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هيبرعلاهعماجلا1
عباطم  نيصلال2
بارقالا    روسيا3
امعزجارحاسوقم4
تسلللويليسيم5
غااااااعنمما6
ااجللفاعنال7
يمايهلاعينم8
طالالميادينت9

يلختلادفاوح10
سبليمعونتيجد11
بحاوناعوبساله12
لركارحسدولوم13
ايلمالايلاسد14
نواعتلاسلجملود15

أفقيًا:
 1-  قائد سياسي وعسكري )يمني رئيس الجمهورية ونائب رئيس 

حزب المؤتمر الشعبي العام(.
 2-  عملة اتحاد أوروبا – الفائز في المسابقة )م( .

 3-  قسم متخصص في علوم اآلداب - متشابهان – كل ما يحيط 
بالشيء من بناء أو غيره )م(.

 4-  تناغم - القرار الذي يتخذه الرئيس.
 5-  إجماع على الرأي )م( – بين جبلين )م( – يمس.

 6- المكتوم – قهوة – امتدح كاذبًا )م(.
 7- جاهل – جمع السنبلة )م( - للتخيير.

 8-  البواسل )م( – خلق.
 9- هجما – أرسم – جمع صوت.

 10- شلف – مديرية في محافظة حجة )قضاء الشرفين( )م( – قوام.
 11- محافظة يمنية تبعد عن صنعاء حوالي )200كم( – جمع بيدر معرفه.
 12- رب – اللجان االنتخابية على مستوى الدائرة والمركز – حاكم أو والي.

 13- توفى )م( – كح )م( – حرفا االدغام – مديرية في محافظة عمران )جنوب شرق(.
 14- اللجان االنتخابية المكونة من الجهات الرسمية ومؤسسات 

المجتمع المدني.
 15- مجموعة أصوات لمنطقة معينة يقومون بترشيح شخص عن 

شخص آخر- نمو وتأللؤ.

عموديًا:
 1-  تصويت )م( – لديك- اصطفي أو أفضل )م(.

 2-  لالستدراك – اإلبداع )م( – القدرة )م(.
 3-  كف )م( – نهاية اليوم )م( – جمع مهمة )عسكريًا(.

 4-   نصف عبور )م( – دولة عربية )غرب آسيا( – قط )م(- ما حمض 
من العصير ونحوه )م(.

 5-  تالقي )م( – صال وجال – أسم علم مؤنث.
 6-  من األنبياء – طائر مغرد – زرع أخضر يمأل الحدائق والمالعب.

 7-  كاتب ومؤسس الحركة الشعبية )ولد في 22 شباط 1857م( 
كان ضابط بالجيش البريطاني توفي )8 يناير 1941م( – وضحا وبينا.
 8-  بلد عربي  ديمقراطي ذو النظام الجمهوري الوحيد )عربيًا( )م( 

– أول اليوم – نصف اتبع.
 9- دعمنا بالمال – المعتاد والشائع.

 10- عضو في حكومة – ثقب اإلبرة )م( – نادي أسباني.
 11- قائد او زعيم دولة – اللجان االنتخابية على مستوى المحافظات – رج.

 12- للتأوه – فيلم مصري بطوله منه شلبي – تجدها في أوان.
 13- المرسى )م( – ضمير متصل- علم ومعرفة.

 14- ابن )م( – استتباب.
 15- قنوط – مهاد – مديرية في محافظة حجة )كحالن .....(.

إعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

ضي
ما

د ال
عد

ل ال
لح

ا

14

وزارة الشباب.. والمبنى الجديد!!
»الميثاق« 

مع إق��رار موعد إقامة ال��دورة االنتخابية لألطر الرياضية لألندية 
واالتحادات العامة والفروع سيكون من المناسب جدًا أن تقوم قيادة وزارة 
الشباب والرياضة بمغادرة مقرها الحالي الكائن بشارع الزبيري بصنعاء والذي 
تعمل به الوزارة باإليجار سنويًا ويكلفها مبالغ طائلة واالنتقال عقب االنتهاء 
من إجراء االنتخابات إلى المقر الجديد الكائن بمدينة الثورة الرياضية 
والذي بات جاهزًا تمامًا للتشغيل وبالتالي فإن المبنى الكبير جدًا 
والرائع الجمال سيكون مهيئا للعمل بعد تأثيثه واستكمال تجهيزه 

ومن ثم فإن انتقال قيادة الوزارة إليه هو القرار األنسب في مثل هذا التوقيت أي عقب 
نهاية االنتخابات حيث سيستوعب المبنى الجديد كل اإلدارات والقطاعات التابعة للوزارة 
بما فيها صندوق رعاية النشء والشباب الذي يعمل هو اآلخر في مبنى باإليجار ..كما أن 
المقر- الذي تم تشييده بالمدينة الرياضية ليكون مقرًا للوزارة وقطاعاتها المختلفة بما 
فيها الصندوق- بإمكانه استيعاب االتحادات الرياضية العامة التي تعمل معظمها في 
مقرات باإليجار.. وبذلك سيكون من المناسب أن تنتقل الوزارة واالتحادات من المقرات 
التي تستأجرها بمبالغ فلكية شهرية وسنوية إلى المبنى الجاهز بمدينة الثورة الرياضية 

وتوفير المبالغ المرصودة لإليجار لصالح األنشطة الرياضية.. فهل من مجيب؟!

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 27 / 2 / 2012م 
 الموافق :5 / ربيع ثاني / 1433هـ 

العدد: )1597(

بعد مشاركة ناجحة توجَّها منتخبنا بحصد )4( ميداليات

بالدنا بالمركز الثالث في البطولة 
العربية لناشئي التايكواندو

 شعب صنعاء يالحق الشعلة 
على صدارة الدوري

موجة الغبار تؤجل مباراة شعب المكال واالتحاد

»الميثاق«- متابعات 
طني  لو ا منتخبنا  حقق 
لناشئي التايكواندو  المركز الثالث 
ف��ي ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة لناشئي 
التايكواندو تحت )17( سنة التي 
أقيمت في إمارة الفجيرة بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة خالل 
الفترة 20-23 فبراير الجاري 
بمشاركة  نحو 11 دولة ..في 
لبطولة  ا لقب  ن��ت��زع  ا حين 
والمركز األول منتخب األردن 
وجاء في المركز الثاني منتخب 

اإلمارات.
وجاء إح��راز بالدنا للمركز الثالث 
بعد أن حصد  نجوم منتخبنا الوطني 
أربع ميداليات منها ميدالية ذهبية 
وم��ي��دال��ي��ت��ان فضيتان وأخ��رى 
برونزية حيث ج��اءت الميدالية 
الالعب  الذهبية عن طريق 
ص��دام طحامة، تحت وزن 
45كجم اثر خوضه ثالث 
مباريات كانت األولى أمام 
العب قطر والثانية قابل 
العب الكويت بينما لعب 
في المباراة النهائية مع 
الع��ب األردن مالك بن 

محمد.
وتحت وزن 63كجم 
تمكن العب المنتخب 
ال���وط���ن���ي ل��ن��اش��ئ��ي 
يوسف  ندو  يكوا لتا ا
م��وف��ق منصر من 
ح��ص��د ال��م��ي��دال��ي��ة 

ال��ف��ض��ي��ة ب��ع��د وص��ول��ه 
ال��ذي خسر فيه  النهائي  للقاء 
أم��ام الع��ب المنتخب األردن��ي.. 
وأضاف الميدالية الفضية الثانية 
لبالدنا ال��الع��ب يحيى عياش 
تحت وزن 48كجم بعد ما تمكن 
من التأهل إلى المباراة النهائية 
لمواجهة الالعب األردني وحينها 
خسر العبنا بعد تقديم مستوى 
متميز توجه بالميدالية الفضية.. 
وتحت وزن 55كجم استطاع العب 

منتخبنا 
ال��وط��ن��ي ي��وس��ف 

الرهمي تحقيق الميدالية البرونزية 
بعد مواجهة مع العب فلسطين عالء 
الطيطي الذي حسم اللقاء لصالحه و 
بعد مباراة شهدت مستوى طيبًا قدمه 
العبنا تحت وزن 51كجم تعثر العب 
منتخبنا أسامة عبدالحميد األشعري 
في تحقيق ميدالية في البطولة غير 
انه نافس بقوة في اللقاء الذي جمعه 

مع العب فلسطين.
وق��د ضمت بعثة منتخبنا 
الوطني لناشئي التايكواندو 
ال��ذي  شارك في هذه البطولة 
خمسة الع��ب��ي��ن ت��ح��ت ق��ي��ادة 
المدرب العراقي عبدالرحيم محمد 
سلمان  وإداري البعثة فرحان احمد 
حيدر، بينما شارك الحكم الدولي 
يحيى البخيتي في إدارة منافسات 
البطولة في حين رأس البعثة األخ 
موفق منصر رئيس االتحاد العام 
للعبة وال��ذي حضر اجتماع المكتب 
التنفيذي لالتحاد العربي للتايكواندو 
وتم خالله مناقشة روزنامة البطوالت 
العربية والدورات التأهيلية والتدريبة 

المقرر اقامتها خالل العام الجاري .
وكانت بعثة المنتخب قد عادت إلى 
صنعاء مساء أمس األول حيث عبر 
وكيل أول وزارة الشباب والرياضة 
عبداهلل هادي بهيان الذي كان في 
استقبال الفريق عن سعادته بهذا 
االنجاز الذي أحرزه المنتخب الوطني 
للتايكواندو بحصوله على المركز 
الثالث رغم مشاركته بخمسة العبين 
، مشيدًا بالجهود الذي بذلها الفريق 
الفني لمنتخبنا الوطني وإيصاله إلى 

هذا المستوى.

النعاش
 وتدريب الكبار!!

»الميثاق« 
حسنًا ماقام به االتحاد 
العام لكرة القدم ..عندما قرر البدء 
في إعداد وتحضير المنتخب الظني 
القدم لالستحقاقات  لكرة  األول 

التي تنتظره خالل المرحلة 
القادمة وهي المشاركة  

نهائيات بطولة  في 
كأس العرب الثانية 

ع��ش��رة المقررة 
22 يونيو  م��ن 
إل���ى 5ي��ول��ي��و 
2م  0 1 2
بالسعودية، 
بعدها  ث��م 
بطولة غرب 
آسيا  بإيران 
في سبتمبر 
م���ن ال��ع��ام 
ال����ج����اري.. 

وأخ������ي������رًا 
المشاركة في 

 )2 1 ( خليجي 
بالبحرين أوائل العام 

القادم 2013م..
لحسن(  ا )غير  لكن 
أن االتحاد قرر تصعيد 
مدرب منتخب الناشئين 
س��ن��ة   )16 ( ت���ح���ت 
ليتولى  نعاش  سامي 
مهمة البدء في تجهيز 
منتخب الكبار، ال��ى ان 
يتم التعاقد مع مدرب 
أجنبي.. ف��ي حين قرر 
االتحاد أيضًا إعادة المدرب 
للمنتخب  بق  لسا ا
الوطني األول أمين 
ة  د لقيا لسنيني  ا
شئين  لنا ا منتخب 
الذي كان يقوده 

النعاش!!

منتخب البراعم الوطني للقدم ينهي مشاركته بالدوحة
»الميثاق«- متابعات  

منتخبنا  ن��ه��ى  أ
القدم  لكرة  للبراعم  الوطني 
مشاركته في فعاليات مهرجان 
غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة 
القطرية الدوحة بتعادل إيجابي 
بهدف لمثله أمام نظيره اللبناني 
في ختام مباريات المرحلة الثانية 
وفقًا لنظام المهرجان غير التنافسي 
وذلك بقيادة المدرب الوطني عادل 
المنصوب ومساعده الالعب الدولي 

السابق جياب باشافعي .
الوطني  المنتخب  وبهذا يكون 
سجل تعادله الرابع في المهرجان 
والتي كانت أمام قطر وعمان بهدف 
المباراتين، ومع  لمثله في كلتا 

األردن ب��دون أه��داف، فيما سجل 
المرحلتين  انتصارات في  ثالثة 
وخسارتين ،كما حل العبو منتخبنا 
ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ف��ي اختبار 

المهارات الفردية الكروية..
وع��ق��ب ان��ت��ه��اء ال��م��ب��اري��ات 
قامت اللجنة المنظمة بتكريم 
المنتخبات المشاركة، فيما جرى 
تبادل الدروع والهدايا التذكارية 
بين الوفود المختلفة بحضور 
رئ��ي��س وف��د منتخب البراعم 
الوطني حسين صوفان وجميع 

أعضاء البعثة..
وكانت بعثة المنتخب قد عادت  
إلى العاصمة صنعاء ظهر أمس من 

العاصمة القطرية الدوحة..

اليوم ..اختتام المهرجان النسوي الرياضي والثقافي واالجتماعي الثالث

»الميثاق« 
من المقرر أن تختتم  اليوم  االثنين فعاليات المهرجان 
النسوي والثقافي واالجتماعي الثالث الذي يحتضنه نادي بلقيس 
النسوي وتنظمه اإلدارة العامة للمرأة بوزارة الشباب والرياضة 
بمشاركة 640 العبة بعد ان اختتمت معظم المنافسات الرياضية 
والثقافية التي حفل بها المهرجان على مدى اسبوعين متتاليين.. 
وكانت الالعبة رؤوفة حمود الشراعي قد أحرزت لقب بطولة البلياردو  
من مختلف مديريات أمانة العاصمة..  أما طاولة المعاقات فقد شهدت 
مباريات جيدة المستوى وصراعًا خلوقًا من اجل خطف المراكز الثالثة 

األولى حيث حققت الالعبة ياسمين الراعي المركز األول..

سباق العربة للمعاقات 
وفي منافسات سباق العربة تمكنت الالعبة عفاف شرهان من الفوز 
بالمركز األول..وفي منافسات الشطرنج لفئة المعاقات فقد  تمكنت 

الالعبة رضية الشامي من إحراز المركز األول.
الطامحات للعال يخطفن لقب الكفيفات ثقافيًا

وأح��رزت العبات جمعية أمن لرعاية الكفيفات ممثالت بفريق 
»الطامحات إلى العال« المركز األول في المسابقة الثقافية التي 
أقيمت على كأس الفقيدة فاطمة العاقل وذلك بعد فوزهن في 
اللقاء النهائي على العبات األمل المتجدد بنتيجة )15/20(.. وتواصاًل 
للفعاليات الثقافية فقد واصلت الفرق الثقافية لعدد من المديريات 

تحقيق الفوز والصعود للمراحل النهائية.
هذا وقد تواصلت الفعاليات الثقافية  والفنية واالجتماعية 

عقب االنتهاء من المنافسات الرياضية التي أقيمت، شاملًة 
العبات المدارس وفئة المعاقات.. كما كان للمسابقات الثقافية 

دور مهم في إبراز الجانب  الثقافي للكفيفات الالتي تألقن 
بشكل الفت وتنافسن على مركزي المسابقة األول والثاني 

وال��ذي كان من نصيب الطامحات إلى العال واألم��ل المتجدد. 
وتتواصل على المسرح العديد من الفعاليات الفنية التي شملت 

تقديم االسكتشات المسرحية الهادفة والفقرات الغنائية واإلنشادية 
الالتي تقدمها مواهب الطالبات باإلضافة إلى المسرحيات التي يقدمها 

نجوم الكوميديا اليمنية .

فصل 
االتحادات!!

مختلفة واالع��ت��راض التي قادها بعض بعد موجة من الغضب »الميثاق«  لعاب  أ في  لرياضيين  مة ا لعا ا للجنة  ا على  لي ع��ن المصارعة والمالكمة عن حيث تم فصل لعبة بناء االجسام باعتبارها اتحادات منفصلة !!الرياضية التي دُمجت قبل سنوات لالنتخابات التعامل مع االتحادات سيتحتم  لتا با و . . كسينج  بو لكيك  ها ا د تحا ا لعبة  لكل  ن  الماضية.!!خ���الل ال��س��ن��وات الذي رافق هذه العملية في اتحاد واحد ..والفشل لقناعة بعدم دمج لعبتين ال��م��ن��ف��ص��ل، ب��ع��د ال��وص��ول سيكو

دمج التعاون والنهضة في االتفاق

»الميثاق« 
شهدت محافظة إب األسبوع الماضي والدة نادي جديد يتوقع أن يكون له 
حضور متميز في الفترة المقبلة ..والكيان الوليد الذي تم اإلعالن عن قيامه في اللواء 

األخضر هو نادي االتفاق بمديرية بعدان.. 
وقد جاء )االتفاق( كحصيلة لدمج الناديين المعروفين في بعدان )التعاون والنهضة(.. 
والمؤكد أن الوسط الرياضي في إب قد استبشر خيرًا باإلعالن عن هذه الخطوة الكبيرة 

والتي تأخرت كثيرًا..
حيث كانت أصوات عدة قد نادت في السنوات الماضية إلى اإلسراع في دمج الكيانين 
السابقين النهضة والتعاون في كيان رياضي واحد، إال أن تلك الدعوات لم يُستجب لها 
إلى أن رأت الفكرة النور مع بداية العام الجاري2012م بعد أن وصل أبناء الناديين التعاون 
والنهضة إلى قناعة تامة بضرورة انصهارهما في إطار كيان رياضي واحد )نادي االتفاق( 
..ويحدو الرياضيون في إب وعلى مستوى الوطن أن يسير االتفاق على خطى االتحاد الذي قام 

بهذا المسمى نتيجة لدمج ناديي )الفتوة والسالم( سابقًا..

»الميثاق«- متابعات 
ق��ف��ز ف��ري��ق ش��ع��ب ص��ن��ع��اء إل��ى 
المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري العام 
لكرة القدم برصيد )15( نقطة متساويًا مع 
الشعلة المتصدر بفارق األهداف، وذلك بعد 
فوز الشعب على مضيفه وحدة عدن بهدف 
وحيد سجله محمد العنبري في المباراة التي 
جمعتهما على ملعب حامد الشيخ بعدن في 

اطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري..
وبخسارته خسر الوحدة فرصة االنفراد 
بالصدارة بعد ان تجمد رصيده عند النقطة 

)13( ليتقهقر إلى المركز السابع.
شعب صنعاء وشعلة ع��دن استفادا من 
خسارة المتصدر السابق هالل الحديدة الذي 

سقط  برباعية أم��ام مضيفه 
شباب البيضاء في المباراة 

التي جمعتهما على ملعب 
الحديقة الترابي بمدينة 
البيضاء وبخالف البداية 

المتحفظة للشوط األول 
أتت بداية الشوط الثاني نارية 
للشباب ال��ذي باغت الهالل 

ب���ه���دف ث���انٍ 
ع����ن ط��ري��ق 
ق��ائ��ده احمد 
أمواس، وثالث 

جم  لمها ا ع��ب��ر 
هما  ز عز  ، ي لعبيد ا محمد 
بثالث للشوط ورابع للمباراة 
اجمااًل عن طريق المدافع 
ع���ب���دال���رزاق م��ق��ص��م.. 
وبهذا الفوز يرتفع رصيد 
الشباب إل��ى )8( نقاط 
الجولة في  ليخرج من 
العاشر بفارق  المركز 
االهداف عن أهلي تعز، 
أما الهالل فقد تراجع من 
المركز األول الى المركز 
السادس برصيد )14( 
نقطة وهو الرصيد نفسه 
الذي تملكه فرق« اهلي 
صنعاء وشعب إب والعروبة 
التي تحتل المراكز التي 

قبله.. وفي عدن ايضا حقق فريق التالل اول 
فوز له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد 
جمال نديم الذي صعد به السبت الماضي الى 
دوري مجموعات كاس االتحاد اآلسيوي على 

حساب فيكتوري المالديفي.
الفوز التاللي األول جاء على حساب ضيفه 
أهلي تعز بهدفين مقابل الشيء في المباراة 
التي جمعتهما على ملعب حقات ، ليرتفع 
رصيد التالل إلى )7( نقاط غادر بها المركز 
األخير للترتيب إلى المركز قبل األخير وتجمد 
رصيد األهلي عند 8 نقاط ليخرج من الجولة 
في المركز الحادي عشر بفارق األهداف عن 

شباب البيضاء صاحب المركز العاشر..
وك��ان لقاء شعب 
حضرموت بضيفه 
اتحاد إب الذي كان 

من المقرر أن يقام يوم 
أم��س على ملعب 

الشاحت  قد تأجل 
بسبب موجة الغبار التي 

غطت مدينة الشحر..

مباريات 
الجولة التاسعة

الطليعة × أهلي صنعاء- الخميس- 
ملعب الشهداء تعز

شعب صنعاء ×شعب إب- الجمعة- ملعب 
شعب صنعاء

اتحاد إب × وحدة عدن- الجمعة- ملعب إب
الهالل × الشعلة- الجمعة- ملعب العلفي 

بالحديدة
ال��ت��الل× ش��ع��ب ح��ض��رم��وت- 

الجمعة- ملعب التالل عدن
نجم سبأ × شباب البيضاء- 

الجمعة- ملعب ذمار
أه���ل���ي ت���ع���ز × 
ال��ع��روب��ة- ملعب 

الشهداء تعز.


