
حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- فنان ، ملحن عراقي ،من اغانيه (ذهب ذهب ، 

والمال) – اسم موصول لغير العاقل.
٢- حرف هجاء عربي – المهنة (م) – اقارب.

٣- خاطر (م) – صبغها.
٤- للنفي – اسم علم مؤنث ،معناه (المطر الحفيف 

الدائم) – ادعم بالمال.
٥- عاصمة اوروبية – ٢٤ ساعة – اشتعل (م).

.٦- الحب – عكس ”النفع“ – توج
٧- عكس ”عاجل“ (م) – لالستثناء – مغنية لبنانية.

٨- ابن الفرس من الحمار – السلف (م).
٩- ثلثي ”داء“ – حكاية – حسن ،لطيف.

١٠- غير متزوج – الحسن ،الجمال.
١١- عكس ”ذهاب“ – ما يغطي العين من اعالها 

الى اسفلها – ثغر.
.اللهو ،اللعب – كح – ١٢- رقد

عمودياً :
١- عكس ”مغادرة“ – العقائد.

٢- للنفي – االستقالل ،خروج اخر جندي مستعمر (م) – للنداء.
٣- يرشد – أجر – حول ،سنة.

٤- احتاج – طائر اسود يضرب به المثل في السواد 
والحذر ،و يتشائم به.

٥- البعد ،الفراق – البط.
٦- حرف جزم – اسم علم مذكر – تجدها في ”البأس“.
٧- وكر الطائر (م) – يحوز ”على“ (م) – سئم (م).

٨- اللمعان ،البريق – يرحل.
٩- رجل باإلنجليزية – يجري فيه ”الدم“ – فلح (مبعثرة).

١٠- ضروري – من مشتقات الحليب.
١١- هام وضروري للحياة (م) – معجزة ،امر خارق 

للعادة يأتي به شخص.
١٢- غم (م) – الفضاء (م) – مديرية بمحافظة الضالع.

١٣- ضد ”الحرام“ – الرجاء.
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االثنين : 15 / 4 / 2013م 19
 الموافق :3 / جماد ثاني / 1434هـ 

العدد: (1657)

النهاري في خطاب الوزير
ال نقلل من قيمة وجهد األستاذ زيد النهاري-  

ــان بالفعل  مدير مكتب محافظ تعز- وك
(دينامو) تحريك وتفعيل مؤتمر الرياضة األول، 
وذلك يستحق الشكر من الوزير اإلرياني .. ولكن ليس 
باإلسهاب واإلطناب كما جاء في كلمته خالل حفل 
االفتتاح.. مثلما يقال إن الوزير منصب سياسي فهو 

مسؤولية سياسية ومعايير أساسية.. والوزير ال يفترض 
في خطابات ومناسبات أن يكون مادحاً أو قادحاً بما ال 
يقبل بالمعايير األساسية والسياسية.. لو راجع الوزير 
كلمته اآلن أو بعد عام، فسيدرك الخطأ الذي نقصده 
والذي ال يفترض أن يقع فيه وزير.. ومع ذلك فللوزير 

كل الحق في أن يعمل ما يريد ويقول ما يراه!!

إشـــراف:
يحيى الضلعي

اليوم وغداً.. سبع مباريات في ختام الدور األول لدوري النخبة

الشعب يستعيد نغمة االنتصارات ويبتعد بالصدارة

«الميثاق»-متابعات 
 أجرت لجنة المسابقات العليا باالتحاد 
العام لكرة القدم تعديالً على مواعيد الجولة 
األخيرة من منافسات الدور األول للدوري العام 
«الذهاب» حيث ستقام مباريات األسبوع األخير 
اليوم االثنين وغداً الثالثاء بدالً عن الموعد 
السابق الذي كان مقرراً أن تقام فيه لقاءات 
الجولة في «١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٦» أبريل الجاري.. 
وسيكون الموعد الجديد لمباريات األسبوع 

األخير من دور الذهاب على النحو التالي:
أهلي صنعاء *الصقر- االثنين ١٥ إبريل ٢٠١٣م- 

ملعب المريسي بصنعاء

اتحاد إب* وحدة عدن- االثنين ١٥ إبريل ٢٠١٣م- 
ملعب ٢٢ مايو بإب

الرشيد* الشعلة-االثنين ١٥ إبريل ٢٠١٣م- 
ملعب الشهداء بتعز

 شعب حضرموت *الهالل- االثنين ١٥ إبريل 
٢٠١٣م- ملعب بارادم

 التالل* وحدة صنعاء- الثالثاء ١٦ إبريل ٢٠١٣م- 
ملعب التالل بعدن

 العروبة* شعب إب- الثالثاء ١٦ إبريل ٢٠١٣م- 
ملعب المريسي بصنعاء

١٦ إبريل  طليعة تعز * اليرموك - الثالثاء 
٢٠١٣م-الشهداء تعز

وكانت الجولة الثانية عشرة من الــدوري العام 
ألندية الدرجة األولى لكرة القدم (مرحلة الذهاب) قد 
شهدت إقامة ست مباريات فقط جرت جميعها يوم 
الثالثاء الماضي، حيث تم تأجيل المباراة السابعة 
التي كان مقرراً أن يلتقي فيها كل من شعب إب 
والتالل على استاد ٢٢ مايو في إب بسبب مشاركة 
الفريق الشعباوي في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم، وسجل الفوز في خمس مباريات «لصالح 
أحد المتباريين»، فيما آلت مباراة واحدة إلى نتيجة 
التعادل.. وإجماالً فإن المحصلة التهديفية كانت 
رائعة إذ تم تسجيل «١٨» هدفاً في المباريات 

الست..

للعودة إلى المنافسة 

«7» مباريات أمام شعب إب 
خالل شهر كامل..

ستكون الفرصة مواتية لحامل اللقب في  
الموسم الماضي فريق شعب إب للعودة 
للمنافسة بقوة على المراكز األمامية المتقدمة 
لبطولة الــدوري العام لكرة القدم ألندية الدرجة 
األولى، وذلك عندما يتفرغ الفريق الشعباوي لخوض 
المباريات السبع المؤجلة من األسابيع الماضية من 
رحلة ذهاب الدوري التي تم تأجيلها بسبب مشاركة 
العنيد في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
٢٠١٣م.. حيث تأجلت المباريات السبع من األسابيع 
الثاني وحتى الثامن - على التوالي.. علماً أن الشعب 
لم يلعب سوى خمس مباريات في الذهاب فاز في 
ثالث منها وخسر مباراتين وحصد «٩» نقاط جعلته 
يتبوأ المركز الحادي عشر مع نهاية الجولة رقم 
«١٢» لكن الفريق الشعباوي قادر على العودة - 
مجدداً - للتنافس على المقدمة وسيكون بوسعه 
إنهاء الدور األول وهو قريب جداً من الصدارة بعد 
أن يلعب المباريات السبع المؤجلة له خالل فترة 
االستراحة ما بين الدور األول والدور الثاني.. وما 
يعزز من فرص حامل اللقب في العودة بقوة للسباق 
المحلي أنه سيخوض «٤» مباريات على أرضه وبين 
جماهيره في إب وثالث سيلعبها في عدن، صنعاء، 
تعز على التوالي، وتبدو حظوظ العنيد قوية في 
إمكانية تحقيق نتائج جيدة وجمع أكبر عدد ممكن 
من النقاط في المباريات السبع المؤجلة، إذ أن الفريق 
الشعباوي سيخوضها على مدار شهر كامل وهي ميزة 
سيتمتع بها حامل اللقب من حيث التوقيت عندما 
يلعب «براحة» كل مباراة وأخرى من حيث األيام 
التي تفصل كل مباراة وأخرى على عكس ما جرى 
لجميع الفرق في الذهاب عندما كان كل فريق يلعب 
مباراتين في األسبوع الواحد «كل ثالثة أيام» وعلى 
ذلك يمكن القول إن بطل الموسم الماضي قادر على 
العودة للمسابقة المحلية وهو في أفضل جاهزية 
فنية واكتمال صفوف الفريق بتسجيله لمحترفين من 
سوريا ونيجيريا.. ما يعطي الشعب أفضلية أخرى.. 

مواعيد المباريات المؤجلة:
 الشعلة * شعب إب: الجمعة  ١٩ / ٤ / ٢٠١٣م

 أهلي صنعاء * شعب إب: السبت: ٤/ ٥ / ٢٠١٣م
 شعب إب * وحدة صنعاء: الثالثاء  ٧ / ٥ / ٢٠١٣م

 شعب إب * وحدة عدن: الجمعة  ١٠ / ٥ / ٢٠١٣م  
الرشيد * شعب إب: االثنين  ١٣ / ٥ / ٢٠١٣ م

 شعب إب * اليرموك : الخميس  ١٦ / ٥ / ٢٠١٣م.
 شعب إب * التالل : األحد ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م
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(الميثاق)/متابعات 
اختتمت األسبوع الماضي 
بمحافظة تعز فعاليات المؤتمر الوطني 
األول للرياضة الذي عقد خالل الفترة( 
٧ - ٩ )إبريل الجاري برعاية كريمة 
من فخامة األخ عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية في إطار تدشين تعز 

عاصمة للثقافة اليمنية.
ــذي نظمته  المؤتمر ال

وزارة الشباب 
ـــة  ـــاض ـــري وال
ـــاون  ـــع ـــت ـــال ب
عة  مجمو مـــع 
شــركــات هائل 
ــم  ــع ســعــيــد أن
تــحــت شـــعـــار ( 
ــة مستقبلية  رؤي
للرياضة اليمنية) 
شـــارك فيه ٣٠٠ 
ضية  يا ر شخصية 
مثلت جميع األطــر 
ـــة مــن  ـــي ـــاض ـــري ال
ت  فظا محا مختلف 
الجمهورية باإلضافة 

إلى شخصيات أكاديمية ورياضية من 
عدد من الدول العربية الشقيقة .

وفي حفل االختتام رفع المشاركون 
في المؤتمر الوطني األول للرياضة 
برقية شكر وعرفان لــألخ عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية عبروا 
فيها عن امتنانهم لرعايته الكريمة 

الوطني األول للرياضة لــلــمــؤتــمــر 
.

وأشـــادوا بالجهود 
ـــالخ  ـــةل ـــي ـــوطـــن ال
الجمهورية  رئيس 
وتحمله المسئولية 
التاريخية الصعبة 
ــر بها  ــم الـــتـــي ي
الوطن .. متمنين 
ــق  ــي ــوف ــت لــــه ال
والـــنـــجـــاح في 
مهامه الرامية 
نــــحــــو  بــنــاء 
الدولة المدنية 
الحديثة التي 
كل  ينشدها 

أبناء اليمن.

تجارب رياضية
 

ــدمــت فــي المؤتمر التجارب األخــرى التي  عية والعراق والسعودية ومن خالل كالمصرية والجزائرية ودبي قُ نو مثلت   ، ــي المؤتمر متخصصين والبدائل لتطوير الرياضة في االستقراء أو التفكير والخيارات في المقارنة واالسترشاد بها في للقائمين على الرياضة اليمنية وأهدافه وإضافة واعية ومفيدة متقدمة فــي وع
بالدنا.

فايزة .. الفارسة بال جواد!!

حظيت مداخالت األستاذة فايزة عبدالرقيب   
باهتمام وانشداد الحاضرين في قاعات 
المؤتمر الوطني األول للرياضة من حقيقة أنه ال 
هدف لها غير الحقيقة أو االستحقاق بالمقياس 
العام واألهداف .. فهي ال تقدح وال تمدح ربطاً 
بمصالح أو من أجل مصالح .. فمثلت الوسطية 
واالعتدال بجرأة ووضوح .. وتعصبت أو تطرقت 
فقط من أجل الحقيقة أو االستحقاق فاختارت 
الواقع، والواقع اختارها لدور البطولة.. ليت 

المتطرفين في القدح أو المدح يتعلمون من 
واقعية وشجاعة فايزة عبدالرقيب.. والحمد 

ـــه ما  هللا أن
ــزال لدينا  ي
أمثال فايزة 

لنا من  ء  كعزا
لمادحين  ا تذاكي 
وتباكي القادحين 
الوجهان  وهما   . .

للعملة الواحدة!!

استقاللية الصندوق .. 
إلى متى؟!!

تمر   للمؤ مي  لختا ا ن  لبيا ا
الــوطــنــي األول للرياضة 
طالب بوضوح بتخصيص االستقاللية 

الفعلية والتامة لصندق رعاية النشء 

والشباب والرياضة عن وزارة الشباب 

والرياضة.. وجــود الوزير كرئيس 

يبرر  الصندوق ال  إدارة  لمجلس 

التداخل أو التدخل في عمل الصندوق 

.. وتفعيله لألهداف التي حددها 

قانون إنشائه .. ودور الوزير مرتبط 

بأوجه وأهـــداف الصرف المحددة 

في القانون التي ال يجب تجاوزها.. 

المطلوب وضــع حد لهذه السنة 

السيئة المتمثلة في عملية الصرف 

لوزارة الشباب من موارد الصندوق 

أياً كان من أسسها أو أرساها، كون 

ذلك يضعف الصندوق.. ويدمر أرضية 

المشروعية أو األرضية القانونية 

والمتفاعلة في وعي القطاع الرياضي 
وجماهير الرياضة!!<

عاشت الشيبنة العيسائية
لو جمع كل ما أنفق على الرياضة اليمنية  

كنشاط منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر حتى 
مجيئ رئيس اتحاد الكرة الحالي الشيخ أحمد صالح 
العيسي، فإنها لن تصل إلى ربع ما أنفق على اتحاد الكرة 
منذ مجيئ العيسي حتى اآلن .. ومع ذلك فكرة القدم هي 
في ذات المستوى والنتائج في العهد العيسي الميمون.. 
العيسي أوفد أمين عام االتحاد حميد شيباني إلى مؤتمر 
ــة ويحمل وزارة الشباب  الرياضة األول ليكيل اإلدان

والرياضة كامل المسؤولية.. 
الوزير هو الذي عين أمين 
عام اتحاد الكرة .. ولكن 
في  هى  تما ني  لشيبا ا
الثقل العيسي بين مراكز 
،والديمقراطية  القوى 

أو النقد، هو ما يريده 
ــوى..  ــق مــركــز ال

ــــــت  ــــــاش وع
الــشــيــبــنــة 
 . . ئية لعيسا ا
ء  ا عـــــز ال  و

للشباب!!

رئيس شعب صنعاء يشكو احتالل ناديه ويؤكد مقاضاة وزارة الدفاع وقيادة الوحدة األمنية المحتلَّة!!

الشعيبي: الممتلكات تعرضت ألضرار بالغة.. والقضاء وجهتنا القادمة.. ولن نتنازل عن شيء!
«الميثاق»-خاص 

شكا الدكتور يحيى محمد الشعيبي- 
ــادي شعب صنعاء- مــن استمرار  رئيس ن
االحتالل العسكري لمقرات ناديه الواقع في 
منطقة مذبح شمال غرب أمانة العاصمة 
والسيطرة على الملعب التابع له منذ 

حوالي سنتين..!!.
وقــال: إن إدارة النادي عانت 
كثيراً طوال الفترة الماضية بعد 
أن ظلَّ النادي في قبضة الوحدة 
ف  تعر نت  كا لتي  ا ية  لعسكر ا
بـ»الفرقة األولى مدرع»، إلى درجة 
أنه لم يكن بمقدور أحد من أبناء النادي 

الدخول إليه في بعض الفترات، في الوقت الذي تحولت فيه 
مساحاته وملعبه إلى األماكن المفضلة للجنود!.

وأضــاف الشعيبي: أن هــذا االحتالل العسكري للنادي 
الرياضي «شعب صنعاء» كلَّف النادي الكثير من الخسائر التي 
وصلت إلى عشرات الماليين، بعد تعرض جميع ممتلكاته 
ومرافقه ألضرار بالغة، وهو ما تطالب اإلدارة بتعويضها إزاءه؛ 
وال سيما أنه كان السبب الرئيس في هبوط فريق كرة القدم 
بالنادي الموسم الماضي من دوري الدرجة األولى إلى دوري 
الدرجة الثانية؛ بدليل أنه لم يكن يقدر على التمرين اليومي 

في ملعبه أو خوض مبارياته عليه..
ولفت رئيس نادي شعب صنعاء إلى أن اإلدارة لم تقف 
متفرجةً تجاه ما تعرض له ناديها، ولكنها ظلَّت تتابع 
الموضوع بقوة وتناشد الجهات المختصة إخالءه؛ لتنجح في 

استخراج توجيهات من وزارة الدفاع بهذا الخصوص، دون أن 
يتم تطبيقه على أرض الواقع، رغم الترحيب بها من قيادة 

الوحدة األمنية المسيطرة عليه آنذاك.!!.
: وإزاء هذه المعاناة التي  وتابع الدكتور الشعيبي قائالً
عشناها طويالً؛ فلم يكن أمامنا من خيار نستطيع من خالله 
أن نستعيد حقنا وندافع به عن نادينا إالَّ أن نلجأ للقضاء من 
خالل الدعوة القضائية التي رفعناها ضد وزارة الدفاع وقيادة 
الفرقة العسكرية المسيطرة على النادي، وهو ما نأمل أن 

يحق اهللا به الحق ويزهق الباطل!!.
داً -في ختام تصريحه- أن المطلب لم يعد مجرد  مؤكِّ
االنسحاب واإلخــالء للمقرات والملعب، وإنما -إلى جانب 
ما سبق- تعويض النادي عما لحقه من أضرار على كافة 

المستويات ومحاسبة المعتدين..

بعد غد اإلربعاء..اختتام البطولة الرياضية لفتيات جامعة العلوم 
ــد األربــعــاء    تختتم بعد غ

منافسات البطولة الرياضية 
م  لعلو ا معة  جا ت  لفتيا جية  ر لخا ا
والتكنولوجيا في األلعاب الفردية 
( تنس طــاولــة ،شطرنج ،بلياردو 
) التي تقام تحت شعار (في يمننا 
..الغد أجمل ) برعاية وزير الشباب 
والرياضة و بتنظيم  جامعة العلوم 
والتكنولوجيا وقطاع المرأة بوزارة 

الشباب والرياضة.
وأوضحت األخت نورا الجروي الوكيل 
المساعد لقطاع المرأة أن البطولة جرت 
في أجــواء تنافسية رائعة والفتيات 
المشاركات قدمن أداًء مميزاً ومثيراً 
وأعطين حافزاً كبيراً لنا بأن نبذل 
مزيداً من الجهد والمتابعة  في إقامة 
مثل هذه البطوالت على مدى العام 
خاصة إذا توافر الدعم كون الهدف 
إتاحة الفرصة أمــام الفتاة اليمنية 
لممارسة الرياضة في مختلف األلعاب 
الرياضية كما أنها ستعطي دفعة قوية 
للرياضة الجامعية التي تعول عليها 
الساحة الرياضية ورفدها بالمبدعات  
في مختلف األلعاب ..مؤكدة أن  واقع 
رياضة المرأة أصبح أفضل بكثير من 
السابق من حيث الفعاليات واألنشطة 
الرياضية المختلفة ومشاركة الفتاة 

الخارجي..  المستوى  اليمنية على 
منوهةإلى أن قطاع الــمــرأة عقب 
اختتام البطولة سيفتتح في نفس 
اليوم الدورة التدريبية األولى للمدربات 
في مجال الطب الرياضي وإصابات 
المالعب لثالثين مدربة على مدى 
أربعة أيام وسيحاضر فيها الخبيرة 
األمريكية(كراستي براند هكس) 
حيث يسعى القطاع إلى إيجاد قاعدة 
كبيرة من المدربات اليمنيات في جميع 

األلعاب الرياضية .

ــره أن البطولة إدار  الجدير ذك
منافساتها  كادر تحكيمي نسائي 
متخصص ومميز مكون من األخت 
امــة الــســالم الفقيه وحــيــاة فــارع  
وهاجر الصوفي في تنس الطاولة 
ولينا عبدالحكيم ومريم الصبري 
في مجال لعبة الشطرنج وأماني 
أللوزي ونجود البعداني وفردوس 
الضلعي في البلياردو, وأشرفت على 
لجنة التحكيم األخت هناء الربوعي 

وسمرالحكيمي.

فينغر يشيد بالروح القتالية لالعبيه
أشــاد الفرنسي آرسين فينغر مدرب  

آرسنال بالروح القتالية لالعبيه بعدما 
حول الفريق تأخره الى الفوز ٣-١ على ضيفه 
نوريتش سيتي أمس  األول السبت في الدوري 

اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقــال فينغر للصحفيين: «كنا بحاجة للروح 
واألعصاب أيضاً، أظهرنا اإلثنين على ما أعتقد 

وفي النهاية حققنا فوزاً مستحقاً».
وارتقى آرسنال للمركز الثالث في الدوري متفوقاً 
على تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ليشعل صراع 
المنافسة على التأهل الى دوري أبطال أوروبا 
الموسم القادم مع تبقّي ست جوالت على نهاية 

المسابقة.
ورغــم بداية ضعيفة والخروج تلو اآلخــر من 
المسابقات المحلية والقارية ارتفع مستوى آرسنال 

في الفترة األخيرة.
ونال آرسنال انتقادات حادة بعد خروج الفريق 
من كأس رابطة األندية اإلنكليزية أمام برادفورد 
سيتي المنتمي للدرجة الرابعة لكن الوضع تغير 

اآلن.
وسجل آرسنال ثالثة أهــداف في آخر خمس 
السبت في مواجهة نوريتش بفضل  دقائق 

تغييرات فينغر.
وساهم البديل اليكس اوكسليد تشامبرلين في 
الهدف الثاني آلرسنال كما أضاف البديل لوكاس 
بودولسكي الهدف الثالث للفريق في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وقال فينغر: «تركوا بصمة جيدة، نزلوا أرض 
الملعب بطريقة جيدة وروح جيدة، عندما نال 

التعب من نوريتش صنعوا الفارق.»

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
ايمسجلانيسح١
لاليللاخلا٢
ملقلاسنوتت٣
دحلرايبلام٤
امدهـملاالا٥
دادونوءيسل٦
مامتهـالداع٧
متابنمولر٨
يسعلويناعا٩
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اابلالساري١١
دنهـيمسبء١٢


