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حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً:
١- اسم الصحابي الجليل الذي يكنى بـ(أبي ذر الغفاري).
٢- في الفيزياء (حزمة دقيقة من الضوء تنطلق 
باستقامة واحدة من مصدر الضوء) – انقطع عن األكل 

والشراب.
٣- يهربوا – احدى سور القرآن الكريم ،يطلق عليها 

(سنام القرآن).
٤- قطار كهربائي تحت األرض – شهر رومي (م).

٥- للنفي – سوء العاقبة – بد (م).
٦- لالستثناء – نساعد (م) – مقياس أرضي.

٧- اثبات ،دليل (م) – قهوة – سئمت.
٨- شبيه ،مثيل (م) – مكتوم – درر.

٩- االسف – البث.
١٠- جهاد – متنكر – بحر.

١١- عالج ،بلسم – واحد باإلنجليزية – قنصا.
١٢- راية  - الحاسم.

عمودياً:
١- أكبر جزيرة في العالم – نترك.

٢- اسم وكالة االنباء التركية.
٣- مطلوب (م) – للتوجع – منحرف عن مساره (م).

٤- أبعد الكواكب عن الشمس ،تم اكتشافه في مطلع 
القرن العشرين – من الطيور الجارحة (م).

٥- شاعر عباسي أعمى ،كان دقيقاً في وصف المعارك 
والحروب رغم أنه لم يشارك في أي معركة.

٦- حرف جر (م) – حرف هجائي – داعم بالمال.
٧- أتى – رواسي (م) – صيد.

٨- نرتفع – دليل مكان الشخص.
٩- قسمة (م) – احدى الصلوات الخمس.

١٠- النية (م) – حرف – احد االبوي.
١١- الخليفة الخامس ،الذي كان يحج عاماً ويغزو عاماً.

١٢- تقذفهم (م) – من الفواكه.
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درولانبهـورع١٢

فيما يأمل جاره االتحاد المشاركة معه آسيوياً

شعب إب يستعد لمواجهتي النجمة اللبناني في بطولة األندية العربية خالل سبتمبر المقبل

يبدأ فريق شعب إب لكرة القدم خالل األيام القليلة  
القادمة مرحلة اإلعداد للمشاركة الخارجية على 
الصعيدين العربي واآلسيوي، حيث سيستهل مهمة تمثيل 
الكرة اليمنية في بطولة األندية العربية، التي تعود هذا 
الموسم إلى الواجهة بعد انقطاعها خالل عدة سنوات مضت، 
بسبب األزمة التي كان قد مر بها االتحاد العربي وتسببت 

بتجميد الكثير من أنشطته..
وأوقعت القرعة التي جرت في وقت سابق بمدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية فريق شعب إب في مواجهة 
فريق النجمة اللبناني؛ إذ سيخوضان مباراتين في الدور 
التمهيدي ذهاباً على ملعب الفقيد علي محسن المريسي 
في العاصمة صنعاء في الـ(١٨) من شهر سبتمبر المقبل، 
في حين يلتقيان بالعاصمة اللبنانية بيروت في الـ(٢٦) من 
نفس الشهر.. علماً بأنه تم مراعاة التقارب الجغرافي أثناء 

سحب القرعة..
وتأتي مشاركة فريق شعب إب في هذه البطولة العربية 

بصفته بطالً للدوري اليمني للموسم الرياضي المنصرم 
٢٠١١-٢٠١٢م؛ بعد فوزه في المباراة الفاصلة التي جمعته 
بجاره ومنافسه التقليدي االتحاد إب بثالثة أهداف مقابل 
هدفين، بعد أن كانا قد أنهيا الموسم متساويين في الرصيد 
النقاطي وبواقع ٤٨ نقطة لكلٍّ منهما، وهو ما استدعى 
اللجوء لمباراة فاصلة تعد األولى في تاريخ الدوري اليمني..

من جهة أخرى؛ يأمل فريق االتحاد إب وصيف بطل الدوري 
المشاركة في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
في نسختها المقبلة للعام ٢٠١٢-٢٠١٣م؛ وذلك بعد أو 
إلى جانب جاره البطل فريق الشعب؛ كون البطولة تسمح 
بمشاركة فريقين يمثالن اليمن فيها، كما حصل في النسخة 
الماضية من البطولة ذاتها حينما شارك فريقا العروبة بطل 
الدوري والتالل وصيف البطل، باإلضافة إلى أن االتحاديين 
يعلّقون األمل الكبير إلنصافهم وتكريمهم من قبل اتحاد 
الكرة بذلك، وال سيما بعد تميزه في الــدوري المنقضي 
مؤخراً، ومنافسته القوية على الصدارة، إلى درجة أنه لم 

يخسر البطولة إال في مباراة فاصلة، عالوةً على أن الفترة 
قصيرة النطالق الموسم الجديد، األمر الذي يصعب من 
إقامة بطولة الكأس، وبالذات أن دوري الدرجة الثانية تبقَّى 
منه دور اإلياب، فضالً  عن أن الالئحة تنص على أن تكون 

بطولة كأس الرئيس متزامنة مع استمرار الدوري..
ويقترح البعض تسمية فريقي شعب إب واتحاد إب 
للمشاركة في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي منذ وقت 
مبكر، حتى يتسنى لهما اإلعداد المناسب، خاصةً وأن 
من المتوقع أن يتم طلب اسمي الفريقين المشاركين 
من اليمن في أقرب وقت، كون مختلف الدول اآلسيوية 
قد بدأت للتحضير للموسم المقبل، وبعضها دشنته 
بالفعل.. ويرى هؤالء أن من الممكن أن يبدأ الموسم 
الجديد بإقامة بطولة الكأس، بدالً من إقامته في وقت 
تكون فيه الفرق غير مستعدة وبدون المحترفين، فيؤدي 
ذلك إلى إضعاف المستوى الفني للبطولة التي تحمل اسم 

رئيس الجمهورية..

سالم عوض.. ثالثة 
يطلبونه!

ما زال الغموض يكتنف موقف الحارس الدولي سالم   
عوض من تحديد مساره القادم.. بعد أن وصل إلى 
قناعة تطليق «االحتراف» والعودة مجدداً إلى أحضان «دورينا» 
ابتداًء من الموسم القادم بعد سنوات من النجاح االحترافي في 

سلطنة عمان..
العروض أمام سالم كثيرة واإلغراءات وفيرة.. لكن خياره لن 
يخرج عن الثالثي التالل - الهالل - ووحدة عدن.. فلمن يبتسم 

فاز «سالم»؟.. قُ

اليوم..بدء منافسات الدور 
الثاني لمسابقة البرنامج 
اإلذاعي «كأس النجوم»

امــس    يـــوم  استكملت 
ــدور  األحــد منافسات ال
لثقافية  ا البطولة  من  األول 
لألندية واالتحادات الرياضية 
لتي  ا بية  لشبا ا ت  لمنظما ا و
يـــشـــارك فــيــهــا ٤٤ فــريــقــاً 
يتنافسون في إطــار البطولة 
العامة  اإلدارة  التي تنظمها 
لــلــنــشــاط الــثــقــافــي «قــطــاع 
الشباب» بوزارة الشباب ويعدها 
ويقدمها في البرنامج اإلذاعي 
كــأس النجوم» الزميل عزيز 
ــمــاوري عبر إذاعـــة الشباب  ال
مساء كل يوم من شهر رمضان 

المبارك.
وكانت نتائج األسبوع الماضي 
من المسابقة قد أسفرت عن 
فوز فتيات نادي ٢٢ مايو على 
اتحاد الفروسية، وفــوز أهلي 
صنعاء على جمعية الكشافة، 
وفوز اليرموك على اتحاد رياضة 
ــوز شباب التنمية  الــمــرأة، وف

االجتماعية على اتحاد الجمباز.
تجدر اإلشارة إلى أن منافسات 
ـــدور الــثــانــي ستبدأ اليوم  ال
االثنين، حيث بلغ مجموع الفرق 
٢٢ فريقاً، ويتخلل  المتأهلة 
حلقات البرنامج فقرات إبداعية 
لمجموعة من النشء والشباب 

في مجال الشعر واإلنشاد..<

نبيل.. مستر 
«بين»!

حاجة تطير البرج من النفوخ.. العداء   

نبيل محمد الجربي يحتل المركز األخير 

في مجموعته - سباق ١٥٠٠ متر - ليؤكد أن 

«األخير» عادة قطعها عداوة.. وسط تهليل من 

وفد أولمبي مشغول برصد العيادات الطبية 

المفتوحة في القرية األولمبية..!

سؤال «العار»: لماذا شاركنا في سباقات 

تحتاج إلى «أرانب برية تفرق بين «الجزرة» 
و«البرزة»؟

وهل تلقت اللجنة األولمبية دعوة مفتوحة 

من «جاك روغ» تهدف إلى تقديم كوميديا 

سوداء، تفاعالً مع ما قدمه النداب الضاحك 
«مستر بين»؟!<

فاطمة.. مسكينة وغلبانة!
مسكينة عداءتنا فاطمة سليمان، وهي تخوض   

منافسات «العدو» الحارقة كالجمر.. بجسد معلول 

وغير مبلول.. وتحاول قدر إمكاناتها أن تنجو من «نار» نهاية 
تغري الفراشات.. 

فاطمة.. ضحية لجنة أولمبية تفننت بالتمثيل بالالعبين 

األربعة المشاركين في أولمبياد لندن.. وأولهم العداءة 

«الغلبانة» فاطمة سليمان، التي ذهبت لألولمبياد ومرض 

«األنيميا» يحتل جسدها.. دون أن تحرك اللجنة األولمبية 
ساكناًً.. 

فاطمة كانت «قرباناً» لثالوث: اإلعداد.. الضعف المادي 

والمعنوي.. والمرض.. ودائماً وراء كل «بهذلة ومهزلة لجنة 

أولمبية هوايتها جمع الطوابع التذكارية!!

حتى وفاطمة تحتل المركز األخير في سباق ١٠٠ متر 

عدواً، فإن مركزها دليل إدانة بحق لجنة أولمبية ترفع شعار 

«اللي ما يشتري يتفرج»..<

 انطالق الدوري  الرمضاني لبراعم وأشبال السبعين
انطلقت بصنعاء الدوري الرمضاني للبراعم واألشبال  

ــذي يرعاه الدكتور منصور العبدي بمشاركة  وال
١٤فريقا يمثلون العبي النادي وقد أسفرت نتائج مباريات 
األسبوع األول عن فوز فريق شهداء السبعين على فريق 
٤وتعادل شهداء كلية الشرطة مع فريق  ١٤ اكتوبر٦/

االهلي٣/٣وفوزشهداء السبعين على 

فريق األهلي ٢/٥واوضح األخ عبداهللا هاجر مشرف البطولة 
أن هذه البطولة نهدف من خاللها  االهتمام بالفئات العمرية 
خصوصا الناشئين والتي تعتبر الشريحة الهامة في تطوير 
األلعاب الرياضية ومنها المعشوقة كرة وأيضا هو إحياء الجانب 
الرياضي في شهر رمضان الذي يشهد ركودا رياضيا لتوقف 

األنشطة الرياضية في بالدنا

مؤتمر مديرية الرجم ينظم 
الدوري الثاني لمنافسات 

كرة الطائرة
انطلق األحــد بمديرية الرجم   

محافظة المحويت أولى مباريات 
الـــدوري الرمضاني لكرة الطائرة 
التي ينظمها ويرعاها فرع المؤتمر 

الشعبي العام بمديرية الرجم.
الفعالية تقام للسنة الثانية في 
مجمع اللواء محمد عبداهللا صالح، 
ويشارك فيها أربــع فرق تلعب 
بنظام الذهاب واإلياب حتى الـ٢٦ 

من رمضان.

منح ناصر العطية بالده قطر ثالث ميدالية  
في تاريخها في األلعاب االولمبية عندما 
أحرز برونزية أطباق اإلسكيت في مسابقة الرماية 

في لندن، الثالثاء.
وتساوى العطية في النهائي مع الروسي فاليري 
شومين برصيد ١٤٤ نقطة لكل منهما ليتم اللجوء 
الى جولة فاصلة حسمها المتسابق القطري بعد 
أن أصاب بنجاح ستة أطباق مقابل 

خمسة لمنافسه.
وأحــرز األمريكي فنسنت هانكوك الميدالية 
الذهبية بعد أن سجل ١٤٨ نقطة مقابل ١٤٦ 
نقطة للدنماركي انــديــرس غولدينغ صاحب 
المركز الثاني. وكان الرامي القطري ناصر العطية 
العربي الوحيد الذي بلغ الدور النهائي في مسابقة 
السكيت، والذي يشارك فيه أفضل ستة رماة من 
أصل ٣٦ شاركوا في خمس جوالت، ثالث منها 

االثنين، واثنتان الثالثاء.

بوفون: كاسياس 
أفضل مني!

اعترف «جيجي بوفون»   
حارس منتخب إيطاليا 
ونادي يوفنتوس أنه ليس 
الحارس األفضل في العالم 
حالياً .. وأن إيكر كاسياس 
حارس منتخب إسبانيا ونادي 
ريال مدريد «سيد» حراس 

العالم..
اعتراف «بوفون» بأفضلية 

ـــاس» انــتــصــار  ـــاســـي «ك
ــالق والـــذوق  ــألخ ل

العام.. فما أحوجنا 
ن  نـــكـــو ن  أل
ــن  ــي ــف ــص ــن م
لآلخرين ولو 
على حسابنا 

الخاص..
تـــــرى كم 
لـــديـــنـــا مــن 
الالعبين من 
يــمــتــلــكــون 

ـــة  ـــاف ـــق ث
وصـــراحـــة 

«بوفون»؟

األشموري.. 
رحيل مؤلم

عبدالكريم األشــمــوري.. رحيل مؤلم   
لفنان يمثل «موسوعة» إبداع في مجاله.. 
ــراق حزين لممثل بخلطته الجريئة وطلته  وفُ
البهية التي تتجول في منازلنا دون استئذان.. 
ووداع طافح بالمرارة لرياضي ال تفوته 
البطوالت الكبرى.. عكست نفسها على 
رشاقته في تقديم أعمال فنية جادة.. 
ناقشت مشاكلنا بتجرد ووضوح.. 
في شخصيات جسدها الراحل.. 
غاص من خاللها في أعماقنا وسبر 
أغوارنا.. ورحيله المفاجئ سيفقدنا 
«هوية» الفن الجاد والــصــادق.. 
وسيحجب عنا «ستاندر كوميدي» 
ينتزع الضحكات من أفواه مهمومة 
بالمشاكل.. وعيون تدمع بفاقات 
العوز والحاجة.. إنــا هللا وإنــا إليه 

راجعون..<

العطية وأول ميدالية عربية

تواصل النشاط الرمضاني للرياضة للجميع
يتواصل لالسبوع الثاني على  

التوالي النشاط الرمضاني 
األول في كرة القدم الخماسية وكرة 
الطائرة وكرة السرعة لمراكز الثورة 
واأليتام والشموخ والدائري والفتيات 

والسبعين وصنعاء القديمة
هذا وكانت نتائج المباريات للمراكز 

على النحو التالي:
في كرة القدم فاز فريق السلطان 

على فريق كنعان ٢/٨
أمــا منافسات كــرة الطائرة فقد 
تمكن فريق شباب القرية على فريق 
الرشيد بنتيجة ثالثة أشواط مقابل 

شوط

اما مركز الوحدة بالدائرة العاشرة 
فقد فاز فريق الشموخ على فريق 
اإلمبراطور بخمسة أهــداف مقابل 
هدفين وفي اللقاء الكروي الثاني 
تمكن فريق الوحدة من التغلب على 
فريق العاصمة بهدفين نظيفين أما 
كرة الطائرة والتي شهدت اإلثــارة 
والندية بين الفرق المشاركة فقد 
تمكن فريق الصمود من مواصلة 
مشوارة اإلبداعي بعد تغلبه على 
فريق الوحدة بثالثة أشواط نظيفة 
مكنته من االعتالء في المركز األول 
بدون منافس خصوصا بعد فوزه في 

المبارتين السابقتين

وفي مركز الفنية أسفرت النتائج 
على التالي:

١٤ أكتوبر × ٢٦ سبتمبر ١/٤
٧ يوليو × الوحدة ٠/٤

٣٠نوفمبر × ٢٢مايو ٢/٨
٢٦ سبتمبر × ٣٠ نوفمبر ٧/٢

النصر × الشعب ٥/٠
٧ يوليو × الشعب ٠/٤

النصر × الوحدة ١/١
٢٢ مايو × ١٤ أكتوبر ٧/٣

١٤ أكتوبر × ٣٠نوفمبر ٠/١
النصر ×٧ يوليو ٢/١
الشعب × الوحدة ١/٣

٢٦ سبتمبر × ٢٢ مايو١/٣ .

زيزو..  وعكة صحية وانزالق غضروفي
تعرض المصور الرياضي العالمي المحترف عبدالعزيز عمر الشهير بزيزو لحالة انزالق  

غضروفي اقعده الفراش واحرم جمهور الصحافة من صوره المميزة التي يوثق بها 
الفعاليات الرياضية، وكان آخر ما التقطته عدسته هو المباراة الفاصلة للدوري اليمني بين 

االتحاد وشعب إب.
الميثاق اذ تتمنى للزميل العزيز عبدالعزيز عمر الصحة والعافية فإنها تتمنى بلهفة وشوق 

عودة الرائع عبدالعزيز الى ساحات التألق المحلية والعربية والعالمية..<


