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أفقياً :
أفالمه  ، من  ممثل مصري من عائلة فنية 

(الجزيرة، تيمور وشفيقه) – شقيق
لعب (م) – يطمأن قلبه 

ممثل مصري لقب بـ(أنطوني كوين العرب) من 
أفالمه (الزواج ، محطة األنس – لست مالكاً)

جمع دين – للتأوه (م) – خراب او هالك 
وقت طويل (م) – من اآلالت الموسيقية 

الشبيه او المثيل (م) – من سور القران الكريم (م)
معيار وزن الذهب وااللماس – من الفواكه

مخترع المصباح الكهربائي 
كريم – من مديريات محافظة مأرب – ينظر (م)

العزة والرفعة – جمع فكرة 
حيوان قطبي (م) – صوت الجرس – اخطأ (م)

ريح شديدة – السور المرتفع 

عمودياً:
ممثل مصري كوميدي، من أفالمه (أوعى وشك، حمادة 

يلعب) – يتلو سادس
من الزواحف السامه – يعيشا عمراً طويالً 

أحد اهم الشعراء الفلسطينيين والعرب، قام بكتابة 
(وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني) التي تم إعالنها 

في الجزائر
عكس نصدر (م) – رقد – فت بيده (م)

ابسط (يدي) – آلة الطحن 
نصف كلمة (الهارديسك) (م) – يسخر (مبعثرة)

دولة منتجه للشاي  - فكرة – ضمير متصل 
قطع الورق (م) – عكس المقبل 

الحيادية (مبعثرة) – اسقي النبات
وحدة قياس للمسافات (م) – نهملك ونحيد عنك

مدح كاذباً – جلد الثعلب (م)
صوت الماء – جمع النيزك
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األهدل أميناً عاماً للكونغفو
اصدر وزير الشباب والرياضة معمر االرياني  

ــاً برقم (٢٨) قضى بتكليف االخ  قــراراً وزاري
محمد حمود االهــدل للقيام بأعمال األمين العام 
لالتحاد اليمني للكونغفو، وذلك خلفا لألخ نبيل الجائفي 
األمين العام السابق الذي تم تجميده وإيقافه 
من مزاولة أي نشاط  تابع لالتحاد وذلك على 
خلفية االحتجاجات و المظاهرات المتصاعدة 

من منتسبي اللعبة، التي طالبت برحيل الجائفي  وهو 
ما دفع وزير الشباب والرياضة إلى اإلسراع في إصدار 
قرار التجميد حرصاً منه على اللعبة واستمرارية ألقها.

يذكر أن قرار تكليف األخ محمد االهدل حظي بارتياح 
كبير في أوساط الالعبين والمدربين والحكام، الذين 
استبشروا خيرا في األمين العام الجديد، وأكد وقوفهم 

إلى جانبه في مهامه القادمة.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 2 / 4 / 2012م 
 الموافق :10 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: (1602)

۱۲۳٤٥٦۷۸۹۱۰۱۱۱۲
سوريقوشديرف۱
هـيشايرلافا۲
ينارخفلاىيحي۳
الالهـلماز٤
سامبجسبهـ٥
مهـداهـبابرلا٦
يارلاالناجح۷
نيذاكلالام۸
بدراملعد۹
ناهـدفينظم۱۰
بطعيوارمير۱۱
يلئاسرهـلهـمي۱۲

الحكومة تغيب عن تكريم الشباب !
الميثاق/خاص 

 كان واضحاً للعيان الغياب الواضح للحكومة عن 
الحضور في الحفل التكريمي الكبير الذي أقامته وزارة الشباب 
والرياضة - األربعاء الماضي - على قاعة قصر الشباب الثقافي 
بالعاصمة صنعاء وال ندري ما السبب الذي حال دون تواجد دولة 
األستاذ محمد سالم باسندوة - رئيس حكومة الوفاق الوطني 
- التي تشكلت نهاية العام المنصرم ٢٠١١م عقب االتفاق 
التاريخي بين فرقاء المنظومة السياسية في بالدنا، وبه انتهت 
األزمة السياسية واألمنية الحادة التي كانت قد نشبت طوال أكثر 

من عام مضى..
الجدير ذكره ان الحفل المشار إليه كان األكبر على اإلطالق 
ربما في تاريخ الرياضة اليمنية، حيث شهد تكريم «٥٩٠» 

نجماً ونجمة من الالعبين والالعبات أبطال اإلنجازات 
الرياضية المحلية خالل السنوات الخمس الماضية من 
ــرم األبطال في الحفل  ٢٠٠٧م حتى نهاية ٢٠١١م وكُ
المذكور بما يقارب «١٦٠» مليون ريال بما في ذلك األندية 
التي حققت بطوالت في األلعاب الجماعية في السنوات 
الخمس، ورغم ضخامة المناسبة وأهمية الحدث «التكريمي» 
كونه أقيم اعترافاً بحق الشباب والرياضيين من الجنسين، إال 
أن كل ذلك لم يكن كافياً لتقوم الحكومة «ممثلة برئيسها» 
بالتفاعل مع ذلك الحفل المهيب للشباب والرياضيين األبطال 
ولم يحضره إال الدكتور أحمد بن دغر وزير االتصاالت وتقنية 
المعلومات مع تواجد وزير الشباب معمر اإلرياني بالطبع.. 

وسالم يا حكومة.

االتصاالت اليمنية ترعى دوري كرة القدم
الميثاق/خاص 

في خطوة نوعية «غير مسبوقة» ستقوم 
الشركة اليمنية لالتصاالت «تيليمن» برعاية بطولة 
الدوري العام ألندية الدرجة األولى لكرة القدم وهي 
المسابقة الكروية - األولى في بالدنا، وذلك عقب 
المبادرة الرائعة التي قام بها األخ معمر اإلرياني 
- وزيــر الشباب والرياضة - إيجاد «راع» لدوري 
النخبة بتوصله إلتفاق مع وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات لكي تتولى إحدى شركاتها شراء الحقوق 
الحصرية لبطولة دوري الدرجة األولــى وامتالك 
حقوق الرعاية لمنافسات الدوري ابتداًء من مرحلة 
اإلياب لدوري الموسم الجاري ٢٠١١ / ٢٠١٢م، 
إذ ستقوم «مجموعة االتصاالت اليمنية» بشراء 
تلك الحقوق وتقرر أن تدفع الشركة مبلغ مليون 
ونصف المليون دوالر «كبداية» التحاد الكرة على أن 
يوزع المبلغ بين األندية الـ(١٤) المشاركة بالدوري 
واالتحاد مع تخصيص نسبة محددة لوزارة الشباب 
والرياضة وفروع االتحادات بالمحافظات، وجاءت هذه 
االتفاقية بفضل تعاون وتفاعل األخوين وزير الشباب 
والرياضة معمر اإلرياني والدكتور أحمد عبيد بن دغر 
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات، وبذلك ستكون 
هذه الرعاية بمثابة الخطوة األولى نحو الوصول 
إلقامة دوري المحترفين اليمني في نسخته األولى 

بالموسم الكروي بعد القادم..

االعتصامات.. تنتقل إلى 
مالعب كرة القدم !!

الميثاق/خاص 
ــدو أن ظــاهــرة  ــب  ي
االعتصامات التي بــرزت إلى 
العام قبل  نهاية  السطح منذ 
٢٠١٠م وطــغــت  الــمــاضــي 
بتداعياتها لتتحول إلى معضلة 
عانى منها الــنــاس فــي عموم 
ن  وكــا لجمهورية  ا محافظات 
المتضررين من تواصل  أكثر 
تلك االعتصامات معظم سكان 
العاصمة صنعاء وتعز وعــدن 

وغيرها..
وبعيداً عن الخلفيات التي تقف 
وراء حدوث تلك االعتصامات ومن 
يتواجدون فيها ويتخذون منها 
مبرراً الستمرارهم في التخندق 
في الشوارع فإن المتضرر األول 
في المحصلة هو اإلنسان البسيط 
لما تلحقه تلك االعتصامات من 
أضرار وتعطيل لمصالح الغالبية 
ـــراد المجتمع، على أن  مــن أف
الظاهرة «االعتصامات» ظلت 
مقتصرة على الشوارع الرئيسية 
لكن  «المسيسة»  لــفــرعــيــة  وا
المسألة - مؤخراً - خرجت على 
تلك الحدود فأصابت الرياضة 
تخذ  ا ذ  إ بلعنتها  لرياضيين  ا و
البعض فــي الــوســط الرياضي 
مــن ظــاهــرة االعــتــصــامــات في 
بعض الساحات «موضة» لينقل 
«التجربة» المريرة لتصل إلى 
مالعب كرة القدم، كما حدث صباح 
الماضي بذمار عندما  الثالثاء 
أقدم العبو أربعة أندية مشاركة 
في تجمع ذمار الكروي للصعود 

للدرجة الثانية على االعتصام 
داخل أرضية استاد ذمار الدولي 
لكرة القدم المستضيف للبطولة، 
حيث رفض الالعبون من أندية 
«شباب المحويت، معين البيضاء، 
الغيل»  أهلي  الزيدية،  شباب 
مغادرة أرضية الملعب لكي تجرى 
المباراتان المقررتان في الجولة 
الرابعة للتصفيات التي كان مقرراً 
أن تجرى بين «شباب الزيدية 
البيضاء، وفتح ذمــار،  ومعين 
وسالم سنحان» فكان أن قررت 
اللجنة المشرفة على التصفيات 
ترحيل «تأجيل» المباراتين إلى 
أجل غير مسمى بانتظار الوصول 
إلى حل للمشكلة التي اعتصم 
بسببها العبو الــفــرق األربـــع.. 
وتتمثل في الشكوى التي تقدم 
بها مندوبو الفرق األربع المذكورة 
للجنة المنظمة وتضمنت تعرض 
العبي تلك الفرق إلى الظلم أو 
التعسف فيما يتعلق بمقر إقامة 
الفرق «غير المالئمة» ناهيك 
عن الشكوى المريرة من الفرق 
المذكورة بحق حكام التجمع.. 
ــارع االتحاد  وعلى ذلــك فقد س
الــعــام لكرة الــقــدم إلــى إرســال 
لجنة من االتحاد للوقوف على ما 
حدث وإيجاد المعالجات الكفيلة 
وإكمالها  التصفيات  باستئناف 
الصاعدين  بتحديد  الرتباطها 
للمرحلة الثانية للصعود لدوري 
الدرجة الثانية الذي تأخر االتحاد 
في إقامته للموسم الحالي بسبب 

الظروف التي مرت بها بالدنا!!

الدوري العام بعد الجولة (13)
الشعلة بطل مرحلة الذهاب (مؤقتاً)

الميثاق/متابعات 
  بعد ختام الجولة الثالثة عشرة واألخيرة لدور ذهاب الدوري 

العام ألندية الدرجة األولى لكرة القدم  تتواصل لعبة الكراسي 
الموسيقية وتتنقل الصدارة من فريق إلى آخر لكن أصبح فريق 
االتحاد من اب المرشح األقرب لالنفراد بالصدارة بعد أن جمع 
٢٣ نقطة من ١٢ لقاء وتبقى له لقاء يوم الجمعة القادمة مع 

شعب حضرموت.
وبعد مرور (١٣) جولة استعاد فريق الشعلة صدارة ترتيب فرق 
دوري الدرجة األولى لكرة القدم لينهي رحلته في دور الذهاب في 

مركز الصدارة إثر فوزه العريض على جاره ومضيفه وحدة 
عدن بثالثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما 

على ملعب نادي الوحدة عدن.
وبهذه النتيجة يرفع الشعلة رصيده إلى (٢٣) نقطة في 

المركز األول بفارق األهداف عن منافسيه شعب واتحاد إب، فيما 
تجمد رصيد وحدة عدن عند (١٦) نقطة متراجعاً للمركز التاسع.
وفي عدن- أيضاً- أخفق شعب إب في الحفاظ على صدارة 

ترتيب فرق الــدوري حين تعادل دون أهــداف مع 
مضيفه التالل في المباراة التي جرت بينهما على 
ملعب حقات بعدن ليرفع الشعب رصيده إلى (٢٣) 

نقطة متراجعاً مركزا 
لــلــمــركــز الــثــانــي 
بفارق األهداف عن 
المتصدر الشعلة ، 
ــع التالل  فيما رف

رصيده إلى ١٥ نقطة لكنه تراجع للمركز 
الحادي عشر.

كما أخفق فريق أهلي صنعاء في استثمار فرصة 
تصدر الدوري ألول مرة في الموسم الحالي حين انتهى 

لقاؤه مع مضيفه شعب حضرموت بالتعادل بهدف لكل 
منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشحر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أهلي صنعاء نقطة واحدة 
إلى ٢٢ نقطة لكنه تراجع من المركز الثاني إلى الرابع ، كما 
زاد رصيد شعب حضرموت نقطة واحدة (١٤ نقطة) وتراجع 
مركزا واحدا إلى المرتبة الثانية عشرة وله مباراة مؤجلة مع 

اتحاد إب تقام الجمعة القادمة.
وفي صنعاء حقق فريق اتحاد إب فوزاً صعباً وثميناً على 

مضيفه حامل اللقب فريق العروبة بهدف دون رد سجله العبه طالل 
الصباحي قبل نهاية الوقت األصلي للمباراة بثالث دقائق.

ورفع اتحاد إب رصيده إلى (٢٣) نقطة في المركز الثالث بفارق 
األهداف عن المتصدر والثاني شعب إب ، وعزز بهذا الفوز فرصته 

في إنهاء مرحلة الذهاب متصدرا دوري النخبة حيث يتملك مباراة مؤجلة 
من الجولة التاسعة مع مضيفه شعب حضرموت ستجرى الجمعة القادمة 
إذ أن فوزه أو تعادله فيها سيجعله في الصدارة، فيما توقف رصيد العروبة 
عند (١٧) نقطة في مركزه السادس وله مباراة مؤجلة مع أهلي تعز.لم 

يحدد موعدها بعد .
وفي الساحل الغربي فجر نجم سبأ ذمار مفاجأة من العيار الثقيل 
حين تغلب بصعوبة على مضيفه هالل الحديدة بهدفين دون رد في 
المباراة التي جرت 
بــيــنــهــمــا على 
لعلفي  ا ملعب 

بالحديدة.
ورغــــم فــوزه 
وارتفاع رصيده إلى (١١) 
نقطة إال أن نجم سبأ ذمار ظل 
في مركزه األخير بقاع الترتيب وهو 
الحال ذاته للهالل الذي ظل في مركزه الخامس بعد 

تجمد رصيده عند (٢٠) نقطة.
كما حقق فريق شباب البيضاء مفاجأة عندما 
تغلب بصعوبة على مضيفه شعب صنعاء بهدف 
وحيد سجله العب الشباب محمد العبيدي مع 
مطلع الشوط الثاني في المباراة التي جرت 

بينهما على ملعب الشعب.
وقفز شباب البيضاء بهذا الفوز من المركز 
الثالث عشر قبل األخير إلى المركز العاشر 
بعد أن رفع رصيده إلى (١٥) نقطة ، فيما 
توقف رصيد شعب صنعاء عند (١٧) 

نقطة في مركزه السابع
للجولة  لسبع  ا ريات  لمبا ا وضمن 
األخيرة من دور الذهاب التي جرت 
الجمعة، وفي الحالمة تعز تمكن 
فريق الطليعة من تحقيق 
فــوز صعب وثمين على 
ــي بهدفين  جـــاره األهــل

لهدف.
ليرفع الطليعة رصيده إلى 
(١٧) نقطة متقدما للمركز الثامن ، 
فيما تراجع أهلي تعز إلى المركز 
قبل األخير (الثالث عشر) 
بعد أن تجمد رصيده 

عند ١٣ نقطة.

جماهير رياضية تدعو اللجنة العسكرية إلخالء نادي الشعب من عناصر الفرقة
دانت أوساط شبابية وجماهير رياضية  

ما أقدمت عليه فلول الفرقة المتمردة 
التابعين لـ علي محسن من استيالء على ملعب 
نــادي شعب صنعاء الرياضي الكائن «غرب 

العاصمة صنعاء» وتغيير اسمه.
وطالبت النأي بالرياضة عن الصراعات وتجنيب 
المنشآت الرياضية المماحكات السياسية بين 
األطراف المتصارعة ، كون الرياضة أداة سالم، 

وضد الكراهية والتخريب والحرب..
وقد فوجئ مشجعي نادي «شعب صنعاء» في 
مباراة جمعته بنادي «العروبة» بقيام عناصر 

من الفرقة األولى التي تتمترس في الملعب منذ 
العام الماضي بإنزال لوحة خاصة بالنادي، وهو 
ما أثار استياء الجماهير الرياضية التي توافدت 
لمتابعة المباراة . وطالبت األوساط الشبابية 
والرياضية اللجنة العسكرية رفع يد الفرقة 
األولى مدرع عن الملعب الذي تحول إلى ثكنة 
عسكرية.. هذا ودانت الجماهير الرياضية صمت 
إدارة النادي وإتحاد كرة القدم جراء استباحة 
النادي من قبل قيادة الفرقة المنشقة وتحويل 
مرافقه لساحة لتدريب العناصر المتطرفة 

والمليشيات التخريبية .

خبير ألعاب القوى.. مدرباً للساحرة !
الميثاق/خاص 

 بالنظر إلى حجم الغرائب والعجائب التي 
تشوب واقعنا الرياضي العام، فليس غريباً أن نسمع عن 
قيام مدرب متخصص في رياضة ألعاب القوى «أم األلعاب» 
بمهمة «مفاجئة» لكن في لعبة أخرى ال عالقة لها برياضة 
الجري والعدو!.. وهذا السيناريو حدث على أرض الواقع 

بالفعل.. أما أين ومتى.. ولماذا؟!
فقد كان مسرحه ذمار، وبالتحديد في أروقة الفريق 
األول لكرة القدم بنادي نجم سبأ «الفريق الحديث التجربة 
والمشاركة» بدوري الدرجة األولى للعبة «دوري النخبة» 
فبعد أن تقدم المدرب المعروف الكابتن أنــور عاشور 
باستقالته عقب األسبوع العاشر معتذراً عن مواصلة مهمته 
كمدرب للفريق النجماوي، الذي كان قد قاده للصعود - ألول 

مرة - لدوري األضواء كأول سفير لذمار بدوري الكبار، تم إسناد المهمة إلى الخبير المعروف 
في رياضة ألعاب القوى الكابتن رضوان شاني ليكون المدرب «الجديد» للنجم الذماري الذي 
تراجعت نتائجه في الجوالت األخيرة لدور الذهاب لدورينا وبالفعل قاد رضوان النجماويين 
في الجولتين «١١، ١٢» ومع ذلك استمرت الخسائر تطارد الفريق الكروي بالنجم فخسر 
من الشعلة صفر/ ٤ ثم من الطليعة وأهلي صنعاء ١ /صفر على التوالي باستثناء فوزه 
في الجولة األخيرة أمام هالل الحديدة، علماً أن رضوان شاني المدرب الكروي يشغل مهام 

األمين العام لنادي نجم سبأ..

الميثاق/متابعات 
توجت بعثة منتخبنا الوطني 
لشباب التايكواندو فجر اليوم االثنين إلى 
مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة 
في بطولة العالم التاسعة التي تقام خالل 
الفترة ١-٩ ابريل الجاري. وكان منتخبنا 
الوطني قد استعد للمشاركة منذ وقت مبكر 
في معسكر تدريبي داخلي استمر نحو ٣٠ 
يوماً بقيادة المدرب العراقي عبدالرحيم 
سلمان الذي كثف من برنامج إعداد الالعبين 
في سبيل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة 
لخوض منافسات البطولة بالشكل المشرف.
وأكد األخ موفق منصر رئيس االتحاد 
العام للتايكواندو رئيس بعثة منتخبنا 
الوطني أن مرحلة إعداد الالعبين كانت 
ممتازة حيث عمل االتحاد على توفير كافة 
اإلمكانات الالزمة للجهاز الفني والالعبين 
حتى يتم التحضير بالشكل المطلوب.. 
مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة هو 
والمهارات  الخبرة  المزيد من  إكساب 
لعبة  فــي  موهبتهم  وتعزيز  لالعبين 
التايكواندو خاصة أن بطولة العالم في 
نسختها التاسعة تحظى بمشاركة واسعة 
من مختلف دول العالم.. منوهاً إلى أن 
العبي منتخبنا الوطني يتمتعون بالعزيمة 

المشرف  الحضور  القوية نحو تسجيل 
لبالدنا في هذا المحفل الرياضي الدولي 
وبما يعزز من إنجازات لعبة التايكواندو 
الخارجي بعد أن حقق  المستوى  على 
منتخب الناشئين المركز الثالث في البطولة 
العربية باإلمارات وحصد أربع ميداليات 
ملونة وان اآلمــال كبيرة وتحذو الجميع 
في أن يسجل منتخبنا حضوراً مشرفاً 
يليق بسمعة اليمن في المحافل الرياضية 
الدولية ويعكس التطور الذي وصلت إليه 

لعبة التايكواندو في بالدنا.
وأثنى رئيس اتحاد التايكواندو بجهود 
قيادة وزارة الشباب والرياضة وصندوق 
النشء ووقوفهم إلى جانب االتحاد بغية 
االرتقاء باللعبة والوصول بها إلى آفاق 

رحبة ومتطورة..
وتضم بعثة منتخبنا الوطني لشباب 
التايكواندو للمشاركة في بطولة العالم 

التاسعة كالً من:
موفق منصر - رئيساً للبعثة

عبدالحليم علي محمد - إدارياً
عبدالرحيم سلمان محمد - مدرباً

يحيى الضلعي -مرافقاً إعالمياً
صدام عبداهللا طحامة - العباً

يوسف عبداهللا الرهمي - العباً..

غادر فجر اليوم إلى شرم الشيخ المصرية

منتخب التايكواندو يسعى إلى تحقيق إنجاز 
جديد في بطولة العالم للشباب

االهدل


