
123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101121314151
اربدرهـاسلامظاك1
لااقرخافهـلاهـر2
منويمايمجوا3
شعيوانحلاهـدايم4
انتكماطترالهـ5
تيوكلايمهـلكم6
لامهـدصاهـمدار7
فمباشخلاهـيمس8
الالمختصلنا9

لكلورعمجداال10
تامسبعليالسمهـ11
دثاريمكلامرح12
ربطفشلاهـلاام13
يموينارويجامد14
بوهـرلهـمانملاا15

أفقيًا:
 1- منظمة عربية تضم دول في الشرق األوسط وأفريقيا ينص 

ميثاقها على التنسيق بين الدول األعضاء وفي الشؤون االقتصادية.
 2- دولة آسيوية )شرق آسيا( األكثر سكانا في العالم- آالت طبع.

 3- أكبر بلد في العالم من حيث المساحة وتاسع أكبر دولة من حيث عدد 
السكان في العالم )تقع شمال آسيا( )م(- تحدثا )م(- صالح ومستقيم )م(.

 4- محدب أو مقبب- تجدها في الجارح- ادعيا وقاال.
 5- العب كرة قدم أسباني )24 يونيو 1978م( يلعب للمنتخب 

األرجنتيني ونادي برشلونة- وادي في جهنم )م(- تسرب )م(.
 6- أحد األبوين- حظر- متشابهة

 7- رقَ- كره واشمأز- أتى.
 8- حصين- العشق الشديد.

 9- الساحات العامة )م(- استطال )م(.
 10- أطراف )الشيء(- االستسالم أو االستغناء عن الشيء.

 11- مساعدتي )م( – يرتدي.
 12- للسؤال- في الشهور- تجدها في )أنا والحب(.

 13- طفل رضيع- جذباك- حرفا االدغام.
 14- حيوان مفترس )م( -جمع ليل- رجاء للنداء.

 15- منظمة إقليمية عربية )6 دول( تأسس مجلسها في )25مايو 1981م(.

عموديًا:
 1- منظمة عالمية تأسست في 24 أكتوبر 1945م تبعًا لمؤتمر دومبارتون أوكس- متشابهان.

 2- يصلحان االعوجاج أو االنحناء- مس )جمع(.
 3- مخبر- عمله اليابان )م(- اشتعل – حاكم )مجزومة(.

 4- جميل الوجه- شدة وصالبة- للتعريف.
 5- دولة عربية تقع في أقصى الشمال الشرقي لقارة أفريقيا- حرف جزم- 

عكس قيامي )م(.
 6- نصف ربيع )م(- االيراد- تغيير.

 7- من الضمائر- عائش- حرف هجائي )م(- ال باإلنكليزية- رمز جبري.
 8- أحسن وأبهى- دولة عربية ذات نظام ملكي )م(.

 9- للنفي- البحر.
 10- المسجد )م( - دولة عربية اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية.

 11- دولة )شبه جزيرة( تقع في شرق شبه الجزيرة العربية )م(- النقود- دولة 
تقع في جنوب غرب آسيا على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية )م(.
 12- شهر سرياني )م(- انحرفا عن الطريق المستقيم- دولة تقع في الركن 

الشمالي الغربي للخليج العربي )م(.
 13- خليج تبلغ مساحته نحو )233.100 كم( وعرضه )370 كم( كحد 

أقصى.)55 كم( حد أدنى بعمق ال يتجاوز 90 متر )م(.
 14- آله يستخدمها الطبيب لمعرفة نبض المريض )م( - مملكة )دولة( في 

جنوب غرب قارة آسيا تتكون من أرخبيل جزر من 33 جزيرة.
 15- تكلم عنه وذمه في حال عدم وجوده )م(- الغير معقد )م(.
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إشـــراف:
يحيى الضلعي

منتخب البراعم يشارك في المهرجان اآلسيوي بقطر

»الميثاق«- متابعات  
< توجهت أمس إلى العاصمة القطرية 
»الدوحة« بعثة منتخبنا الوطني للبراعم لكرة القدم 
للمشاركة في المهرجان اآلسيوي للبراعم الذي 
تنظمه سنويًا أكاديمية اسباير للتفوق الرياضي 
بدعم ورعاية االتحاد القطري لكرة القدم وتحت 

إشراف االتحاد اآلسيوي للعبة.  
ويحظى المهرجان اآلسيوي بمشاركة واسعة 
من مختلف دول آسيا وأبرزها دول الخليج العربي 
والعراق ولبنان وإيران واليمن ومن المقرر أن تنطلق 
منافسات المهرجان يوم غد وتستمر حتى السادس 

عشر من الشهر الجاري.  
وكان منتخبنا الوطني للبراعم قد استعد للمشاركة 

منذ وقت مبكر في معسكر تدريبي داخلي استمر 
نحو 45 يومًا بقيادة المدرب الوطني عادل المنصوب 
وتم اختيار 22 العبًا بعد أن دخل المعسكر التدريبي 
40 العبًا تم اختيارهم من مختلف المحافظات بعد 

عملية بحث استمرت شهرًا كاماًل.  
وخــالل المعسكر التدريبي كثف الجهاز الفني 
برنامج إعــداد المنتخب في سبيل الوصول إلى 
الجاهزية المطلوبة وجرى اإلعــداد على فترتين 
صباحية ومسائية في الملعب االحتياطي بمدينة 

الثورة الرياضية.  
فضاًل عن المحاضرات التي كان يتلقاها الالعبون 
بغية تعزيز الثقة بالنفس أثناء خوض المباريات 
داخل الملعب والمنافسة الشريفة التي تعكس تطور 

الالعب اليمني في كرة القدم وااللتزام بمبادئ اللعب 
وبث الوالء الوطني في نفوس الالعبين وتسجيل 

الحضور المشرف لبالدنا.  
وتخلل المعسكر التدريبي للمنتخب إجراء بعض 
المباريات التجريبية مع معظم فرق براعم أندية 
األمانة حيث خاض خمس مباريات مع أندية العروبة 
وأهلي صنعاء ووحدة صنعاء و22 مايو وفاز المنتخب 

في أربع مباريات وخسر في واحدة.  
وجاءت المباريات التجريبية بهدف الوقوف أمام 
المستوى الفني لالعبين وحرصًا من الجهاز الفني 
على اختبار قدرات الالعبين في مختلف الخطوط 
ومن أجل معرفة مكامن القوة والضعف ومعالجة 

النواقص التي تظهر في صفوف المنتخب.  

»الميثاق«- متابعات  
بحسب األمين العام التحاد كرة القدم حميد شيباني فقد تقرر وصول المدرب 

البرازيلي باولوكامبوس إلى العاصمة صنعاء خالل األسبوع األول من شهر فبراير الجاري 
بحسب ماكان قد اتفق معه االتحاد لكي يأتي إلى بالدنا 
إلتمام التفاوض معه بشأن توليه مهمة تدريب المنتخب 

الوطني األول لكرة القدم خالل المرحلة القادمة. 
وعزا شيباني عدم مجييء المدرب البرازيلي في 
الموعد المذكور إلى عدم موافقة وزارة المالية 
على صرف المخصصات المطلوبة إلكمال 
التعاقد مع كامبوس وجهازه المعاون.. 
وقال شيباني لصحيفة »البيان« اإلماراتية 
في عددها الثالثاء الماضي إن اتحاده سيواصل 
ــوزارة المالية باعتماد  إقناع المسئولين ب
المخصصات المرفوعة من االتحاد لكي يتسنى 
لالتحاد البدء في إعداد المنتخب الوطني األول 
بعد التعاقد مع المدرب البرازيلي باولوكامبوس 

لخوض االستحقاقات التي تنتظره وأولها بطولة 
غرب آسيا في يوليو بإيران ثم قبلها خوض نهائيات 
بطولة كأس العرب الـــ12 بالسعودية في يونيو 

المقبل وكذا االستعداد لخليجي 21 بالبحرين 
أوائل العام المقبل 2013م ..

إلى ذلك سيبدأ المدرب الوطني المكلف 
بالبدء في إعداد المنتخب سامي نعاش 

مهمته مع المنتخب حيث سيعلن 
قريبًا التشكيلة األولية للمنتخب 

ومن ثم البدء في التجمع األسبوعي 
بصنعاء لمدة أربعة أيام في األسبوع 

يتدرب خاللها الالعبون مع استمرار 
في  أنديتهم  مع  مشاركاتهم 

الدوري العام لفرق النخبة..

المالية تؤجل قدوم المدرب البرازيلي باولوكامبوس إلى صنعاء 

النعاش يبدأ مهمته التدريبية مع 
المنتخب األول لكرة القدم

منتخب الناشئين 
..واألمين ونهائيات 

كأس آسيا!! 
ــاق«-   ــث ــي ــم »ال

خاص 
على الرغم من مكان 
وزمان نهائيات كأس 
آسيا للناشئين  لكرة 
الــقــدم- حيث تقرر 
شهر  فــي  متها  قا إ
ــن الــعــام  يــونــيــو م
الجاري2012م في 
جــمــهــوريــة إيـــران 
اإلسالمية- إال أن 
اتحادنا الكروي مازال 
بعيدًا تمامًا عن مسألة 
ــداد منتخبنا  تجهيز وإع
تحت  للناشئين  لوطني  ا
ســن 16 سنة لكي يخوض  
المذكورة  النهائيات  المنتخب 
وهــو في كامل الجاهزية التي 
تجعله احد المنافسين بقوة في 
وأن منتخبنا  البطولة خصوصًا 
على  لمنافسة  ا مقومات  يملك 
من  يملكه  بما  لفني  ا لصعيد  ا
العبين موهوبين أثبتوا حضورهم 
المتميز في التصفيات المؤهلة 
للبطولة وصعد المنتخب بتصدره 
ــدارة لمنتخبات المجموعة  عن ج
الرابعة على حساب منتخبات كل 
من )الكويت-اإلمارات-أفغانستان 
-باكستان -المالديف( فحل ناشئونا 
في الصدارة فيما جاء منتخب الكويت 

المستضيف ثانيًا. 
ومــا يزيد من صعوبة البدء في 
استعدادات المنتخب أن االتحاد قام 
مؤخرًا بإبعاد المدرب السابق للمنتخب 
سامي نعاش بتعيينه مدربًا للمنتخب 
األول وتعيين المدرب الكبير أمين 
السنيني مدربًا للناشئين وهو الذي 
كان يقود منتخب الكبار، وبالتالي فإنه 
سيواجه صعوبة كبيرة في التعرف على 
الالعبين الذين كان النعاش قد اختارهم 

وقادهم للنهائيات!! 

بعد استقالة الكابتن شرف محفوظ 

القدسي يعتذر عن تدريب فريق التالل في كأس االتحاد اآلسيوي بكرة القدم
  - » ق لميثا ا «

متابعات 
على إثــر استقالة 
ــدرب الوطني  ــم ال
شرف محفوظ من 
ب  ر كــمــد مهمته 
لــكــروي  ا للفريق 
األول بناديه التالل 
على خلفية سوء 
النتائج المصاحبة 
لي  لتال ا يق  للفر

في الدوري المحلي وبعد انسحاب 
الكابتن شرف من مواصلة قيادة 
أن  بعد  وآسيويًا  فريقه محليًا 
اتهمه االتحاد العام لكرة القدم 
بالفشل في الحصول على شهادة التدريب 
المستوى )B( المعترف بها من االتحادين 
ــي لــكــرة الــقــدم وهي  ــدول ــوي وال اآلســي
الشهادة التي كانت تتيح للكابتن شرف 
محفوظ االستمرار في مشاركته الحالية 
في التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور 
المجموعات ببطولة كأس االتحاد اآلسيوي 
بكرة الــقــدم.. على إثــر ذلــك فقد اعتذر 

الكابتن عبدالعظيم القدسي نجم 
أهلي تعز سابقًا والمنتخبات الوطنية 

وهو المدرب المجاز في تدريب كرة 
القدم لحصوله على الشهادة 

B( عن قيادة الفريق  (
الكروي بنادي التالل 

بعد استقالة المدرب 
شرف محفوظ حيث 
كــان القدسي قد 
وافق على العمل 
كــمــديــر فني 
للتالل أثناء مشاركته بالبطولة 
اآلسيوية لعدم امتالك شرف 
محفوظ  لهذه الشهادة وهو ماال 
يسمح له بالتواجد مع فريقه في 
هذه البطولة كمدرب .. وبعد 
تعيين إدارة التالل الكابتن 
جمال نديم كمدرب للفريق 
خــلــفــًا لــشــرف فــمــن سيقود 
الفريق التاللي آسيويًا بالنظر 

إلــى أن جمال نديم هو اآلخر 
غير حاصل على شهادة التدريب 

اآلسيوية B؟! 

عن عالقة مركز الطب الرياضي 
واالتحاد العام للطب الرياضي!!

»الميثاق«  
فــي االجــتــمــاع  األخــيــر األعلى 
لمركز الطب الرياضي الكائن بمدينة 
الثورة الرياضية والتابع لــوزارة الشباب 
والرياضة أقر المجلس فيه- بداية فبراير 
الجاري برئاسة  وزير الشباب والرياضة 
رئيس المجلس األعلى للمركز العديد من 
الخطوات الهادفة لالرتقاء بالمهام المناطة 
بهذا المركز الحيوي المهم ومن ذلك إشراف 
المركز على كافة الفروع الموجودة في 
بعض المحافظات أو تلك المزمع افتتاحها 
في محافظات أخرى وأن يتولى المركز 
الرئيسي بصنعاء اإلشراف المباشر على 
تلك الفروع بحيث تكون تابعة للمركز 

الخاص لوزارة الشباب والرياضة.. 
والــســؤال المطروح بعد ما صــدر عن 
االجتماع المذكور.. ما شكل او طبيعة 
العالقة التي سيتعامل بها مركز الطب 
ــذي يرأسه الدكتور محمد  الرياضي ال
السريحي مع االتحاد العام للطب الرياضي 
الذي يرأسه الدكتور محمد محمد حجر 
بالنظر إلى التباينات الحادة التي ظلت 
تشوب عالقة االتحادين طوال السنوات 
القليلة الماضية وكيف يمكن لالتحاد القيام 
بالمهام المناطة به في ظل المركزية 
الشديدة التي يتعامل بها المركز الرئيسي 
للطب الرياضي مع فروعه؟!! وهل سيكون 

االتحاد تابعًا للمركز ؟! 

تواصل منافسات المهرجان النسوي الرياضي الثالث 

»الميثاق«- متابعات  
ــادي  ــن ــل ب ــواص ــت < ت
ن  جا لمهر ا ت  فسا منا بلقيس 
الرياضي والثقافي واالجتماعي 
الثالث الذي تنظمه اإلدارة العامة 
لرياضة الــمــرأة بـــوزارة الشباب 
والرياضة والذي تشارك فيه 640 
فتاة من مختلف مديريات ومدارس 
أمانة العاصمة، وكانت فعاليات 

لعديد  ا تخللتها  قــد  ن  لمهرجا ا
من البرامج التوعوية والثقافية 
باإلضافة إلــى فقرات المواهب 
الفنية في الغناء واإلنشاد حيث 
في  لفتيات  ا من  لعديد  ا تألقت 
هذين المجالين، كما كان لنجوم 
الفن الكوميدي خالد البحري ومحمد 
قحطان ونبيل اآلنسي دور في 
تعزيز الوعي الثقافي من خالل ما 

يقدمونه من مسرحيات هادفة 
الكبير من  حظيت بالتفاعل 

قبل المشاركات في المهرجان.. 
وفيما يخص الجانب الرياضي 

والثقافي والترفيهي فقد شهد 
ازدحامًا كبيرًا وإقبااًل الفتًا بشكل 
أفــضــل مــن الــمــوســم الماضي 
األمر الذي أدى إلى تمديد أيام 
المهرجان خمسة أيام إضافية.  

شغب الدوري
ما يحدث في مالعب كرة  

القدم في بالدنا البد من 
الوقوف أمامه بحزم وإنزال عقوبات 
ــدث فــي الموسم  قاسية كما ح
الماضي لفريق شباب البيضاء حين 
لعب عشر مباريات خارج أرضه من 
الغريب أننا لم نسمع أي عقوبة 
ضد فريق نجم ذمار الذي اعتدت 
جماهيره على حكم اللقاء الذي إدار 
لقاء النجم والشعب في إطار الجولة 

الخامسة .
إضافة إلي أحداث الحديدة والتي 
كانت في إطار األسبوع السابع بين 

فريقي الهالل والعروبة


