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أفقيًا:
 1- مطرب وملحن عراقي )مواليد الموصل 12 سبتمبر 1957م( 

مدينة أردنية شمال العاصمة عمان )م(.
 2- ممثلة مصرية إبنة فنان مصري شهير )ولدت في 8 يونيو 

1946م – االسكندرية( أشتهرت بادوار الكوميديا- مالئم )م(.
 3- للتخير – كثير جدًا – أمويين )مبعثرة(.

 4- مغنية سورية  )حلب عام 1962م( من أغانيها )أنا بعشقك(- بيت الطائر.
 5- للسؤال – اصطدام وارتجاج – من الضمائر )م(.

 6- يمنحك بعضًا من الوقت )م( – بلد عربي.
 7- مجال الدوران )م( – اردهما عن فعل شيء ما.

 8- ممثلة مصرية )20 اكتوبر 1966م( شاركت في عددمن االفالم 
والمسلسالت – ثغر )م(.

 9- حرف نصب وجزم )م( – المعني أو المسئول )م( – للنفي.
 10- ظفائر )م( – للمعية – عنصر كيميائي من األصل االغريقي 

)خلوروس( والذي يعني األخضر الشاحب )م(.
 11- فنان يمني راحل من أغانيه )اهوى الجمال – يا عين شني 

الدموع( )م( – جمع بسمة.
 12- لعب )م( – للنفي )م( – تركه أو إرث.

 13- أسم موصول – رب – المص - إحسان.
 14- وادي بمحافظة صعدة )طوله 7 كم وعرضه 3كم( – عنصر كيميائي مشع.

 15- عاصمة عربية – بلوره )مبعثرة(.

رأسيًا: 
 1- فنان يمني كبير )المكال 1946م قدم العديد من األعمال 

الوطنية واشتهر باداء اللون الحضرمي – أثنيا وشكرا.
 2- وادي في جهنم – أحد األبوين – جمع هرم.

 3- نصف ظهور – يهد )م( – شعوب وقبائل – متشابهان.
 4- مغني وملحن وشاعر عراقي )بغداد 1971م ( من أغانيه )مو 

بس أحبك -انجنيت( – قضاء وقدر.
 5- محافظة يمنية – من أسماء اهلل الحسنى.

 6- لديه – أتأنى – السهل.
 7- ثلثي أسف – يشرف )م( – عدويك – للندبة.

 8- علم دراسة الكائنات الحية )م(- أجّ – عبرا )م(.
 9- إحدى مديريات محافظة صنعاء )م( – خصوصي – إشتغاله.

 10- أجيز أو أجتاز )م( – مبادر )مبعثرة( – يهجم.
 11- يفوضه – نادي انكليزي باسم مدينة تقع في شمال غرب 

انجلترا )م(.
 12- يشعل )م( – للسؤال – السكين المربعة النصل.

 13- ظهر – جنين مع غيره في بطن – تجدها في نمكث – غم )م(.
 14- مقياس أرضي )م( – نضج )م( – من الزهور العطرة .

 15- األماكن التي تزرع فيها الغراس لتنمو قبل زرعها في مكان 
آخر – التمرين.
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فرباير:

إشـــراف:
يحيى الضلعي

األهلي شريك الصدارة والهالل يتذوق أول خسارة

انطالق فعاليات المهرجان الرياضي النسوي الثالث
تنطلق صباح اليوم االثنين بصالة نادي بلقيس بالعاصمة صنعاء 

فعاليات المهرجان الرياضي الثقافي االجتماعي النسوي الثالث 
الذي تنظمه اإلدارة العامة للمرأة بوزارة الشباب والرياضة 

خالل الفترة 12-19فبرايرالجاري تحت شعار )المرأة 
صانعة السالم االجتماعي( بمشاركة نحو640فتاة.. 
ويأتي تنظيم المهرجان في إطار النشاط السنوي 
المعتاد إلدارة المرأة..وتشمل فعاليات المهرجان 
العديد من األنشطة الرياضية والثقافية والفنية 
والتي ستتنافس على ألقابها الفتيات المشاركات 
في عدة مجاالت وهي )المسابقات الثقافية - الشعر 
- القصة - المقالة- العروض المسرحية - األناشيد - 
الموسيقى - الغناء - المواهب - الفنون التشكيلية 
- المشغوالت اليدوية - األزي��اء الشعبية - مرسم 
حر( باإلضافة إلى محاضرات دينية ووطنية وأدبية 

وصحية، أما الفعاليات الرياضية فستضم عددًا 
من البطوالت وهي )الكرة الطائرة - تنس 

الطاولة - الشطرنج - البلياردو -سباق الدراجات - ألعاب 
القوى( ويتخلل المهرجان العديد من األنشطة 
الترفيهية في األلعاب الشعبية وسباقات 
األطفال واستضافة عدد من نجوم الفن 
والكوميديا باإلضافة إلى فعاليات خاصة 
بالتسويق الخيري وع��رض منتجات 

الشركات التجارية المشاركة.
وأكدت األخت نورا الجروي مدير عام 
إدارة المرأة بوزارة الشباب أن أبرز ما 
سيشهده المهرجان هو إقامة بطولة 
للكفيفات على كأس الفقيدة فاطمة 
العاقل وهي البطولة التي خُصص لها 
جوائز ثمينة عبارة عن خمس تذاكر 
مفتوحة ألي دولة في العالم.. وأضافت: 
حرصنا خ��الل ه��ذه الفترة والتي 
ستشهد االنتخابات الرئاسية هذا 

الشهر على التنسيق مع إدارة المرأة باللجنة العليا لالنتخابات إلقامة 
برنامج حول دور المرأة في إنجاح االنتخابات الرئاسية القادمة 
تعزيزًا لشعار المهرجان، لتنمية السالم االجتماعي وترسيخ مبدأ 
التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وإتاحة الفرصة للمبدعات 

والموهوبات لعرض إبداعاتهن في مجاالت التنافس المختلفة..
مشيرة في سياق تصريحها إلى أن رسالة المهرجان تقتضي 
تشجيع مبادرات النوع )من المرأة للمرأة ( وتحقيقًا ألهداف اإلدارة 
العامة للمرأة بالوزارة لالرتقاء بأنشطة المرأة الرياضية والثقافية 

واالجتماعية والتوعوية بما يخدم المجتمع.
هذا وكانت األيام الماضية قد شهدت التحضير للمهرجان وتشكيل 
اللجان اإلشرافية والعاملة لضمان النجاح وتحقيق األهداف المأمولة 
في نطاق خطط التطوير لفعاليات المهرجان من عام آلخر..خاصة 

بعد إلغاء رسوم الدخول لساحة المهرجان كما كان سابقًا.
تجدر االشارة الى ان المهرجان ترعاه شركة يمن موبايل -كاك 
بنك-الخطوط الجوية اليمنية - المؤسسة االقتصادية - اتحاد شباب 

اليمن - جامعة العلوم والتكنولوجيا وقناة العقيق..

وكالء الوزارة.. من سيربح المليون..!!
ليس غريبًا أن يرتبط جيش الوكالء الجرار في وزارة الشباب 
والرياضة باالسم الشهير لمسابقة من سيربح المليون.. ذلك ان 
وجه التشابه الداعي لضرب أخماس الدهشة في أسداس الحيرة 
أنه تم اعتماد مبلغ مليون ريال تصرف شهريًا لمكتب كل وكيل 
بالوزارة من صندوق النشء وذلك تحت بند مصروفات خاصة 

للوكالء المبجلين..
ما يثير الغيظ أن الوزارة تعج بالغث والسمين من الوكالء حتى 
وإن كانوا بال عمل ويتزاحمون ويتسابقون على توقيع األوراق 
أو الجري جري الوحوش خلف مستحقاتهم ومخصصاتهم ، لكن 
أن يتم اعتماد المليون لكل وكيل شهريًا من أم��وال الشباب 
والرياضيين يعني أن يصرف أكثر من ثمانية ماليين ريال شهريًا 
ميزانية ثالثة أندية وتطير في الهواء دونما فائدة سوى المظهرة 

والهنجمة الكذابة.. افتونا يا سادة يا عقالء.. عن هذا...!!

أين الصاصي.. يا عيسي؟!
< لم تجد جماهير أهلي صنعاء سوى ترديد هذا الهتاف »أين الصاصي.. يا 
عيسي« خالل سير مباراة فريقهم الكروي األول أمام ضيفه القادم من عدن فريق 
الشعلة في اللقاء الذي جمع الفريقين - عصر الجمعة - على ملعب األهلي الصنعاني 
وهو اللقاء الذي حسمه الفريق األهالوي لصالحه بثالثية نظيفة خطف بها األهلي 
النقاط الثالث التي جعلته شريكًا للهالل الساحلي في الصدارة برصيد »14« نقطة 
تساوى بها مع هالل العيسي مع أفضلية للهالل باألهداف وقد كان ترديد الجماهير 

الحمراء لعباراة »أين الصاصي.. يا عيسي« أبلغ رد 
على قرار االتحاد العام لكرة القدم الذي يرأسه 
الشيخ أحمد العيسي األب الروحي للهالل الحديدي 

بايقاف النجم عالء الصاصي الذي عاد هذا 
الموسم إلى أهلي صنعاء قادمًا إليه من 

الهالل وهو ما أغضب اتحاد »العيسي« 
ليصدر ذل��ك ال��ق��رار »العقابي« 

بايقاف الصاصي عن مواصلة 
اللعب م��ع األه��ل��ي »فريقه 
القديم«.. وكان االيقاف جاء 
ألن ال��ص��اص��ي ت��ج��رأ وت��رك 
ال��ه��الل »ف��ري��ق العيسي« 

وانضم ألهلي صنعاء األمر 
الذي لم يعجب الهالليين 
شيخهم  و

أح��م��د 
ال��ع��ي��س��ي ف��س��ارع 
االت��ح��اد العيساوي 
لمنع الصاصي من 
اللعب لألهلي!؟..>

»الميثاق«- متابعات
في ختام الجولة السابعة من الدوري العام لكرة القدم شهدت الجولة العديد من 
المفاجآت حيث ألحق حامل اللقب العروبة المتصدر هالل الحديدة أول هزيمة له هذا 
الموسم بفوزه عليه بثالثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما الجمعة على 
ملعب العلفي بالحديدة في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري العام لكرة 

القدم ألندية الدرجة األولى لكرة القدم
بهذا الفوز الثمين رفع العروبة رصيده إلى 11 متقدمًا إلى الترتيب السادس 

ل��ه��الل  ا خ��س��ارت��ه ف��ي ال��ص��دارة رغم بينما ظ��ل 
1 ب��رص��ي��ده السابق  4

نقطة.
وف��ي محافظة 
ذمار سجل ممثلها 

ال���وح���ي���د ب����دوري 
األضواء نجم سبأ مفاجأة من 

العيار الثقيل بفوزه الثمين على 
ضيفه التالل عدن بثالثة أهداف نظيفة 

، ليرفع رصيده بهذا الفوز الذي يعد الثاني 
له على التوالي في الدوري إلى سبع نقاط تاركًا 

ذيل القائمة إلى المركز الحادي عشر، بينما تراجع 
التالل إلى مؤخرة الترتيب بنقاطه األربع وازداد وضعه 

تعقيدًا.
وخرجت مباراة وحدة عدن وضيفه شعب إب بالتعادل 
السلبي بدون أهداف ليضيف الوحدة نقطته ال� 13 

بالمركز الثالث، فيما حصد الشعب نقطته ال� 11 بالمركز 
السابع..

وعمق شعب صنعاء من جراح ضيفه شعب المكال بهزيمة 
جديدة بهدفين نظيفين معززًا شعب صنعاء رصيده إلى 12 

نقطة متقدمًا للمركز الخامس فيما توقف شعب المكال عند 
رصيد أربع نقاط قبل أخير القائمة .

وحقق طليعة تعز فوزا ثمينا على ضيفه شباب البيضاء بهدف وحيد 
رافعًا الطليعة رصيده إلى تسع نقاط بالمرتبة التاسعة، في حين 

تجمد الشباب عند رصيده السابق خمس نقاط في المركز الثاني عشر.
وكانت منافسات هذه الجولة التي انطلقت الخميس بمباراتين أسفرت عن تحقيق 
أهلي صنعاء فوزًا ثمينًا وغاليا على ضيفه الشعلة عدن بثالثة أهداف نظيفة رفع 

األهلي رصيده بهذا الفوز المهم إلى 14 نقطة متقدمًا للمركز الثاني بفارق 
األهداف عن المتصدر الهالل ، فيما تراجع الشعلة بهذه الخسارة 

التي تعتبر األولى له هذا الموسم خطوة للوراء في الترتيب الرابع 
برصيده السابق 12 نقطة .

واستعاد أهلي تعز عافيته بفوزه الكبير على ضيفه اتحاد إب 
بأربعة أهداف نظيفة معززًا األهلي رصيده إلى ثمان نقاط في 
المركز العاشر ، فيما تخلف االتحاد بهذا الخسارة خطوات للوراء 

بالمركز الثامن برصيد 11 نقطة..

مباريات األسبوع الثامن
التالل xأهلي تعز-الثالثاء-

ملعب التالل عدن
وح����دة ع���دن xشعب 
صنعاء-الخميس -ملعب 

وحدة عدن
ش��ب��اب ال��ب��ي��ض��اءxال��ه��الل 

-الخميس-ملعب البيضاء
شعب إبxأهلي صنعاء- الجمعة-ملعب 

22مايو إب
الشعلة xالطليعة-الجمعة-ملعب 

الشعلة عدن
xاتحاد إب- المكال شعب 

الجمعة-ملعب الشحر
العروبةxنجم سبأ-

ال��ج��م��ع��ة- ملعب 
شعب صنعاء

الهالل.. فاز على التالل »بقرار« وإسقطه 
العروبة »بالثالثة« في عقر الدار!

< ل��م يكن أكثر 
ؤمًا  تشا لهالليين  ا
يتوقع تلك الخسارة 
المذلة التي تجرعها 
ال��ف��ري��ق ال��ك��روي 
ب����ن����ادي ال���ه���الل 
ال���س���اح���ل���ي ف��ي 
عقر داره ووس��ط 
جماهيره بالحديدة 
فريق  ضيفه  م��ن 
ال��ع��روب��ة وبتلك 
النتيجة الكبيرة »/3 
صفر ف��ي المباراة 

التي جمعتهما على ملعب العلفي بالحديدة - الجمعة علمًا 
أن هذا السقوط المدوي للهالل جاء عقب أن حصل على 
فوز »اتحادي« ثمين بقرار أثار الكثير من الجدل وعالمات 
االستفهام حول مدى مشروعيته بعد أن أق��رت لجنة 
المسابقات العليا باتحاد الكرة اعتبار الهالل فائزًا بمباراته 
مع التالل في الجولة السادسة /3 صفر بداعي اشراك 

التالل لمحترف أجنبي 
لم تكتمل إج��راءات 
»ب��ص��ورة  تسجيله 
رس����م����ي����ة« ل���دى 
االت��ح��اد.. والتساؤل 
حول صحة هذا القرار 
من عدمها يعود ألنه 
»القرار« جاء متأخرًا 
ج��دًا أي بعد م��رور 
»4« أيام على إقامة 
المباراة التي انتهت 
نتيجتها الطبيعية 
بتعادل الفريقين 
1/1 في اللقاء الذي جرى على ملعب التالل بعدن حيث 
جاء قرار تغيير النتيجة وتجييرها لصالح الهالل يوم 
الثالثاء 7 فبراير وأقيمت المباراة يوم الجمعة 3 فبراير 
ومعروف أن المدة المسموح بها ألي فريق لالعتراض 
على نسخة أي مباراة هي »24« ساعة فقط.. فكيف 

بعد مرور أكثر من ثالثة أيام..>

التحرير ومعين في نهائي 
األمانة لكرة اليد

»الميثاق« -متابعات

تختتم ي��وم غ��د الثالثاء منافسات بطولة 

مديريات أمانة العاصمة لكرة اليد )بنين -بنات( 

التي نظمها فرع اتحاد اللعبة باألمانة بالتعاون مع 

مكتب الشباب والرياضة وأقيمت على صالة نادي 

22مايو بمشاركة 16 فريقًا من مختلف مديريات 
األمانة.

وستجمع المباراة النهائية بين فريقي  التحرير 

ومعين لفئة البنين في حين انتهت منافسات فئة 

البنات التي جرت على صالة اتحاد رياضة المرأة 

بإحراز فريق مديرية الوحدة المركز األول بعد 

فوزه  في المباراة النهائية على فريق مديرية 
شعوب .

وأوضح األخ ياسين المطاع رئيس فرع اتحاد كرة 

اليد بأمانة العاصمة أن البطولة شهدت منافسات 

قوية وساخنة بين مختلف الفرق المشاركة لكلتا 

الفئتين بنين وبنات، مشيدًا بتعاون مدير عام 

مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبداهلل 

عبيد الذي عمل على تذليل كافة الصعوبات في 

سبيل تحقيق نجاح عملية تنظيم البطولة .

تالل األمس.. وتالل اليوم.. !!
< جاءت الخسارة الثقيلة التي 
تجرعها فريق كرة القدم بنادي 
التالل /3صفر أمام الوافد الجديد 
ل��دوري النخبة نجم سبأ ذمار - 
عصر الجمعة الماضي - لتعبر 
بقوة عن األوضاع غير الطبيعية 
التي بمر بها عميد األندية اليمنية 
- هذا الموسم - سواء اإلدارية أو 
الفنية ، فالنادي بدون مجلس إداري 
يقوده ويدير شؤونه والجانب الفني 
ليس على ما يرام ويكفي أن معظم 
الالعبين الذين زينوا صفوف الفريق 
التاللي في الموسم الماضي غادروا 
منه فرحل غالبيتهم إل��ى الغريم 
التقليدي وح��دة ع��دن مثل سامي 
كرامة ، زاهر فريد ، رأفت األصبحي ، 
والحارس العوادي فيما انتقل اآلخرون 
إلى أندية أخرى بسبب عجز النجوم مع 
التالل وهو ما يؤكد وجود اختالل إداري 
بالتالل، حيث فشل النادي في استقطاب 

العبين كبار لتعويض الرحيل الجماعي 
لالعبين المغادرين منه وكذلك التعثر في 
تعزيز صفوف الفريق بمحترفين أجانب 
ناهيك عن عجز تهيئة الفريق الكروي 
قبل خوض الدوري الحالي فكانت النتائج 

المتواضعة الخسارة مرتين والتعادل أربع 
مرات نتاجًا طبيعيًا لما أصاب التالل هذا 
الموسم ال��ذي يختلف تمامًا عن التالل 
الموسم الماضي وصيف ال��دوري وبطل 

كأس الرئيس.. ويا خوفي على التالل..


