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أفقياً :
١- احد اعالم الموسيقى العربية ،لقب بـ موسيقار 

االجيال وارتبط اسمه باألناشيد الوطنية.
٢- اخفي واستر – االسف.

٣- احد اسماء اهللا الحسنى – الثواب.
٤- مقياس ارضي – اقصده – رجائي.

٥- تال ”القرآن“ – االحسان – قاعدة.
٦- آلة موسيقية – مثنى ”يوم“ – اشتعل.
٧- العلقم – عكس ”فرع“ – لفظ الجاللة.

٨- نصف ”رعاة“ – حائك – لالستثناء.
٩- مديرية بمحافظة اب – هام وضروري للحياة.

١٠- يشاهد – االتحاد ،االلتصاق.
١١- عاون – ثغر – حرف هجاء عربي.

١٢- شهر رومي (م) – الجواب – حرف نصب.

عمودياً :
١- اسم موصول – عكس الجنة – يرشد.

٢- نقاش وجــدال في حديث متبادل – الحجة التي 
يعترض بها.

٣- انحنى – غزال – يحبس.
٤- مراتب – ضد اول(م) – احد االبوين.

٥- مدينة صومالية – الناي (مبعثرة).
٦- حرف نصب وتوكيد – تجدها في ”السودان“.

٧- ممثلة مصرية شاركت في عدة اعمال منها (طباخ 
الريس-علمني الحب-شورت وفانلة وكاب-عيون ورماد(.

٨- للتعريف – من اوجه القمر – من الزهور العطرة.
٩- خاصتنا – قهوة – البلح.

١٠- دوالر (مبعثرة) – للنفي (م).
١١- سيد شجاع – من يصلي بالناس.

١٢- اجراس صغيرة تعلق على الدواب – انحني.
١٣- مدينة فرنسية – حرف هجاء عربي – حرف جر.
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العدد: (1653)

الجمعة.. منتخبنا الكروي األول يواجه ماليزيا في كوااللمبور  
>مــن المقرر أن يخوض منتخبنا  

الوطني األول لكرة القدم يوم الجمعة 
القادم ٢٢ مارس الجاري، مباراته الثانية في 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم 
آسيا التي ستقام  في صيف العام ٢٠١٥م في 
استراليا، وذلك ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة التي تضم إلى جانب منتخبنا وماليزيا 

كالً من منتخبي قطر والبحرين اللذين سيلعبان 
الجمعة في المنامة.. المواجهة المنتظرة بين 
التي ستقام  لماليزي  ا والمنتخب  منتخبنا 
على االستاد الوطني في العاصمة الماليزية 
كوااللمبور.. ستكون بمثابة «مفترق طرق» 
لكال المنتخبين، بعد أن خسرا في الجولة األولى 
التي أقيمت في السادس من فبراير الماضي، 

فمنتخبنا خسر مباراته االفتتاحية التي لعبها 
بمدينة الشارقة اإلماراتية أمــام منتخب 
البحرين بهدفين دون مقابل، نظراً الستمرار 
الحظر الدولي والقاري بعدم إقامة المباريات 
الدولية في بالدنا.. وهي النتيجة التي خسر 
بها المنتخب الماليزي أمام منتخب قطر في 

الدوحة في اليوم ذاته.. 

إشـــراف:
يحيى الضلعي
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لهـمالسلامل٢

رارتبولاو٣

الاردانفلار٤
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الدوري العام لكرة القدم

اليوم وغداً.. سبع مباريات في الجولة السادسة 

نوارس 
حضرموت 
والهالل 

الساحلي في 
الصدارة 

دشن مشروع «دور الشباب في تعزيز ثقافة التسامح: 
اإلرياني: بنجاح الحوار الوطني 

سنتجاوز المرحلة الصعبة
نطلقت    ا

ــــاح  صــــب
أمـــــس األول 
ــادي  بــصــالــة ن
بلقيس فعاليات 
ـــج  ـــام ـــرن ـــب ال
ـــي  ـــب ـــدري ـــت ال
لــمــشــروع «دور 
الشباب في تعزيز 
لتسامح  ا ثقافة 
ـــــحـــــوار فــي  وال
المجتمع المحلي» 

ـــــــــذي  ال
ــه  ــم ــظ ــن ي
ـــحـــاد  االت
ــــام  ــــع ال
لشباب اليمن 
ــاون مع  ــع ــت ــال ب
طنية  لو ا للجنة  ا
نسكو  لليو ليمنية  ا
واالتـــحـــاد العربي 
ليونسكو  ا ــة  ــدي ألن
ومــبــادرة شباب الغد 
وبرعاية رئيس مجلس 
الوزراء األخ محمد سالم 
ـــذي أقيم  بــاســنــدوه وال
تحت شعار(كما تبنى في 

عقول البشر الحروب يجب أن تبنى في 
عقولهم حصون السالم)..

وفي الحفل ألقى وزير الشباب والرياضة 
األخ معمر اإلرياني كلمة رحب فيها بالحضور 
وقال: الحوار الوطني يشكل محطة فارقة في 
تاريخ اليمن وبه سيتبين الجميع من مع الحوار 
ومن ضده، وتابع قائال: بنجاح الحوار سنتجاوز 
المرحلة الصعبة وسنعول على إشراك الشباب 
الذين يعتبرون صمام آمــان الوطن وهــم من 
يصنعون التاريخ وعلينا أن نعطي الشباب اهتماما 
كبيرا في برنامج الحوار ألنهم من سيصنعون 

مجد اليمن بالمستقبل المشرق..
ودعا اإلرياني كل أبناء اليمن 

الشرفاء للوقوف بجانب 
فخامة رئيس الجمهورية 
المناضل عبدربه منصور 

ـــادي  ه
لتحقيق كل سبل النجاح التي 
ترتقي بالوطن في المرحلة 
الراهنة..وكان األخ أحمد 
علي المعمري األمين العام 
لليونسكو  لوطنية  ا للجنة 
ألقى كلمة أكد فيها أن هذه 
تاريخ  فارقة في  اللحظة 
اليمن والشعب اليمني وأنه 
ينبغي أن نترك مقاعد الكالم 
ونتجه للفعل والتطوير كون 
األوطان ال تبنى إال في ظل استقرار وأمن وأمان، 
وتابع يجب أن ننتهي من الجدل العقيم وأن نباشر 
إلى الحوار الهادف وأن نكون كبارا بعقولنا لنسمو 
على الصغائر..ليلقي األخ سخير عبداهللا المدير 
التنفيذي لمبادرة شباب الغد كلمة أثنى فيها على 
تزامن الفعالية مع انطالق حدث تاريخي يتمثل 
بمؤتمر الحوار الوطني الذي سيثبت فيه كافة 
اليمنيين أنهم أبناء حكمة ودعاة سلم، عقب ذلك 
قدمت فتيات ومبدعات مدرسة رابعة العدوية 
«اسكتش مسرحي» عن أهمية الحوار بأسلوب 
نال استحسان الحضور ثم قدمن «أوبريت» غنائي 
بعنوان (تحيا اليمن) وقدم الفنان محمد اآلنسي 
أغنية وطنية بعنوان (جاءنا الحوار)..ليعلن وزير 
الشباب عن تكريم مدرسة رابعة بدرع االتحاد 
العام لشباب اليمن ومبلغ ١٥٠ ألف ريال باإلضافة 
إلى تكريم الفنان محمد اآلنسي بمبلغ ١٠٠ ألف 

ريال..

ـــادي  ه

الميثاق/متابعات 
تنطلق اليوم االثنين منافسات األسبوع السادس من 
رحلة ذهاب الــدوري العام الندية الدرجة األولى بإقامة أربع 
مباريات.. وسيشهد استاد إب الدولي المباراة األهم في الجولة 
السادسة المقرر أن تجمع شعب إب «حامل اللقب» مع ضيفه شعب 
حضرموت صاحب البداية القوية وغير المسبوقة.. هذا الموسم 
والمتربع على صدارة جدول الترتيب، والذي سيكون ضيفاً ثقيالً 
على نظيره شعب إب.. وكان العنيد قد تعثر في الجولة االفتتاحية 
على ملعبه وبين جمهوره عندما خسر من هالل الحديدة «صفر / 
١».. وعلى ذلك سيكون العنيد مطالباً اليوم بمصالحة جماهيره. 
 في صنعاء.. يستضيف اليرموك الثالث بـ «٩» نقاط الرشيد 
الخامس بـ «٧» نقاط وكل فريق يأمل بمواصلة التألق وحصد 

المزيد  من النقاط.. > 
وحدة عدن السابع بـ «٦» نقاط سيواجه أهلي صنعاء 
الخامس الذي يملك «٦» نقاط - أيضاً - على ملعب نادي 
التالل حيث يخوض الفريق الوحداوي مبارياته بعيداً عن 

ملعبه بطلب من النادي.. 
في الحالمة تعز يشهد ملعب نادي الصقر في بير باشا أول 

«دربي» بين الجيران.. للموسم الحالي حيث يستضيف الصقر 
الرابع بـ «٨» نقاط جاره الطليعة الـ «١١» برصيد «٤» نقاط.. 

وتستكمل غداً الثالثاء مباريات الجولة السادسة بإقامة ثالث 
مباريات على النحو اآلتي: - في ثاني «دربيات الذهاب» يلتقي 
في عدن.. التالل وجاره الشعلة في مواجهة مهمة للفريقين 
سيستضيفها ملعب حقات التابع للتالل.. علماً أن وضع كل فريق 
ليس على ما يرام فالتالل في المركز التاسع بـ «٥» نقاط أما 

الشعلة ففي المركز الثاني عشر بـ «٤» نقاط.. 
 في صنعاء يحتضن ملعب المريسي قمة األزرقين وحدة صنعاء 

وهالل الحديدة.. في مباراة ستكون 
صعبة على الوحدة في ظل التراجع 

األخــيــر الــذي جعل الفريق في 
الترتيب قبل األخير بـ «٣» نقاط.. 
في حين يمر الهالل بأفضل بداية 

له في المركز الثاني بـ «١١» 
نقطة.. 

وال يختلف اللقاء 
الذي سيجمع 

د  التحا ا

والعروبة في إب عن 
والشعلة،  التالل  لقاء 

ذلك أن االتحاد والعروبة 
مــتــقــاربــان فــي عدد 

ـــاط وفـــي  ـــق ـــن ال
ــا على  ــم ــوده وج

جــدول الترتيب، 
فالعروبة الثامن 
بــرصــيــد «٥» 
ــحــاد  نــقــاط واالت

ـــ «٤»  الــعــاشــر ب
نــقــاط ولـــن يفرط 

وصــيــف بــطــل الموسم 
الماضي بنتيجة المباراة حتى يعود للمراكز األمامية ومواصلة 

المشوار وكذلك الحال بالنسبة العروبة..

ناشئونا ينافسون شباب 
العرب الختراق 

الضاحية 
حرص االتحاد العام أللعاب  

الــقــوى عــلــى الــمــشــاركــة 
منتخبنا في منافسات البطولة 
الضاحية  ــراق  العربية الخــت
في نسختها العشرين التي 
اختتمت مؤخراً بمدينة شرم 

الشيخ المصرية.
غير أن الــغــريــب في 
مشاركة منتخبنا في 
هذه البطولة هو 
المنافسة في 
ســبــاق فئة 
ــاب  ــشــب ال
عبين  بال
شئين  نا
ــام  ــد ق ــع ب
ــعــاب بإلغاء  االتــحــاد العربي الم االل
منافسات الناشئين وهو األمــر الذي 
ادى الــى أن يقوم اتحاد اللعبة في 
بالدنا باتخاذ قرار المشاركة بالعبين 
ناشئين في منافسات الشباب حتى اليصاب 
الالعبون بإحباط ويأس بعد أن استعدوا 

مبكراً بغية المشاركة بالبطولة.
وعلى غير المتوقع فقد سجل منتخبنا 
حضوراً مشرفاً في هذا الحدث وتمكن 
من تحقيق المركز الرابع فرقي في قائمة 
الترتيب العام فضالً عن إحراز الالعب عماد 

مهدي الخلقي المركز العاشر فردياً.

في العين دار الزين
مطهر العذري .. يجمع المجد من طرفيه!

مــطــهــر الــــعــــذري.. العــب   
ومــدرب فريق وحدة صنعاء 
للتايكواندو  في عصره الذهبي.. 
واحد من الذين صنعوا للعبة اسمها 

وانجازاتها..
والكابتن مطهر حصد مع تايكواندو 
وحــدة صنعاء العديد من األوسمة 
واأللــقــاب عندما كــان مدرباً يشار 
اليه بالبنان وكذلك عندما حظي 
باالختيار عضواً في مجلس ادارة 
اتحاد التايكواندو في العقد األخير 
ــان عنصراً هــامــاً فــي تشكيلة  وك
األتحاد برئاسة موفق محمد منصر.. 
أيامه الخوالي في وحدة صنعاء او 
مع االتحاد لم تبرح اصدقاءه ومحبيه، 
فقد ارتبط اسمه باإلنجازات األثيرة 
واالنتصارات المثيرة فضالً عن خفة 
دمه ودماثة اخالقه ماجعله يدخل 

للقلوب دون إستئذان ..
خـــاض مطهر تــجــربــة تــدريــب 
التايكواندو وفــرض نفسه خبيراً 

اليشق له غبار..أما حاله اليوم.. 
في  طــنــه  لــو متعطش  فمطهر 
«الغربة».. فقد غادره مكرهاً بحثاً 
ــارة العين  عن حياة كريمة في إم
بدولة اإلمــارات العربية المتحدة.. 
وما يزال هناك يمارس مهام تدريب 
اللعبة في نادي العين محققاً اعلى 

درجات النجاح والتفوق..
ــواصــل حصد  ــذري ي ــع مطهر ال
االنــجــازات لنادي العين االماراتي 
في لعبة التايكواندو نتيجة خبرته 
التدريبة المتميزة وفكره المتجدد.. 
ومؤخراً استطاع ان يضيف الى خزينة 
نادي العين لقب المركز األول في 
بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو 
في منافسات فئة الفتيات بعد ان قاد 
فريق ناشئات نادي العين للتايكواندو 
بإقتدار وحنكة  وهو ماجعله يجمع 

المجد من طرفيه..
 برافو كابتن مطهر وبالتوفيق 

انشاءاهللا اينما كنت ..!

تيري في طريقه لإلحتراف في اإلمارات
كشفت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية عن مفاوضات تجريها  

أندية إماراتية مع قائد تشيلسي اإلنكليزي جون تيري للحصول على 
خدماته اعتباراً من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس األحد إن «األندية الكبرى في 
اإلمارات تسعى لضم تيري الذي أوشك مشواره في الدوري اإلنكليزي على 
اإلنتهاء». وأضافت أن «تيري وعائلته دائمي التردد على دبي في فترة 
العطالت، وهو ما يعزز فرصة انتقاله للعب في الدوري اإلماراتي األمر الذي 
يجعل انتقاله إلى إحدى أندية العين أوالجزيرة أو النصر أمر وارد بقوة»، 
وينتهي عقد جون تيري (٣٢ عام) مع تشلسي في صيف ٢٠١٤، وترجح 
خالفاته مع مدربه اإلسباني رافائيل بنيتيز لكثرة جلوسه على مقاعد البدالء 

بعد عودته من اإلصابة رحيله عن النادي اللندني.

على طريقة قطر.. عرض خليجي 
مغري للعب مع منتخب مصر

تلقى االتحاد المصرى لكرة القدم  
عرضاً من احدى شركات التسويق 
لمنتخب  ا فة  ستضا ال يتية  لكو ا ضى  يا لر ا
المصري فى معسكر بالكويت فى الفترة من 
٢٤ وحتى ٢٧ إبريل المقبل يتخلله لقاء مع 

المنتخب الكويتى يوم ٢٦ إبريل.
جاء العرض من الشركة الكويتية عن طريق 
المعلق الكروى هشام مصطفى والمفوض من 
الشركة إلنهاء اإلجراءات التعاقدية مع مسؤولي 

اتحاد الكرة.
وأكــد هشام مصطفى أن العرض 
بالكويت  يــام  أ  ٣ يتضمن معسكر 

وخــوض مــبــاراة للمنتخب المصرى 
ونظيره الكويتى يوم ٢٦ إبريل، وذلك 

مقابل حصول اتحاد الكرة على مبلغ ٩٠ 
ألف دوالر سيتم سدادها قبل السفر 

بأسبوع وسيخصص ٢٥ في المئة من 
إيراد المباراة لمستشفى ٥٧٣٥٧. 

الجمعة.. منتخبنا الكروي األول يواجه ماليزيا في كوااللمبور  


