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وعود في مهب الريح ! 
مع أن السؤال لغير اهللا مذلة، غير أن أبطال اإلنجازات  

الرياضية الخارجية ينتظرون إيفاء قيادة وزارة الشباب 
بالوعد بصرف بقية مبالغ التكريم المتأخرة ..! األيام مرت 
دون أي جديد.. ونخاف  أن يتحول الوعد الوزاري إلى مجرد 

تهرب سيطول وسيمتد لشهور كعادة مسؤولينا.. يامسؤولي 
الــوزارة.. الوعد كالرعد إما اإليفاء بالوعد أو أن تغادروا 
مناصبكم ولتحترموا أبطالنا ونجومنا.. وعيب هذه المماطلة 

وتعذيب العبينا بطريقة مهينة..!

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياَ :
١- احدى مديريات محافظة تعز.

٢- ثلثي ”قوس“ – بلد عربي – اصفر باإلنجليزية.
٣- من الفواكه – لالستثناء – ندعم بالمال.

٤- الزهر – وجع.
٥- اجمل – ميناء.

٦- من الفواكه – نعم.
٧- يشاهدني – عدد.

٨- حرفان متشابهان – احد االبوين – راقد.
٩- خاصتنا – ابو االنبياء.

١٠- يدنو – يدل.
١١- احرف متشابهة – دعم ،وقف الى ”جانب“ – 

للنفي.
١٢- الطريق – حيوان كبير الحجم.

عمودياً :
١- سلسلة جبال منخفضة في اوروبا الوسطى تمتد 
لمسافة ٢٠٠كم من جنوب بوهيميا في جمهورية 
التشيك حتى النمسا ووالية بافاريا االلمانية ،وتسمى 

غابات بوهيميا – هام وضروري للحياة.
٢- نبي ،مبعوث – اسم علم مؤنث – للتعريف.

٣- أركان ،أعمدة البناء – جمع ”يوم“.
٤- احد االبوين (م) – ازرار (مبعثرة) – تجدها في ”القس“.

٥- العقائد – قادم.
٦- احد طرفي اليوم والليلة – مدينة روسية.

٧- مفرد ”سماوات“ – جام.
٨- حرف نصب – غير مبالي (م) – ضمير متصل.

٩- حيوان مفترس - تجدها في ”النهدي“.
١٠- حرف هجاء – شهر رومي.
١١- للتمني – مدينة سورية.

١٢- يصبغ (م) – شعوب ،قبائل – حرف هجاء.
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الوزير اإلرياني  يؤكد على ضرورة االستثمار بالشباب
عبر وزيــر الشباب والرياضة معمر  

مطهر االرياني عن سعادته بحضور 
ورعاية المؤتمر األول إلعداد الشباب لسوق 
ــذي يــقــام  تحت شعار (شباب  العمل.. ال
متمكن).. وتنفذه مؤسسة أثــر للتنمية , 
بالتعاون مع السفارة األمريكية بصنعاء.. 
وبرعاية من وزير الشباب والرياضة ووزير 
التعاليم العالي.. قائال سعدت ان أكون موجوداً 
معكم كشاب متطلع الى دولة مدنية حديثة.. 
تساعد الشباب وتنمي قدراتهم .. وتمكنهم 

من العمل .. من خالل خلق فرص حقيقية..
وفــي حفل افتتاح المؤتمر الــذي حضره 
سعادة السفير األمريكي بصنعاء جيرالد فاير 
ستاين.. وهشام شرف وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي وعدد من رجال المال واالعمال 
..  أكد معاليه  انه  متى ما وجدت اإلرادة ال 
شيء صعب .. وانه من خالل إرادة الشباب 
صار التغيير.. وانه بعزيمة الشباب وإرادتهم 
سيقهرون المستحيل الذي هو عنوان للفشل 

..
موضحا ان الشباب اليمني مبدع مبتكر .. 
واليمن لديها الكثير من الكوادر التي تحتاج 

الــى االهتمام والرعاية .. والدليل تفوق 
شبابنا في الخارج ألنهم يجدون البيئة التي 
تساعدهم على اإلبــداع واالبتكار.. مشيرا 

إلى أن أهم العوائق التي تواجه شبابنا هي 
ان مخرجات التعليم ال تتطابق مع متطلبات 
سوف العمل .. وهو ما يساهم في زيادة نسبة 
البطالة.. وأشــار معاليه انه على استعداد 
للتعاون مع وزارة التعليم العالي في سد هذه 

الفجوة..
 مؤكدا ان االستثمار الحقيقي ال يأتي إال من 
خالل استثمار بالشباب .. معطيا أمثلة عن 
تجارب بعض الدول التي وصلت إلى مراتب 
متقدمة من خالل االستثمار بشبابها .. داعيا 
الى إنشاء مشروعات ضخمة ذات بعد تنموي، 
تساهم في إيجاد فرص عمل للشباب من 
الجنسين.. شاكرا في ختام كلمته مؤسسة اثر 
للتنمية والسفارة األمريكية على تنظيمهم 
لمثل هذا المؤتمر.. متمنيا للمؤتمر النجاح 

والتوفيق.
وكان قد تحدث في المؤتمر كل من سعادة 
ــر التعليم  السفير األمريكي ومعالي وزي
العالي أشارا فيهما إلى أهمية إقامة مثل هذا 
المؤتمر من خالل خلق فرص حقيقية للشباب 
وتمكينهم من العمل .. من خالل التأهيل 

واإلعداد الجيد لهم .

الشباب تكرم بن دغر

حظيت بطولة العرب الفردية للفئات العمرية للشطرنج   
التي احتضنتها بالدنا خالل الفترة ١٤-٢٢ ديسمبر 

الجاري بدعم «تيليمن» وشركة «يمن موبايل».
 وجاء هذا الدعم في إطار توجهات معالي وزير االتصاالت 
وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر -األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام- وحرصه على المساهمة 

والرعاية لمختلف االنشطة الشبابية والرياضية في بالدنا.

الدكتور بن دغر شارك االبطال الحائزين على المراكز االولى 
في هذه البطولة أفراحهم عندما تواجد في حفل الختام وقام 
بتكريمهم بمعية وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني.
وقد سارعت قيادة وزارة الشباب والرياضة الى تكريم 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر بدرع الوزارة تقديراً لجهوده التي 
ساهمت في إنجاح البطولة ودعمه الالمحدود لشريحة الشباب 

الرياضيين.

غداً.. منتخبنا الوطني في 
مواجهة األبيض اإلماراتي

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة   
القدم يــوم غــد الثالثاء بالعاصمة 
القطرية الدوحة مباراة ودية دولية أمام 

المنتخب االماراتي االول.
ــارات في إطار مرحلة   وتأتي مباراة االم
ــداد االخيرة التي يخوضها المنتخب  اإلع
الوطني تحت قيادة المدرب البلجيكي توم 
سنتفيت إلعــداد المنتخب لالستحقاقات 
الخارجية المقبلة وفي مقدمتها المشاركة 

فــي خليجي ٢١ الــتــي تــقــام فــي مملكة 
البحرين خالل الفترة ٥-١٨ يناير ٢٠١٣م 
ضمن المجموعة الثانية بجانب حامل اللقب 
لمنتخب  ا صيف  لو ا و يتي  لكو ا لمنتخب  ا
السعودي وأسود الرافدين المنتخب العراقي.
وكانت بعثة المنتخب الوطني االول لكرة 
القدم قد غــادرت الى العاصمة القطرية 
الدوحة الجمعة الماضية لخوض معسكر 

إعدادي خارجي يستمر ستة أيام.

شباب أرحب بطالً  لكأس الفقيد نزيه أبو نشطان
نظم نــادي شباب أرحب   

مــبــاراة فــي كــرة القدم 
بمرور الذكرى الرابعة لفقيد 
الــوطــن الشيخ نزيه محسن 
محسن أبو نشطان -رئيس فرع  
المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
أرحب- وبدعم من مجلس قبيلة 

المديرية.
وجمعت المباراة التي أقيمت 
بهذه الذكرى فريق نادي شباب 
أرحــب وفريق نــادي العاصمة 
وانتهت بفوز شباب أرحب بهدف 

دون رد سجله الالعب عبداهللا علوان الزبيري.
وكان العبو الفريقين قبل انطالق المباراة قد 

قرأوا الفاتحة على روح الفقيد، 
فيما قام الضيوف الحاضرون 
بتكريم فــريــق شــبــاب أرحــب 
بالكأس والميداليات الذهبية.. 
كما تم تكريم هداف المباراة 
الالعب عبداهللا الزبيري وتكريم 
أفضل العب الكابتن عبداإلله 

علي تامر.
في حين أقــام مجلس قبيلة 
أرحب مأدبة عشاء لفريق نادي 
شباب أرحب الذي يرأسه الشيخ 
نبيه أبــو نشطان، فضالً عن 
رئاسته للنادي وذلك تكريماً لالعبي الفريق 

على إحرازهم الفوز بالمباراة.

اخيراً.. األندية تقر 
المشاركة في الدوري 

أجمع مندوبو أندية الدرجة  
األولـــى لكرة الــقــدم على 
المشاركة في منافسات الدوري العام 
وتحديد موعد انطالقه الحقاً، على 
أن يتم بدء المنافسات بعد شهر على 

أقل تقدير.
وجـــاءت موافقة االنــديــة خالل 
ــذي دعــا اليه مندوبو  االجتماع ال
األندية مع وزير الشباب والرياضة 
معمر االرياني االسبوع الماضي 
بعد ان كانت األندية البالغ عددها 
١٤ نادياً قد أصرت على عدم اللعب 
في الموسم الكروي حتى تستجيب 
وزارة الشباب للمطالب التي ترى أنها 
مشروعة وأعلنت رفضها المطلق بدء 

المنافسات إذا لم تتفاعل الوزارة مع 
تنفيذ تلك المطالب.

ومن المقرر أن تعقد أندية الدرجة 
األولى لكرة القدم اجتماعاً مع قيادة 
اتحاد الكرة لمناقشة نتائج اجتماعها 
مع قيادة وزارة الشباب والرياضة 
ــذي تم فيه الموافقة النهائية  ال
لخوض منافسات الـــدوري العام  
للموسم الجديد.. حيث يأتي اجتماع 
األندية مع االتحاد  من أجل تحديد 
موعد انطالق منافسات الــدوري 
وطرح الــرؤى والتصورات الكفيلة 
بإنجاح سير المباريات، بعيداً عن 
الصعوبات والعراقيل التي  ترافق 

الفرق كل موسم.

اليمن في 
المركز 
«164»

في منتخبنا منذ سنوات.. في أســوأ مركز يحتله األربــعــاء الــمــاضــي .. الدولي «فيفا» الصادر فــي تصنيف االتــحــاد المركز «١٦٤» عالمياً الــوطــنــي إلــى تراجع منتخبنا   منتخبنا  ن  كــــا بالدنا أسوأ المراكز!ومــن عــام آلخــر تحتل تراجع الكرة اليمنية.. في تأكيد جديد على يتراجع مركزاً واحــداً.. المركز «١٦٣»، وها هو و

تجديد عقد ميسي يثير 
غيرة رونالدو

النجم   ساهم تجديد عقد 
األرجنتيني ليونيل ميسي 
مع برشلونة اإلسباني في تعميق 
ــدم الــرضــا وعــدم  وزيــــادة حــالــة ع
االرتياح التي يمر بها منافسه العنيد 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد، حسبما أفادت صحيفة 

«ماركا» اإلسبانية الرياضية .
وأوضحت الصحيفة، ذات العالقة 
الوطيدة بالنادي الملكي أكثر من 
عالقتها ببرشلونة، «النجم البرتغالي 
ال يزال يشعر بالضيق ألنه ال يحظى 
بها  يتمتع  لتي  ا لنجوم  ا ملة  بمعا

ميسي في برشلونة».
وبينما شهدت السنوات الثماني، 
التي قضاها ميسي في الفريق األول 
لبرشلونة حتى اآلن، تحسين بنود 
عقده ست مرات، ما زال عقد رونالدو 
على ما هو عليه منذ أن انضم الالعب 

لصفوف الريال في عام ٢٠٠٩م.
ومــدد ميسي، الثالثاء الماضي، 
عقده مع برشلونة حتى ٢٠١٨م مع 
زيادة راتبه السنوي الصافي إلى ١٦ 
مليون يــورو (٢ر٢١ مليون دوالر) 
ليصبح ثاني أعلى الالعبين راتبا 
في عالم اللعبة خلف زميله السابق 
الكاميروني صامويل إيتو مهاجم 

آنجي الروسي حاليا.
ورغــم نجاحه في تسجيل ١٧٠ 
هدفا في ١٦٩ مباراة خاضها مع 
الفريق، ما زال راتب رونالدو السنوي 
الصافي ٥ر٩ مليون يــورو (٥ر١٢ 
مليون دوالر) وهو نفس الراتب الذي 

يتقاضاه أيضا زميله البرازيلي كاكا.
وأوضحت «ماركا» أن ضيق رونالدو 
يــأتــي أيــضــا مــن عالقته بالنادي 
وطريقة الدعم التي ينالها من إدارة 

النادي.

مدرب هالل الحديدة 
يطرد الشهري 

تعرض نجم وسط الهالل والالعب الدولي  
السابق صالح الشهري لموقف صعب جدا في 

تمرين الفريق إذ تم طرده من التمرين من قبل مدرب 
الهالل محمد كمونه الذي طلب من الشهري الخروج 
من الملعب والتمرين في صورة فاجأت الجميع بمن 
فيهم الشهري الذي غادر الملعب فورا.. ووفقاً لمصادر 
هاللية فقد طلب المدرب من الشهري االعتذار أمام 

الالعبين له قبل بداية التمرين إال أن الشهري رد  
على المدرب لماذا أعتذر لك؟ وعلى ماذا أنا لم 

أغلط في حقك حتى اعتذر لك « ليرد عليه 
المدرب أخرج من التمرين.. وعلق الشهري 
أنه لم يتوقع بتاتا هذا التصرف واإلساءة 

من قبل المدرب له طوال مسيرته الكروية التي 
لم تشهد قط مثل هذه المواقف.. وربما تكون 
تعليمات إدارية.. وأضاف الشهري: أنا هنا أطالب 

باالستغناء من إدارة النادي فأنا خدمت النادي 
والمنتخبات الوطنية والحمد هللا ملتزم بكل 

شيء  ومواظب على التمارين ولم أسئ ألحد 
طوال مشواري وال أريد مزيداً من التجريح 
واإلهانة من قبل إدارة النادي .. اعتذاري 

للمدرب دليل إدانة على شيء ارتكبته وأنا 
لم أرتكب شيئاً في حق المدرب ..


