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أفقيـًا :
1-ممثل سينمائي وتليفزيوني ومسرحي وكاتب سيناريو 
وحوار ومنتج سينمائي مصري راحل ،عرف بألقاب )ملك 
الترسو، وحش الشاشة,الملك( ،قام بأكثر من 320 فيلم 

منها ) العمالق،المليونير ,الفتوة( – سياج )م(.
2- للتأفف - أحدى مديريات محافظة البيضاء .

3-طبيب وممثل مصري مخضرم، مثل في التليفزيون 
والمسرح والسينما، من أفالمه )الكيف ، مبروك وبلبل ، 

األقزام قادمون (.
4- رجاء – من أوجه القمر.

5-شتمه )م( – بسام )مبعثرة(.
6- آلة طرب شعبية ذات وتر واحد، تُشبه الكمنجة في 

شكلها - أسود الّلون.
7-  المتفوق )م( - النظرُ والتأمل.

8- نقود – شجر عظامٌ من الفصيلة الَكاذيَّة، أزهاره ذات 
رائحٌة جميلٌة.

9- راية – من أوجه القمر )م(.
10- يرتب )م( – مقصد أو مرام )م( - حرف نصب.

11- ظبي – قاص – تلف، فساد.
12- يمنحه بعضًا من الوقت – كتاباتي.

عموديا :
1- مغنية وممثلة سورية حملت الجنسية المصرية ، قدمت خالل مسيرة حياتها 
الفنية مئات األغاني منها)رسالة من امرأة، ست الحبايب،أنا قلبي أليك ميال،ياما القمر 

عالباب( وبضعة أفالم مثل )تمر حنة،المليونير الفقير،ليلى بنت الشاطئ( – سقي.
2-  مدينة فلسطينية مصرية يقع نصفها األول داخل الحدود المصرية والنصف 

اآلخر يقع في قطاع غزة – ائت به من الخارج)م( - جرف هجائي.
3- فنان وممثل سوري كبير شارك بعدد من المسرحيات منها »غربة« مع الفنان 
دريد لحام وعدد من األعمال التلفزيونية منها )حكايا مرايا،عشنا وشفنا،عودة القدس(.

4- مستمر –  قهوة –  حرف نصب.
5- ماء منحدر من مكان مرتفع – ابنة الملك.

6- حيوان من الزحافات وهو عظاءة الحمة يعيش في أفريقيا وآسيا، يتراوح 
طوله بين نصف متر و 3 أمتار – رواسي.

7-  اسم قبيلة من قبائل اليمن - نبت طيب زهره كزهر األقحوان ،مادة عطرية 
تستعمل في الطب.

8-  خالي )مبعثرة( – حرفان متشابهان – زعيم )القوم( )م(.
9- سائل حلو المذاق يصنع من دقيق القمح والماء وبعض اإلنزيمات المعينة 
، يستخدم في األطعمة والحلويات والفطائر والمعجنات والفواكه المعلبة وفي 

كثير من األطعمة األخرى.
10- النادي الملكي – نصف بائع )م(.

11- ضعف – نصف أهازيج – ضد حق.
12- نبات زهره أبيض طيب الرائحة يستعمل في صناعة المواد العطرية– رسول.
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اليوم.. محاضرة عن واقع الصحافة اليمنية
»الميثاق«

برعاية وزير الشباب والرياضة األخ معمر اإلرياني ينظم   
االتحاد العام لشباب اليمن صباح اليوم محاضرة لألستاذ 
محبوب علي- نقيب الصحفيين السابق- بعنوان )واقع الصحافة 
اليمنية بين الماضي والحاضر واستشراف المستقبل ودور الشباب( 
وذلك على صالة نادي بلقيس الرياضي.. وسيتطرق المحاضر إلى ما 
تعانيه الصحافة اليمنية والعوامل التي تسهم في االرتقاء بالعمل 

المهني، وإلى ما تخللها من سلبيات.. مشيدًا بالتطورات التي واكبت 
الحركة اإلعالمية منذ ظهورها في بالدنا وحتى اليوم..كما ستتطرق 
المحاضرة إلى دور اإلعالميين في مختلف المجاالت واالنتماءات من 
خالل نشر المفاهيم التوعوية خاصة لدى المنتسبين الجدد للحقل 
اإلعالمي والذي يعول عليهم صنع القرار في المستقبل..وبناء 
المجتمع من خالل التناوالت الصحافية لتحقيق المفاهيم السامية 

للعمل اإلعالمي..>

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 26 / 3 / 2012م 
 الموافق :3 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: )1601(
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بمبلغ وقدره )124,290,000( ريال

األربعاء.. تكريم أبطال اإلنجازات 
الرياضية ) 2007-2011 م(

»الميثاق«-متابعات 
تحتضن صالة قصر الشباب الثقافي بالعاصمة 
صنعاء بعد غد األربعاء حفل تكريم أبطال االنجازات 
الرياضية في األندية واالتحادات ومختلف المنتخبات 

الوطنية للفترة )2007-2011م(..
ويبلغ عدد الالعبين المكرمين  )590( العبًا والعبة بعد 
أن  ت��م  إع��داد الكشوفات األولية 
بأسمائهم وف��ق الكشوفات 
المعمدة من االخ/ معمر 
مطهر االري��ان��ي وزي��ر 
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة 
وال���م���رف���وع���ة من 
وك����ي����ل  ق��ط��اع 
الرياضة عبدالحميد 
ير  مد و ي  لسعيد ا
الرياضي  النشاط 
بالوزارة خالد صالح 

حسين.
وأوض��ح��ت األخت 
نظمية عبدالسالم 
المدير  ع��ث��م��ان 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل���ص���ن���دوق 
رع����اي����ة 
ء  لنش ا

والشباب أن تكريم أبطال االنجازات الداخلية في مختلف 
األلعاب الرياضية خالل السنوات الماضية يأتي بعد عمل 
آلية القتراض الصندوق لتوفير المبالغ المالية من الشركات 
التي ترفده سنويًا إلعطاء الالعبين مستحقاتهم التي 

تراكمت خالل الفترة 2007- 2011م..
وقالت: الحمد هلل حرصنا منذ استالمنا لمهامنا في اإلدارة 
التنفيذية علي العمل بوتيرة عالية للوفاء بالتزامات 
الصندوق وبحسب اإلمكانات المتاحة.. وفي ظل ثقة 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وتعاون المؤسسات 
والشركات الداعمة للصندوق قمنا بزيارات القتراض 
المبالغ المالية التي تمكنا من الوفاء بااللتزامات وأبرزها 
المبالغ التكريمية لالعبين أبطال االنجازات الرياضية الذين 

يشرّفون الرياضة اليمنية .
وأشارت إلى أن اإلدارة التنفيذية بالصندوق تعمل ليل 
نهار لإلعداد لهذه االحتفالية وفقًا لتوجيهات وزير الشباب 
والرياضة -رئيس مجلس اإلدارة  األخ / معمر االرياني الذي 
جسد معنى العمل المؤسسي وشدد على ضرورة اإليفاء 
بااللتزامات المالية لنجوم الوطن تشجيعًا وتحفيزًا لهم على 
مواصلة العطاء في مختلف ميادين اإلبداع واأللق الرياضي 
وبما من شأنه ان يضاعف من حماسهم لمواصلة مشوار 

عطائهم.
وقد تم إعداد الكشوفات وفق الالئحة الخاصة بالتكريم 
وبما من شأنه تعزيز إبداعات الرياضيين بمبلغ مالي وقدرة 

)124,290,000( ريال.
ووجهت الشكر إلدارات الشركات التي تعاونت مع 
الصندوق وفي مقدمتهم الشيخ/ توفيق صالح عبداهلل - 
رئيس مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت الوطنية)كمران( 
ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ممثلة باألخ/ شوقي 
احمد هائل وقيادة المجموعة والشركات االخرى التي وعدت 
بالتعاون.. وكشفت أن التكريم سيكون لالعبين والالعبات 

في األندية وأيضًا لالتحادات الرياضية العامة .

وزير الشباب يؤكد إقامة أول بطولة كروية 
للرياضيين المهمشين في مايو المقبل

بين المحكمة الرياضية.. والقناة الرياضية!!
من ي��وم إل��ى آخ��ر، يؤكد الوزير  

الشاب معمر مطهر االرياني وزير 
الشباب والرياضة، قدرته ورغبته الجادة 

في تسجيل الخطوات الحقيقية الهادفة 
للنهوض واالرت���ق���اء بالواقع 
ال��ري��اض��ي ب��ص��ورة ع��ام��ة، من 
خالل المبادرات المتتالية التي 
، وتهدف إلى  يعلن عنها تباعًا
النهوض الحقيقي لواقع الحركة 
الرياضية والشبابية في عموم 
وطننا الحبيب، ومن ذلك العمل 
على زي��ادة المخصصات المالية 
لألطر الرياضية )أندية، اتحادات، 
عن  لمسئولة  ا لهيئات  ا ق��ي  وب��ا
الشباب والرياضة(.. وما اصرار الوزير 

االرياني على إقامة االنتخابات الخاصة 
باختيار قيادات »جديدة« لألندية 

واالت����ح����ادات 

العامة وفروعها، إال تأكيد جاد على رغبة 
الرجل في ترك بصمات واضحة وملموسة 
على واق��ع ه��ذه األط��ر لكي تتمكن من 
النهوض بواقعها المتردي خالل المرحلة 
القادمة، ومن بين المبادرات التي أعلن 
عنها ال��وزي��ر معمر االري��ان��ي اإلع��الن- 
مؤخرًا- التوجه إلنشاء المحكمة الرياضية 
المتخصصة بفصل النزاعات بين األطر 
الرياضية، وهي سابقة فريدة من نوعها!!
وفي هذا اإلط��ار نتمنى على الوزير 
االرياني المبادرة إلى البدء في أولى 
الخطوات باتجاه تأسيس قناة 
)يمنية(  ري��اض��ي��ة  فضائية 
متخصصة لما لها من أهمية 

في هذه المرحلة.

»الميثاق« 
< أكد وزير الشباب والرياضة معمر اإلرياني- 

خالل لقائه برئيس وأعضاء االتحاد الوطني للمهمشين- 
أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بفئة المهمشين .. 
داعيًا هذه الشريحة إلى المشاركة بفاعلية في مؤتمر 

الحوار الوطني والتعبير عن حقوقهم ومتطلباتهم.
وأشار االرياني إلى عزم الوزارة تنظيم أول بطولة 
كروية خاصة بالشباب الرياضيين من الفئة المهمشة 
في مايو المقبل.. ووجه الوزير وكالء وزارة الشباب 

ومديري الفروع في المحافظات واالتحادات 
واألندية الرياضية وفروعها باستيعاب 

الفئة  الرياضيين من  الشباب 
األش��د فقرًا ضمن أنشطتها 
الرياضية والشبابية، وتسهيل 
استيعابهم ف��ي أط��ر هذه 
االتحادات واألندية.. مبديًا 
استعداد وزارت��ه التعاون مع 

الفئات األكثر فقرًا وتهميشًا وخلق الفرص لشبابها 
في مختلف المجاالت، ودعمها من خالل إقامة عدد 
من الفعاليات الرياضية واألنشطة الشبابية خالل 
الفترة القادمة بما يسهم في تنمية مواهبهم 
الذاتية واإلبداعية .. من جهته نوه رئيس االتحاد 
الوطني للمهمشين نعمان قائد محمد بتفاعل 
وزير الشباب والرياضة مع قضايا الشباب من 

الفئة المهمشة واألشد فقرًا.
وقال:« إن وزارة الشباب والرياضة واتحاد 
التي  الجهات  أول  م��ن  كانا  اليمن  شباب 
ت��ف��اع��ل��ت م��ع ق��ض��اي��ا ال��ش��ب��اب 
المهمش، ومحاولة إدماجهم 
في المجتمع«.. مشيرًا إلى 
أهمية إدماجهم في إطار 
النشاط الرياضي والشبابي 
في ال��وزارة واالتحادات 

واألندية الرياضية..

 في الجولة قبل األخيرة من مرحلة ذهاب الدوري

العنيد يواصل صدارته واالمبراطور يهدد فرق المقدمة

»ال���م���ي���ث���اق«-  
متابعات 

حافظ فريق شعب إب 
على صدارته لترتيب 
فرق دوري أندية الدرجة 

األول��ى لكرة القدم  وذلك بعد 
تعادله اليوم مع مضيفه الهالل 
بهدف لمثله في المباراة التي 
لعلفي  ا ملعب  على  جمعتهما 

بمدينة ال��ح��دي��دة على ساحل 
االح��م��ر ضمن منافسات  البحر 
الجولة الثانية عشرة من البطولة، 

وبهذا التعادل رفع الشعب رصيده 
إلى 22 نقطة حافظ بها على الصدارة 

بفارق نقطة واحدة عن أهلي صنعاء 
الذي فاز الخميس على أهلي  تعز 1-2 

ورف��ع رصيده الى 21 نقطة احتل بها 
الوصافة منفردًا، وارتفع رصيد الهالل 
بالتعادل  مع الشعب إلى 20 نقطة وفي 
المركز الرابع بعد الشعلة الذي تراجع 

إلى المركز الثالث بعد خسارته من شعب 
حضرموت. 

وف��ي ع��دن تمكن الع��ب شعب حضرموت 
المتألق منصر باحاج من إسقاط الشعلة على 

أرضه بهدفين مقابل هدف ليمنح الشعب ثالث 
نقاط جديدة رفعت رصيده إلى 13 نقطة ليرتفع 
بها إلى المركز الحادي عشر، مقابل تجمد رصيد 

الشعلة 
لنقطة  ا ع��ن��د 
جعًا  ا متر  2 0
المركز  ل���ى  إ
الثالث بفارق 
األهداف عن 

الهالل الرابع 
ال���ذي يملك 

الرصيد نفسه 
من النقاط. 

وع��ل��ى  ملعب 
الشهداء بمدينة 

ت��ع��ز س��ق��ط ف��ري��ق 
نجم سبأ أمام مضيفه 

بل  مقا ف  ب��ه��د لطليعة  ا
الشيء في مباراة خاضها النجم بدون 
م��درب بعد استقالة الوطني أنور 
عاشور من منصبه كمدرب للفريق 
بسبب  نشاطه  بتوقيف  لمهدد  ا

إفالس خزينته. 
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الطليعة 

إلى 14 نقطة احتل بها المركز 
التاسع بعد أن تساوى بالرصيد مع 

التالل 
وال��ع��روب��ة، 

ول�������ألول م���ب���اراة 
سيلعبها يوم غد الثالثاء 

أم��ام ضيفه اتحاد إب،وتجمد 
وب������ق������ي رصيد النجم عند النقطة الثامنة 

محافظًا على المركز األخير في ترتيب فرق الدوري  
وبات اقرب الفرق المرشحة للهبوط السريع بعد 
صعوده إلى الدرجة األولى في الموسم الماضي ألول 

مرة في تاريخه.. 
وكانت الجولة الثانية عشرة قبل األخيرة من رحلة 
ذهاب بطولة دوري أندية الدرجة األولى لكرة القدم 
قد انطلقت الخميس بمباراتين فاز فيها أهلي 
صنعاء على أهلي تعز بهدفين مقابل هدف 
وتغلب شباب البيضاء على وحدة عدن بهدف 
وحيد بينما تواصلت منافسات الجولة  يوم أمس 
األحد بإقامة مباراة في صنعاء جمعت  شعب 
صنعاء المتألق هذا الموسم مع جاره المتعثر 
في آخر جولتين فريق العروبة وانتهت بفوز  

العروبة بهدفين مقابل هدف..

ملعب العلفي بالحديدة.. يستغيث؟!

العروبة.. يحفظ ماء وجه كرة 
القدم اليمنية )آسيويًا(

تزايدت الدعوات والمناشدات   
من قبل العديد من زمالء 
الحرف من رجال اإلعالم الرياضي 
مع  عية  لدا ا لحديدة  ا بمحافظة 
ك��ل م��ب��اراة تجرى على األرضية 
المتصحرة لملعب الشهيد العلفي 
بعروس البحر األحمر الحديدة، نظرًا 
إليها  للحالة السيئة التي وصلت 
أوضاع ومرافق هذا الملعب العتيق 
جدًا وهو المتنفس الوحيد لشباب 
والعبي أندية الحديدة، ومضى على 
تأسيسه أكثر من )60( عامًا دون 
أن يحظى بإعادة تأهيله أو ترميم 
مدرجاته وأرضيته التي تقام عليها 
مباريات أندية المحافظة الساحلية 
لكروية  ا المسابقات  مختلف  في 
ومنها دوري الدرجة األول��ى الذي 
يخوض عليه فريق ن��ادي الهالل 
الكروي مبارياته في دوري النخبة 

هذا الموسم والموسمين الماضيين، 
فالمدرجات عفى عليها الزمن وبات 
جزء منها يُهدد بحدوث ك��وارث- 
التُحمد عقباها- للجماهير المرتادة 
لهذا الملعب كون تلك المدرجات 

انتهت صالحية استخدامها ومن 
الممكن سقوطها في أي وقت..

فهل يجد الملعب لفتة كريمة قبل 
فوات األوان من الجهات المعنية، 

وحينها لن ينفع الندم؟!

على ال��رغ��م م��ن حداثة   
النادي من حيث التأسيس 
إذ لم يمِض على إعالن قيام نادي 
العروبة الرياضي س��وى خمس 
سنوات فقط، إاّل أن هذا النادي 
الوليد استطاع أن يكون رقمًا صعبًا 
وناديًا من فئة الكبار، فخالل أقل 
من ثالث سنوات استطاع الصعود 
من الدرجة الثالثة، إلى الثانية ثم 
إل��ى ال��درج��ة األول��ى وب��ات فريق 
كرة القدم األول بالعروبة منافسًا 
على البطوالت المحلية وتمكن من 
تحقيق لقب دوري النخبة للموسم 
ال��م��اض��ي رغ���م ح��داث��ة ال��ن��ادي 
والفريق الكروي- تحديدًا- فبعد 
الفوز ببطولة الدوري العام ألندية 
الدرجة األولى في الموسم الماضي، 
أكد الفريق العرباوي أنه قادم بقوة 

في سماء الكرة اليمنية ليس داخليًا 
فقط بل على المستوى القاري، 
ففي أول حضور خارجي له نجح 
العروبة في تسجيل نتائج متميزة 
جدًا في مشاركته الحالية ببطولة 
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
ففاز في مباراته األولى على ايست 
بنغال الهندي في الهند /1صفر، ثم 
خطف تعاداًل بطعم الفوز من أمام 
فريق اربيل العراقي في المباراة 
الثانية على ملعب أربيل )/2 2( 
ليدخل فريق العروبة منافسًا قويًا 
على صدارة المجموعة مع كاظمة 
الكويتي بأربع نقاط لكل منهما 
التي تضم أربيل وبنغال الهندي، 
ليحتفظ العرباوية بماء وجه كرة 
القدم اليمنية على الصعيد القاري 

وعن جدارة.

فضيل نائبًا للمدير 
التنفيذي لمؤسسة 

موانئ خليج عدن
صدر القرار الجمهوري- مطلع   

األس��ب��وع- وق��ض��ى بتعيين 
المدرب الوطني القدير عبداهلل محمد 
فضيل نائبًا للمدير التنفيذي لمؤسسة 
موانئ خليج عدن، والقرار القى ارتياحًا 
كبيرًا لدى منتسبي الوسط الرياضي 
عمومًا وعند رياضيي وشباب محافظة 
عدن.. حيث جاء القرار لينصف الفضيل 

ب�����ن�����ادي الالعب الدولي السابق 
لرياضي  ا لشعلة  ا

ل��ك��رة ال��ق��دم 
وال����م����درب 
ال�����ك�����فء- 

الحقًا- لناديه 
وال��م��ن��ت��خ��ب��ات 

الوطنية، الناشئين، 
ال��ش��ب��اب ال���ذي 

بتن  للكا سبق 
ع�����ب�����داهلل 
ف��ض��ي��ل أن 
حقق نجاحات 
الفتة خالل 
ال��س��ن��وات 
ال��م��اض��ي��ة 
م����ن ع��م��ر 
ال����وح����دة 

المباركة..


