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أفقياً:
١- موقع إخباري متميز، به أهم األحداث على الساحة 

اليمنية والدولية– أترك (فعل).
٢- عملة روسيا (م) – أحد الكتب السماوية (م).

٣- أسيئ (مبعثرة) – يلتحمون – يكونون مصدر قوة.
٤- مديرية بمحافظة عدن – يبعد عن (فعل المنكر) 

(م).
٥- الوشاية (م) – ضحية الواجب.

٦- المصافحة (مبعثرة) – خوف ، هلع.
٧- إسم علم مذكر (م) – مديرية بمحافظة مأرب – 

علقم.
٨- للندية – البهجة والسرور (م).

٩- المنعطف – ضد آجل (م).
١٠-شك (م) – الزوج.

١١-تقال على الهاتف – من الحشرات (م).
١٢-الثياب المزينة، أحــد المشغوالت النسائية – 

لإلستثناء.

عمودياً:
١- األنباء (جمع) – أبتدء (بالشيء).

٢- مطر شديد (م) – طموحاتي.
٣-القرار (م) – اسم علم مؤنث.

٤-سقي (م) – مستمعون بإرضات – ندى (م).
٥-مشتغل بعلم الفلك (م) – أجاوب وأبادل الكالم.
٦-التساهل، التهاون (في األمر) – حرف نصب (م).

٧-غذاء النحل (م) – عاصمة عربية (م).
٨-نعثر (على) – بخيل – بلح (م).

٩-إيراد، إثارة (الخبر) – عاصمة أوروبية.
١٠-ينهار (مبعثرة) – محافظة عراقية (م).

١١-ارشد – الصخور النائبة، مادة صلبة متجلتة (م) – 
للتعريف.

١٢-مرتضع – مهارة (في األداء).
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 المؤتمر الشعبي العام

قدموا اعتذارهم للوزير االرياني

موظفو وزارة الشباب ينهون احتجاجهم
«الميثاق»-متابعات

قدم موظفو وزارة الشباب والرياضة المحتجون اعتذارهم 
لوزير الشباب  والرياضة معمر مطهر االرياني عما بدر منهم 
من سوء تصرف عندما قاموا باالحتجاج امام مبنى الوزارة.. 
مقدرين تجاوبه معهم في حل  كثير من مشاكلهم وتلبية 
مطالبهم المشروعة.. مشددين على تنفيذ بقية مطالبهم 
القانونية التي طالبوا بحلها في االطار القانوني.. جاء ذلك 
خالل لقائهم بالوزير االرياني الذي اكد لهم انه مترفع عن 
الرد على  االساءات التي صدرت من البعض في حقه.. الن 
وراء تلك المظاهرات اشخاصاً وجهات اخرى استغلت مطالبهم 

واندفاعهم لتمرير مآربها.. 
واشار الى ان باب مكتبه مفتوح للجميع لتلقي الشكاوى.. 
وكان االحرى  بأصحاب المطالب ان يقدموها له أوالً ولكنهم 
رفضوا.. واشار الوزير الى انه كان باستطاعته قمع تلك 
المظاهرات بل وفصل البعض منهم  وبالطرق القانونية.. 
ولكنه يخشى اهللا اكثر من اي شيء آخر.. كونه راعياً ومسئوالً 

أوالً عنهم..
وفــي ختام حديثه وبعد ان استمع الــى شــرح مفصل 
لمشاكلهم ومطالبهم تم  تفويض االخ حسين الشريف- 
ــة- تفويضاً كامالً  ــوزارة للشئون المالية واالداري وكيل ال
للجلوس مع الموظفين وحل كل مشاكلهم المشروعة في 

اطارها  القانوني.. وهو االمر الذي ترك ارتياحاً كبيراً لدى 
الموظفين كونهم قد اوكلوا مهمة الحديث باسمهم والتعبير 
عن قضاياهم لشخص الوكيل الشريف .. والذي أبدى بدوره 
ارتياحاً واسعاً لما اسفر وخرج به اللقاء الذي وصفه بالمثمر.. 

وان الموظفين تعهدوا ان ال يعيدوا مثل تلك التصرفات التي 
تعيق العمل.. وقدم الشريف الشكر لمعالي الوزير على الثقة 
التي منحها إياه.. ووعد بحلحلة كافة قضايا الموظفين والعمل 

على تنفيذ مطالبهم المشروعة.

خرج للمشاركة باالولمبياد ولم يعد

تميم التايكواندو يختفي في لندن!!
«الميثاق»-متابعات

> وتــتــعــدد الــمــهــازل في 
مشاركاتنا الخارجية.. تتكرر 
حــاالت الــهــروب  ومبادرات 
الخروج عن النص.. تتوزع 

عمليات التمثيل بالوطن.. تأخذ  
منحى «المكايدة» دون حسيب 
وال رقيب.. في كل مرة تشرب 

فيها اللجنة  األولمبية «مقلباً» 
من العبيها األولمبيين.. حتى 

تسارع إلى دفن رأسها  في الرمال 
كما تفعل النعامة.. وإن تحركت 

عندها خاليا الخجل فإن وضعها يأخذ 
طابع الويل والثبور وعظائم األمور.. 

على الورق طبعاً.. ما كدنا ننسى حاالت 
الهروب السابقة في مدن يتزلج أبناؤها على  

الجليد.. إما بحثاً عن دار يحترم الموهبة.. أو طمعاً 
في معيشة  تنسيهم سياط الداخل.. حتى برزت 
مشكلة الهروب أو التخلف عن سرب الجماعة من 
جديد وفي «لندن» عاصمة الضباب.. وكان بطلها 

العب  التايكواندو تميم القباطي!
وكالعادة تكتمت اللجنة األولمبية على الموضوع 
وأحاطته بسياج من السرية حتى ال تفتح أمامها 
نافذة االتهامات واالنتقادات ووجدت في  كالم البعثة 

اليمنية العائدة من األولمبياد بحفنة ضباب، مبرراً  
كافياً لتخرج لسانها عندما يبان المغطى الذي بات 
مكشوفاً! ساقت اللجنة عبر أمينها العام مبررات 
ــأن  اللجنة ستخاطب  لم تخل من تلميحات ب
«االنتربول» في حال عدم عودة تميم القباطي 

من «لندن»  بعد انتهاء تأشيرته.
وهذا التناقض في كالم األمين العام.. معناه أن 
«النار» مستعرة تحت  الرماد.. وأن الالعب قد ال يعود 
إلى أحضان اتحاده إذا انفتحت أمامه  أبواب الرزق.. 
ووجد من يقدر ويهتم ويرعى موهبته في التايكواندو!! 
وسواء أكانت نوايا تميم القباطي مبيتة للهروب.. أو 
البحث عن مصدر  رزق في بالد الغربة.. فإنه لن يكون 
األول وال األخير في سلسلة  الهاربين إلى أحضان 
أوروبا.. فقد سبقه رياضيون.. فص ملحهم وذاب  ولم 

يتركوا خلفهم أثراً يدل على مسيرهم .

دوري الثانية في الثامن من سبتمبر!
«الميثاق»-متابعات

> أكــد مصدر مسؤول 
في اتحاد الكرة.. أن مرحلة 
اإليـــاب مــن دوري الــدرجــة  
الثانية -تجمعي صنعاء وعدن- 

ستنطلق رسمياً يوم 
الــثــامــن من 

سبتمبر  

الحالي.
وأكد المصدر أن الموعد جواب 
نهائي، بعد أن تحمل رئيس 
اتحاد الكرة مسؤولية االنطالقة 
ســواء توصل االتحاد لتسوية 
أموره المالية مع  الوزارة أم لم 
يتوصل.. منوهاً إلى أن االتحاد 
يهدف إلى االنتهاء من دوري  
الثانية والثالثة إلتاحة الفرصة 

أمام األندية لالستعداد للموسم 
الجديد.

وأهاب المصدر بأندية الثانية 
ــوراً إلى  االستنفار والتوجه ف
مــحــافــظــتــي  عـــدن وصنعاء 
للدخول في أجواء المنافسات.. 
ــتــوفــيــق للفرق   مــتــمــنــيــاً ال
المشاركة في مهامها التنافسية 

الشريفة..

الصاصي يحترف في 
الميناء العراقي

«الميثاق»-متابعات
تعاقدت إدارة نادي الميناء العراقي 
مع هداف منتخب اليمن عالء الصاصي 
للعب في صفوف الفريق خالل الموسم 

المقبل ليصبح أول العب يمني 
يحترف في الدوري العراقي.

وأعلنت إدارة النادي عن نجاح 
مفاوضاتها التي أجرتها مع 

ــالء الصاصي  الــالعــب ع
والتي تكللت بالنجاح بعد 

مفاوضات استمرت عدة 
أيام وافق من خاللها 
الالعب على خوض 
تجربة احترافية في 
الـــدوري العراقي 
بعد أن كان  قريباً 
اللعب في  مــن 

ــة  ــدي ـــد األن أح
الخليجية. 

وأبــــــدت 
ة  ر ا د إ
ــاء  ــن ــي ــم ال

ــا  ــه ــادت ســع
ــد مع  ــاق ــع ــت ــال الــالعــب عالء ب

الصاصي نظراً لإلمكانات الفنية 
التي يتميز بها السيما بعد األداء 
ــذي  قدمه في خليجي  الكبير ال
٢٠ وفي بطولة كأس العرب التي 
جرت في السعودية مؤخراً..  ومن 
المؤمل أن يصل الالعب إلى مدينة 
البصرة خالل األيــام المقبلة من  
أجل التوقيع بشكل رسمي لنادي 

الميناء وتقديمه لوسائل اإلعالم. 
الجدير بالذكر أن عالء الصاصي 
(٢٥) عاماً ويطلق عليه «المايسترو 

«و»الغزال»، يعد من أبرز العبي الجيل 
الحالي في الكرة اليمنية، ويلعب  في 

خط وسط في النادي األهلي في 

صنعاء 
منذ ٢٠٠٢م، 

ثم انتقل إلــى هالل 
الــحــديــدة فــي الموسم 
الماضي، ويمتاز بإمكانات 
ـــدرات فنية  مهارية  وق
فردية كبيرة، باإلضافة 
إلى تسديدات قوية من 
مسافات بعيدة  بقدمه 
ـــرز (٢٥)  الــيــســرى، وأح
هدفاً للمنتخب الوطني، 
وشارك في «خليجي  (١٨ 

و١٩ و٢٠).

قيس.. إنصاف 
متأخر!

> من الظلم.. تجاهل الدور الكبير الذي يؤديه الكابتن 
قيس محمد صالح مدرب فريق التالل للشباب..ومن اإلنصاف 
أن ال يمر إحراز شباب التالل بطولة المريسي الرمضانية مرور 
الكرام، دون أن نربطه بالدور المحوري للمدرب الشاب الذي 
خلق للتالل فريقاً رديفاً.. سيكون الممول األهم 
واألبرز للفريق األول في الموسم القادم.. تحية 
للمدرب قيس.. ولشباب التالل أبطال بطولة 

المريسي..!

أندية أبين .. فتات التقليص!!
> أندية محافظة أبين المنكوبة بويالت 
الدمار والخراب جراء تحريرها من عناصر 
أنصار الشريعة.. عاقبتها وزارة الشباب 
والرياضة بتقليص مخصصاتها السنوية 
الممنوحة من صندوق رعاية النشء والشباب 
..حــيــث  مارست الـــوزارة سياسة التقشف 
والخصم، بحجة أن أندية أبين لم  تمارس 
نشاطها تحت دانــات المدافع وصواريخ 

الطائرات واأللغام التي تحصد األرواح بال 
رحمة ..األنــديــة استلمت فتاتاً من وزارة 
تعاقب أندية  لم تعد سوى أطالل ..إذا كان 
الوزير يعلم بالتقليص المالي المتعمد  على 
أندية أبين.. فتلك مصيبة وإن كان ال يعلم 
فالمصيبة أعظم.. وصدق من قال: الذي يده 
في الماء ليس كمن يده في النار.. والحليم 

باإلشارة يفهم!

عالء سيف.. هل يكون بداية انفراط العقد األخضر؟!
> أبدى الكثير من محبي وعشاق 
ــدة عــدن مخاوفهم من  فريق وح
انفراط عقد  الفريق الكروي في 
ــادم األيـــام، على خلفية رحيل  ق
المدافع الوحداوي  عالء سيف إلى 
فريق الشعلة وبدون مقابل مادي.. 
وهو الخبر الذي كان  بمثابة الصدمة 

لعشاق وحدة عدن.
وإذا كان الجانب المادي هو الدافع 
الذي حرك خاليا عالء سيف باتجاه  
الشعلة.. فإن طابوراً طويالً من 
الالعبين الوحداويين في طريقهم  
لالنتقال إلى أندية الجاه والنفوذ 
المالي، من دون أن تتحرك اإلدارة  
لسد «هـــوة» تــســرب الالعبين 

المؤثرين في الفريق.
وبحسب المصادر، فإن المدافع 

زاهر فريد في طريقه لالنتقال من  
الوحدة.. وهو الالعب الذي عاش 
مع فريقه موسماً مضطرباً على 

خلفية  مشاكل بينه وبين اإلدارة.. 
فهل يكون عالء بداية انفراط العقد  

األخضر..

سالمات.. زيزو
> تلقى المصور الصحفي الرياضي المحترف 
المعروف/ عبدالعزيز عمر (زيــزو) رسائل من 
دائرة اإلعالم واالتصال في االتحادات الدولي 
واآلسيوي  واألوروبــي لكرة القدم تطمئن على 
صحته والشفاء العاجل له بسبب تعرضة  النزالق 

بالعمود الفقري..
 وتمنت تلك الرسائل للمصور زيزو الشفاء العاجل 
والعودة إلى مزاولة مهنته اإلبداعية من خالل الصورة 
الصحفية  الرياضية في المحافل اآلسيوية واألوروبية 
والعالمية، وأن يعود لمعشوقته «العدسة» كما 
كان وأفضل من أي وقت مضى.. الجدير 
بالذكر أن (زيزو) تعرض في شهر رمضان 
المبارك النزالق بالعمود  الفقري ألزمه 

الفراش..

عنقاد وحدة صنعاء:
الزعيم سيعود إلى األضواء

«الميثاق»-متابعات
> قال األمين العام المساعد بنادي وحدة صنعاء 
فؤاد عنقاد في تصريح  صحفي إن فريقه الملقب 
بزعيم االندية اليمنية- الذي يخوض تصفيات تجمع  
المجموعة األولى من أجل العودة للدرجة األولى- مر 
بمرحلة إعداد جيدة  وطويلة في وقت كان الجميع 
في إجازة والفريق يستعد ويقضي أيامه  العيدية 
في التمارين من ثاني العيد مع إقامة المباريات 
الودية  الكتشاف ثغرات الفريق والعمل على 
تالفيها ومعالجتها من قبل الجهاز  الفني 
الذي أبلى بالء حسناً وساعد على تطوير 
مستوى الفريق بشكل دائم، ومن مباراة 
ألخرى ومستوى الالعبين يرتفع، وهذا 
ما سوف يساعدنا  ويحفزنا على تقديم 
نتائج أفضل''.  ويواصل حديثه: رغم 
وجود بعض  الثغرات في الفريق لكن 
إن شــاء اهللا فــي دور اإليـــاب سيتم 
تالفيها وسيكون  الفريق عند مستوى 
الالعبين  فــي  ثـــق  وأ المسؤولية 
الموجودين الذين  يعتبرون أفضل 
العناصر في تحقيق النتائج مع 
الفريق..''.. ويضيف األمين العام 
المساعد لوحدة صنعاء: مادام 
جميع الوحداويين والمحبين 

والغيورين واإلداريين متكاتفين في سبيل إنجاح 
المهمة والعمل لعودة  الفريق إلى مكانه الطبيعي 
إن شــاءاهللا سيعود الفريق والتوفيق باألخير 
يكون من عند اهللا عز وجل.. متمنياً بأن يعملوا 
جميعاً كهيئة إدارية على الحضور الدائم للفريق 
ومعالجة كل أوضاع  النادي رغم أن الفترة التي 
عشناها مع النادي قليلة جداً، لكن بإذن  اهللا 
سوف نسعى مع األيام لنعيد للنادي توهجه الذي 

فقده في السنوات  الماضية رغم أن 
مرحلتنا صعبة نوعاً ما وجميع 

الجماهير يعلمون أن  النادي 
مر في الفترات الماضية 

بمرحلة انهيار وهجران 
لالعبين  ا مـــن   كثير 

وسقوط على مستوى 
األلعاب وال نستطيع 

ــــي «بــــرهــــة»  ف
ـــرة أن   ـــي ـــص ق
نصلح ما أفسده 
الــــدهــــر، لكن 

نعدهم أننا سوف 
نقدم كل ما بوسعنا.. 

وكأقل قليل لن نقع في 
أخطاء اإلدارات السابقة..

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
انياتشادلوج١
لامهـربقيكن٢
ثبكابوسزرك٣
ريئازهـمالي٤
ياسمينهـلاوز٥
ابلجنارزيخ٦
ناكنسيلما٧
اكلنمالاان٨
معدنالعضال٩

حباوكملالف١٠
لرمياهـزلاا١١
اوكفنيناغا١٢

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢


