
حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- مديرية بمحافظة الحديدة – مسجد.

٢- الدر – دخل متسلالً.
٣- رف – حرف هجاء – احر ف متشابهة.

٤- غرز االبرة في البدن وذر النيلج عليه حتى يزرق او 
يخضر.

٥- مصباح – سفينة حربية.
٦- تساؤل ”مبعثرة“ – عالج (م).

٧- موجع – ما يلبس من اللبود للوقاية من المطر والبرد.
٨- صبغة – الوالدة – مدينة لبنانية.

٩- فضاء (م) – ثروته تعد بالماليين – خاصتي (م).
١٠- ندم – حرف هجاء – داس ”الشيء“.

١١- القهوة – المولود الصغير.
١٢- يجري في العروق – اجل العمل ”الى وقت الحق“ 

– من الخضروات.

عمودياً :
١- احدى مديريات محافظة ابين – الحب.

٢- حرفان متشابهان – دخول – حرف جزم.
٣- أديب فرنسي - ،يعتبر اشهر كاتب قصص خرافية 

– احد االبوين.
٤- حرفا االدغام بدون غنة – مديرية بحضرموت – لمسنا.
٥- الوجه االملس ”ال خير فيه“ – أكبر عملة ورقية في ”اليمن“.

٦- تجدها في ”سلوى“ – االوتوماتيكي – اشتعل.
٧- شاطئ (م) – عكس ”االجابة“ (م).

٨- كثير الجوالن – المضيء.
٩- المدخل – ينفذ وينقضي.

١٠- نصف ”نامت“ – أواصره (مبعثرة) – للنداء.
١١- لعل – كرري ”الكالم“ – من االقارب.

١٢- رواسي (م) – ما يقدم الى صديق او حبيب تلطفاً واكراماً.
١٣- الصكوك التي تمثل أجـــزاًء مــن رأس المال 

”اقتصادية“ – الميزة ، العالمة.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١۲۳٤٥٦۷۸۹۱۰۱۱۱۲
وتوتدنومزيد۱

دجاهـنزاوملا٢

يلماانلاال٣

عسرافيلاود٤

هـيلاسابلر٥

هـادانوفزيز٦

ااملماديري٧

لجماعطلايهـ٨

حرملاربحلا٩

دربننهـقرس١٠

يراصالاماع١١

دتاعزانلاد١٢

هـربحملاوندي١٣

االثنين : 25 / 2 / 2013م 
 الموافق :14 / ربيع ثاني / 1434هـ 

العدد: (1650)
5

الحوار الوطني سيضع أسس بناء اليمن الجديد 
بمشاركة الجميع ودون استثناء ألحد

ليرموك     ا فريقا  يدشن 
ووحدة عدن يوم الخميس 
المقبل ضــربــة الــبــدايــة إيــذانــاً 
ــى مباريات بطولة  بانطالق إول
الدوري العام ألندية الدرجة األولى 
 / ٢٠١٢ لكرة الــقــدم للموسم 
٢٠١٣م.. في افتتاح األسبوع األول 
بصنعاء على أن تستكمل لقاءات 
األسبوع األول على النحو التالي : 

الرشيد * أهلي صنعاء - الجمعة-
 ١ / ٣ / ٢٠١٣- (تعز) التالل 
* اتــحــاد إب- الجمعة- ١ / ٣ / 
٢٠١٣- (عدن) شعب حضرموت * 
الشعلة - الجمعة-١ / ٣ / ٢٠١٣ 
- (المكال) العروبة * الصقر - 
الجمعة- ١ / ٣ / ٢٠١٣- (صنعاء) 
شعب إب * الهالل- الجمعة- ١ / 
٣ / ٢٠١٣- (إب) وحدة صنعاء * 
طليعة تعز - الجمعة -  ١ / ٣ / 

٢٠١٣ - (صنعاء)..

الخميس المقبل.. اليرموك ووحدة عدن يدشنان الدوري فاز بركالت الترجيح على أهلي تعز

شعب إب يتوج بطالً لكأس السوبر 
عزز فريق شعب إب بطل الدوري للموسم  

الماضي انجازاته الكروية عندما توج 
مساء أمس ببطولة كأس السوبر لكرة القدم عقب 
فوزه بضربات الترجيح على نظيره أهلي تعز بطل 
كأس الرئيس بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكل منهما.
وكان الالعب شادي جمال نجم فريق أهلي 
تعز والــذي سجل هدفا رائعاً لفريقه خالل 
المباراة قد أضاع ركلة الترجيح األخيرة التي 

توجت الشعب باللقب.
وقد كرم األخ معمر اإلرياني وزير الشباب 
والرياضة ومعه األخوة حسين بن ناصر الشريف 
وعبد اهللا هادي بهيان وكيال الوزارة وسالم عزان 
ممثل رئيس اتحاد الكرة الفريق الفائز بكأس 

البطولة.
 تجدر االشــارة الى أن مباراة كأس السوبر 
جاءت تدشيناً للموسم الكروي الجديد٢٠١٢-

٢٠١٣م.

منتخبنا الوطني للتايكواندو يشارك في بطولة الفجيرة الدولية

يشارك منتخبنا الوطني للتايكواندو في  
بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة التي 
ستقام بإمارة الفجيرة بدولة اإلمــارات العربية 
المتحدة الشقيقة خالل الفترة ١ - ٣ مارس 
المقبل.. وتحظى هذه البطولة بمشاركة أكثر 
من ٦٠٠ العب والعبة من مختلف قارات العالم.. 
وسيشرف على هذا الحدث - الذي يعتبر األول 
من نوعه في إمارة الفجيرة - االتحاد العالمي 
للعبة.. وقد أقر االتحاد العام للتايكواندو برئاسة 
األخ موفق محمد منصر المشاركة في هذه 
البطولة بعدد ستة العبين تحت قيادة المدرب 
الوطني خالد مقبول القادري بمعية مساعده 
المدرب يونس القدسي.. يخوضون المنافسات 
في أوزان «٥٤ - ٥٨ - ٦٣ - ٧٤ - ٨٧ - فوق 

وزن ٨٧ كجم».. وكان العبو منتخبنا الوطني قد 
استعدوا للمشاركة منذ وقت مبكر بعد أن حرص 
االتحاد العام للعبة على إجراء معسكر تدريبي 
داخلي بالعاصمة صنعاء استمر نحو شهرين بغية 
الوصول بالالعبين إلى الجاهزية المطلوبة التي 
تضمن تسجيل الحضور المشرف لبالدنا وتحقيق 
نتائج إيجابية في هذا المحفل الرياضي الدولي 
للعبة التايكواندو.. وجاء اختيار المنتخب على ضوء 
نتائج التصفيات التي أجراها االتحاد العام لكافة 
الالعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض المعسكر 
التدريبي.. حيث خضعت عملية االختيار النهائية 
لمعايير فنية بحتة تركزت على ظهور المستوى 
الفني المتميز وعوامل األفضلية بين الالعبين 
والقوة البدنية التي تؤهل الالعبين للمنافسة 

اإليجابية والظهور المشرف وتحقيق الميداليات 
الملونة والمراكز المتقدمة..   ومن المقرر أن 
تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للتايكواندو إلى إمارة 
الفجيرة للمشاركة في البطولة الدولية المفتوحة 

بعد غد االربعاء وتتكون من: 
سعيد عبود بن وبر - إدارياً

 خالد مقبول القادري - مدرباً
 يونس عبدالرحمن القدسي - مساعداً للمدرب

 محمد حسن الحميضة - حكماً 
يحيى الضلعي - مرافقاً إعالمياً 

والــالعــبــون: «حسين محمد الثاليا، ياسر 
عبدالقادر بامطرف، مهند عبداهللا قايد، أحمد 
أحمد دغبس، محمد ثابت أحمد الموزعي، عامر 

ظفر صالح»..

فضل رئيس  
ــرة  اتـــحـــاد ك
القدم أحمد العيسي 
ــي  ــن ــوط إبــــعــــاد ال
ــي نعاش  ــام س
مهمته  ـــن  م
ــد  ــاع ــس ــم ك
لـــــمـــــدرب 
مــنــتــخــبــنــا 
الــوطــنــي.. 
ــــه  وإرســــال
ـــب  ـــدري ـــت ل
فريق أهلي 
ــز الـــذي  ــع ت
تأهل لــدور 
المجموعات 
في البطولة 
ــة..  ــوي ــي اآلس
ورأى العيسي 
ش  لنعا ا ن  أ
سيكون مفيداً 
ألهـــلـــي تعز 
كمدربٍ أفضل 
مــن بقائه في 
لفني  ا ز  لجها ا
ــب  ــخ ــت ــن ــم ــل ل
الــــوطــــنــــي.. 
خـــاصـــة بعد 
ــيــات  اإلشــكــال
بين  ئمة  لقا ا
الــمــدرب توم 
ــاش..  ــع ــن وال
وعـــدم رغبة 
الــبــلــجــيــكــي 
ـــقـــاء  ـــــي ب ف

النعاش..!!

النعاش يقود 
اهلي تعز

أوراق قديمة 
وملفات جديدة

إذا كانت أوراق المؤتمر الوطني   
الحرس  مــن  ستقدم  للرياضة 
القديم جداً في وزارة الشباب، فليس لنا 
أن نتفاءل كثيرا بأهمية هذا المؤتمر 
.. األفكار ستكون هي - هي والمشاريع 
هي نفسها وفقط ما سيختلف أن ما تقدم 
في أعوام سابقة سيقدم بتاريخ جديد 
من طراز ٢٠١٣ م .. لكن حينها سنكون 
قد دفعنا المال الكثير لقاء ملفات جديدة 

مثقلة بالقديم ..!!<

محافظ المهرة يشيد 
بنتائج طائرة خيبل

المهرة/ناصر الساكت:

أشاد محافظ المهرة /علي محمد خودم  
بمستوى فريق طائرة خيبل في دوري 

الدرجة االولى 
للكرة الطائرة 
هــذا الموسم 
.مــــهــــنــــئــــا 
الـــالعـــبـــيـــن 
باالنتصارات 
ــة  ــي ــوال ــت ــم ال
لــتــي حققها  ا
ــق في  ــفــري ال
جميع مبارياتة 
ــالث دون  ــث ال
خسارة وعلى 
فــرق عريقة.
وأكد المحافظ 
ــابــع  ــت انـــــة ي

مباريات الفريق 
ومايحرزة من نتائج اوال بأول وسعيد جدا بها 
ــال ان السلطة المحلية ستسخر كافة  ،وق
االمكانيات لدعم فريق خيبل الذي شرف سمعة 
المهرة ورفع رايتها عاليا في االضواء واالجواء.

مشيرا الى دعم نادي خيبل ومعة ناديي فرتك 
والجزع الصاعدين الى دوري الدرجة الثانية 
لكرة القدم بثالث(حافالت)جديدة خالل الفترة 
القادمة ومساعدة االندية الثالثة في جلب 
العبين محترفين ومدربين على قدرعال من 
الخبرة والكفاءة على نفقة السلطة المحلية.
وختم محافظ المهرة تصريحة  بالتأكيد على 
ان هذه الوعود ستتحول الى حقائق قريبا 
،وان قطاع الشباب والرياضة يحتل أولوية في 
اهتماماتة  وستم دعمة بكل االمكانيات لما 

من شأنة االرتقاء برياضة المهرة لالفضل.

رونالدو من كابتن البرتغال وريال مدريد.. إلى كابتن طائرة!

كاكا: مورينيو يحتاجني اآلن
أكد النجم البرازيلي ريكاردو كاكا أن أداءه في تحسن مستمر مع ريال مدريد اإلسباني،  

وأن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بات في حاجة ماسة إلى جهوده في الفترة المقبلة.
وسجل كاكا هدفاً رائعاً في شباك ديبورتيفو الكورونيا تعادل به لفريقه الليلة قبل الماضية 
في الليغا، قبل أن يساهم في صناعة هدف الفوز لزميله األرجنتيني غونزالو هيغواين في 

الوقت القاتل.
وعاد أفضل العب في العالم ٢٠٠٧ للمشاركة كأساسي مع الريال في مباريات الدوري المحلي، 
وقد قدم فيها أداًء طيباً يشفع له للمشاركة في المباريات الكبرى بدال من الجلوس على مقاعد 
البدالء. وعقب المباراة صرح كاكا «إنني سعيد بالهدف ألنه ساعد الفريق على تحول تأخره 
إلى فوز». وأضاف نجم السيليساو الخلوق «المدرب يحتاجني اآلن، لذا يجب أن أكون على أهبة 

االستعداد، وأن اجتهد أكثر في التدريبات».

نشر النجم البرتغالي كريستيانو  
رونالدو العب ريال مدريد اإلسباني 
ــورة عبر موقعه الــخــاص بالتواصل  ص
اإلجتماعي «تويتر» وهو يقود طائرة مكان 
كابتن القيادة أثناء توجه الفريق لمواجهة 
ديبرتيفو الكورونيا  ضمن الدوري اإلسباني 

والتي انتهت لمصلحة الريال ٢-١.
وأشــار رونــالــدو عبر «تويتر» أنــه قاد 
الطائرة لبضع الساعات معبراً عن سعادته 

بتلك التجربة الفريدة بالنسبة لالعب.

واستغل رونالدو الفرصة أثناء طيران 
الطائرة وطلب زيارة غرفة القيادة واستطاع 
والقيام  الطيار  الجلوس مكان  بالفعل 

بتجربة خاصة.
ويعتبر رونالدو النجم الطائر بعد هدفه 
األكثر من رائع في مرمى مانشستر يوناتيد 
وقفزته   ،١ -١ نتهت  ا لتي  ا اإلنكليزي 
التاريخية في الهواء قبل أن يسجل هدف 
رائع بمرمى الشياطين في ذهاب دور الستة 

عشر من دوري أبطال أوروبا.

 تكريم رائدي الطائرة الهاشمي والعزاني
تجرى االســتــعــدادات  لتكريم شخصيتين  

رياضيتين كان لهما الدور الكبير واألبرز في 
نشر لعبة الكرة الطائرة في اليمن .  الشخصيتان 
الرياضيتان هما الكابتن عبدالقادر الهاشمي (جزائري 
الجنسية) والكابتن على العزاني المدرب الوطني 
المعروف . عدد من أصدقاء الهاشمي والعزاني ومن 
زاملوهما منذ سبعينات القرن المنصرم في عدن 
وتحديدا في نادي الميناء وفي موقف ينم عن الوفاء 

قرروا تنظيم فعالية لتكريمهما>

صنعاء تستضيف دورة المدربين والحكام العرب لكرة اليد
ينظم االتحاد العربي لكرة اليد الــدورة التدريبية   

للمدربين والحكام العرب في العاصمة صنعاء خالل 
الفترة ٦ - ١٥ مارس المقبل.. ومن المقرر أن يشارك في 
الدورة عدد كبير من المدربين والحكام العرب بهدف المساهمة 
مع االتحاد العربي في تكوين قاعدة تحقق النهوض بلعبة اليد 
في بالدنا ومختلف الدولة العربية.. وقد أقر االتحاد العربي 
برنامج الدورة التدريبية بشقيها التدريبي والتحكيمي الذي 
حفل بالكثير من المحاضرات النظرية المتضمنة علوم ومعارف 
تدريب وتحكيم اللعبة واالطالع على ما طرأ في القانون، فضالً 
عن إجراء التطبيقات العملية للمشاركين في كال الدورتين، 

كما أقر االتحاد العربي المحاضرين بالدورة، حيث تم اختيار 
األستاذ علي بن حسن العليوات سعودي الجنسية عضو لجنة 
التدريب والمنتخبات ومــدرب المنتخب السعودي السابق 
محاضراً لدراسات المدربين، في حين تم اختيار السعودي 
عايض بن علي القرني الحكم الدولي وعضو اللجنة الرئيسية 
للحكام في االتحاد العربي لكرة اليد محاضراً لدراسات الحكام.. 
تجدر اإلشارة إلى أن االتحاد العربي لكرة اليد استحدث هذا 
الموعد إلقامة هذه الدورة بعد أن قام بتأجيل الموعد السابق 
الذي كان من المقرر أن تقام فيه الدورة خالل الفترة ١٥ - ٢٤ 

ديسمبر من العام الماضي..

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام


