الدولي واآلسيوي من اللعب 
في اليمن .. وضمت تشكيلته األسماء 

التالية:
الجهاز اإلداري والفني

١- عبدالوهاب الــزرقــة - مدير 
المنتخب

٢- توم سنتفيت - المدرب
٣- سامي نعاش - مساعد المدرب

٤- ابرهام مبراتو - مساعد المدرب
٥- خالد عاتق - مدرب الحراس

٦- د/مــصــلــح ســلــمــان - طبيب 
المنتخب

٧- وائل قيراط - عالج طبيعي

الالعبون:
١ - سالم عوض

٢-  محمد ابراهيم عايش
٣- عبدالعزيز الجماعي

٤- مدير عبدربه
٥- حمادة الزبيري

٦- وحيد الخياط
٧- أكرم الصلوي

٨- أسامه عنبر
٩- أكرم الورافي

١٠- حسين غازي
١١- عصام الورافي

١٢- معتز قائد
١٣- كميل طارق

١٤- محمد بارويس
١٥- خالد بلعيد

١٦- محمد بقشان
١٧- أحمد الظاهري

١٨- أحمد الصادق
١٩ - محمد فؤاد

في اجتماع وزير الشباب برؤساء االتحادات الرياضية

االتفاق على آلية جديدة لتوزيع المخصصات المالية 

الميثاق/متابعات 
ألزم وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني االتحادات 
الرياضية بضرورة وجود محاسب قانوني لالتحادات .. ولو اضطر األمر أن 
يكون لكل أربعة أو خمسة اتحادات محاسب لخفض التكلفة .. ولتنظيم 
العمل المحاسبي باالتحادات.. كما ألزم االتحادات الرياضية بضرورة 
الفحص الطبي لالعبي المنتخبات الوطنية بالتعاون مع مركز الطب 
الرياضي .. جاء ذلك خالل لقائه مع رؤساء االتحاد الرياضية يوم امس 
والذي كرس لمناقشة األوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الوزارة والقطاع 

الرياضي في اليمن، وزيادة مخصصات االتحادات واألندية الرياضية.
واتفق االجتماع على اآللية الجديدة لصرف المخصصات الخاصة 
بدعم االتحادات الرياضية بشكل منظم.. وعلى أن تكون كل ثالثة 

اشهر بدالً عن السابق والتي كانت
تصرف شهريا..

وأكد االرياني أن هناك توجهاً لزيادة المخصصات بنسبة من ٢٠ 
إلى ٢٥ ٪ وان هناك إجراءات سيتم اتخاذها  لرفع المخصصات المالية 

للرياضة من قبل الحكومة
لدعم القطاع الرياضي خاصة بعد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية 
.. وسيعلن عنها في حينه والتي ستساعد بالنهوض بالواقع الرياضي 

.. وستساعد االتحادات في تنفيذ برامجها..
ووجه وزير الشباب االتحادات الرياضية بضرورة االهتمام بالرياضة 
المدرسية ..مشيراً إلى أن وزارة الشباب نفذت اتفاقية تعاون مع وزارة 

التربية والتعليم بشأن تفعيل الرياضة المدرسية .. وعودة النشاط 
الرياضي في المدارس على مستوى الفصول من خالل الحصة 
الرياضية التي اختفت.. وفي هذا اإلطار يجب على االتحادات الرياضية 
إن يكون لها دور ملموس في هذا الجانب بالتعاون مع النشاط المدرسي 

بوزارة التربية والتعليم.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة لالتحادات تعبر عن أرائهم 
ومشاكلهم .. وتكون حلقة الوصل بين الوزارة واالتحادات .. من اجل 

معالجة المشاكل العالقة اإلدارية منها والمالية..
منوهاً إلى أهمية انعقاد المؤتمر العام للرياضة اليمنية، الذي سيمثل 
منطلقاً مهماً لرفع مستوى الرياضة اليمنية، واالفادة من التجارب 

الرياضية الناجحة في عدد من الدول.
وقال «ستعقد الكثير من ورش العمل التي سيشارك فيها الجميع، 
لمناقشة أوضاعنا الرياضية، وتشخيصها، ووضع الحلول المناسبة لها 
وفقا للتخصصات ومتطلبات كل اتحاد وناد رياضي». وتحدث القائم 
بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرياضة خالد صالح حول آلية 
توزيع المخصصات المالية لالتحادات للنشاط الرياضي والداخلي 
والخارجي، وفقا لتوزيع يناسب األنشطة والدعم المقدم زمنيا من 

الوزارة وصندوق النشء والشباب والرياضة.
وبدورهم عبر رؤساء االتحادات الرياضية عن شكرهم الجزيل للوزير 
على هذه اللقاء مثمنين ما تحقق للرياضة من تحسن على المستوى 

الفني واإلداري منذ توليه قيادة الوزارة.!!

تنظيم بطولة 
باسم الشهيد 
سميرالغرباني

الميثاق/خاص  
تنطلق االحد المقبل بمحافظة 
إب  بطولة كرة القدم الخماسية التي 
لمغلقة  ا ضية  يا لر ا لة  لصا ا تنظمها 
الوطن  بالمحافظة على كــأس فقيد 

الشهيد سمير الغرباني.
للبطولة  لمنظمة  ا للجنة  ا قـــرت  وا
ـــرق قــســمــت على  مــشــاركــةعــشــر ف
مجموعتين حيث تلعب الفرق بنظام الكل 
مع الكل من دور واحد ويتأهل صاحباً 

المركزين األول والثاني للدور المقبل.
وقــد ضمت المجموعة األولـــى فرق 
(الشعب «أ»واالتـــحـــاد«ب» ومحالت 
المنصوب التجارية والموصالت والنفط)
فريق  لثانية  ا المجموعة  فيما ضمت 
(الشعب «ب» واالتــحــاد «أ »  والصالة 
الرياضيةواالوقاف والبريد ومن المنتظر 

ان تشهد البطولة مشاركة نجوم الزمن
الجميل من العبي المحافظة والنجوم 
الحاليين ويشرف على البطولةلجنة فنية 
تكونت من :الكابتن وطن البريد والكابتن 
وليدالنزيلي والكابتن خالد الخربة في 
حين يشرف على لجنة الحكام الحكم 
الدولي أنيس سالم وعبدالحكيم الموفق

يذكر أن البطولة ستشهد اهتمام أعالمياً 
وجماهيرياً واسعاً ومن المنتظر أن يكرم 
صاحبي المركز األول والثاني وكذلك توزيع 

جوائز ألفضل العب وحارس وهداف
البطولة بحد ذاتــهــا بـــادرة طبية 
تحسب ألبناء المحافظة والسيما أنها 
ستحمل اسم الشهيد العقيد ركن سمير 

الغرباني.

خالل اجتماعه بمندوبي االندية ورؤساء الفروع

اتحاد العيسي يقر انطالق الموسم الكروي في مطلع مارس المقبل

شهد مقر االتحاد اليمني لكرة القدم الخميس الماضي  
انعقاد االجتماع التحضيري للموسم الكروي ٢٠١٢ 
/٢٠١٣م والذي ضم مندوبي أندية الدرجتين األولى والثانية ورؤساء 

فروع االتحاد بالمحافظات.
وخــالل االجتماع تم مناقشة الئحة الموسم الكروي وأبــرز 
التعديالت الجديدة والمتعلقة بنظام االنتقاالت وعقود المحترفين 
والعقوبات والجزاءات وكذلك اإلجراءات المتبعة في حالة االنسحاب 
والتخلف عن خوض المباريات ، باإلضافة إلى العديد من النقاط التي 

تم استيعابها في الالئحة الجديدة للدوري.
كما تم في االجتماع سحب قرعة دوري الدرجتين األولى والثانية 
حيث أسفرت قرعة دوري الدرجة األولى عن تحديد أطراف مباريات 
الجولة األولى من الدوري والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق ١ 

مارس ٢٠١٣م وعلى النحو التالي:
اليرموك * وحدة عدن - صنعاء

الرشيد * أهلي صنعاء - الشهداء / تعز
التالل * إتحاد إب - حقات / عدن

شعب حضرموت * الشعلة - بارادم
العروبة * الصقر - صنعاء

شعب إب * الهالل - ٢٢ مايو /إب
وحدة صنعاء * الطليعة - صنعاء

وأسفرت قرعة دوري الدرجة الثانية عن 
توزيع الفرق إلى مجموعتين على النحو 

التالي:
المجموعة األولى: شباب البيضاء ، شمسان 
، نجم سبأ، شبام حضرموت ، فحمان ، شباب 
الجيل ، فرتك المهرة ، االنطالق لحج ، سمعون 
، ٢٢مايو المجموعة الثانية: نصر الضالع ، فتح 
ذمار ، تضامن حضرموت ، نصر عدن ، الشرارة 
لحج ، سيئون ، شعب صنعاء ، الجزع ، أهلي تعز 

، (سالم الغرفة أو١٤ أكتوبر).
وتم تحديد أطراف مباريات دوري الدرجة 

الثانية على النحو التالي:

المجموعة األولى
شباب البيضاء * شباب الجيل - البيضاء

شمسان * فرتك المهرة - عدن
نجم سبأ * االنطالق لحج - ذمار

شبام حضرموت * سمعون - سيئون
فحمان * ٢٢مايو - أبين

المجموعة الثانية
(سالم الغرفة أو١٤ أكتوبر) * الشرارة لحج

نصر الضالع * سيئون - الضالع
فتح ذمار * شعب صنعاء - ذمار

تضامن حضرموت * الجزع - المكال
نصر عدن * أهلي تعز - عدن

وأقر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة كأس السوبر 
التي تجمع بطل الدوري للموسم الماضي شعب 

إب مع بطل كأس رئيس الجمهورية الموسم 
الماضي أهلي تعز والتي ستقام يوم 
الجمعة الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٣م على 

استاد المريسي بمدينة الثورة الرياضية 
بصنعاء.

 
للتمحيص والتدقيق في صورة الجسد العريان. مفعول الكفن ال العسل ..والفوارق ال تحتاج ناموا الحكمة في حين أن فرقنا نائمة بحسب في ديار أهل الكهف مع الفارق أن أهل الكهف ايام قليلة وينطلق الدوري وفرق النخبة نائمة مواردها ولوازم بياتها الشتويالفرق العريانة..وهي الفرق التي تكرر موال شحة ويبدو أننا مقبلون على دوري بارد اليدفع دماء الحماس في  جسد اتحاد كرة القدم انطالقه مطلع مارس المقبلبضعة اسابيع تفصلنا على انطالق دوري اندية الدرجة االولى بعد أن قرر 

انتظروا دوري بارد!!

أبوتريكة يتطلع للنجاح مع بني ياس
قال نجم كرة القدم المصري محمد أبوتريكة،  

إنه سيبذل أقصى جهد لتحقيق نتائج كبرى مع 
فريقه الجديد بني ياس اإلماراتي، 

معتبرا أن انتقاله للعب في الدوري 
اإلماراتي بداية جديدة لمسيرته 

الكروية.
وأضـــــــــــــاف 
أبــوتــريــكــة في 
ـــحـــات  ـــصـــري ت

للصحفيين 
أبوظبي  بـــ 

أنه «سعيد 
م  نضما لال
لــــــلــــــدوري 
اإلماراتي الذي يشهد نهضة 

كبيرة ويضم نجوما عالميين 
ــم الــدوريــات  ــد أه ويعد أح

العربية».
وتابع «الالعبون اإلماراتيون 
قادوا منتخب بالدهم ألولمبياد 
ــازوا بكأس الخليج  لندن، وف

األخيرة، وهؤالء جعلوا الدوري 
اإلماراتي من أفضل الدوريات 

في المنطقة».
وأضاف «سوف أبذل كل جهدي 

ألحقق طموحات النادي، وتحقيق 
هذه الطموحات سيتم بالتعاون مع 

نجوم بني ياس الكبار».
وأشار أبوتريكة إلى أنه اتخذ خطوة 

السفر إلــى أبوظبي واالنضمام إلــى الفريق 

اإلماراتي «بعد فترة تفكير، وبعد أداء 
صالة االستخارة، وبعد استشارة 
ــاء عــلــى عــلــم بــشــؤون  ــدق أص

الرياضة اإلماراتية».
وكان الالعب المصري وصل 
إلى مطار أبوظبي بعد ظهر 
يوم أمس االول السبت لتوقيع 
عقد إعارته لنادي بني ياس 

اإلماراتي لمدة ستة أشهر.
وكــان في استقبال أبوتريكة 
في المطار وفد من إدارة النادي 
ـــي ومــجــمــوعــة من  ـــارات اإلم
جمهور النادي وأبناء الجالية 
المصرية للترحيب بنجم 

بلدهم.
ــت إدارة  ــل ــقــب واســت
النادي أبوتريكة بباقة 
من الزهور في قاعة 
ـــزوار، وحرص  كبار ال
أبوتريكة على ارتداء 
كوفية النادي بلونها 
األزرق، والتقط صورا 
تذكارية مع ممثلي 

نادي بني ياس.
وانتقل أبوتريكة 
فور وصوله إلى مقر 
النادي، ثم أجريت 
له الفحوص الطبية 
فــــي مــســتــشــفــى 

خاص.

تقام بعد غد بالعاصمة القطرية الدوحة

إقبال كبير على تذاكر مباراة إسبانيا وأوروجواي
أكدت اللجنة المنظمة للمباراة الدولية الودية في كرة القدم بين منتخبي إسبانيا بطل أوروبا  

والعالم وأوروجواي بطل أمريكا الجنوبية والتي ستقام بعد غداألربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة 
بيع أكثر من ٨٥٪ من تذاكر المباراة حتى اآلن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عالمي عقدته اللجنة يوم أمس األحد،كشفت خالله عن تفاصيل اللقاء 
الكروي الكبير الذي ستحظى الدوحة باستضافته على استاد خليفة الدولي الذي يتسع لحوالي خمسين 

ألف مشجع.
وفى بداية المؤتمر أكد خالد الكواري مدير التسويق باتحاد كرة القدم القطري أن منتخبي 
إسبانيا وأوروجواي سيحضران إلى الدوحة بكامل نجومهما، وأطلق الكواري عنوانا للمباراة 
اسماه «صراع األبطال بين أوروبا وأمريكا الجنوبية»، مؤكدا أنها ستكون محطة مهمة إلعداد 

المنتخبين لمباريات كأس القارات التي تستضيفها البرازيل.
وأكد الكوارى أن اإلقبال سيكون كبيرا لمشاهدة المباراة وانه تم بيع حوالي ٨٥٪ من 
التذاكر، وأعلن أن اللجنة المنظمة للمباراة ستشارك الجميع لالحتفال يوم المباراة 
مع نجم الدفاع االسباني بويول بمناسبة خوضه المباراة رقم ١٠٠ في 

مبارياته الدولية مع منتخب بالده.


