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حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
١  - احد اهم العلوم االسالمية ،يسمى ايضًا علم الفرائض – احرف 

متشابهة.
٢ -قاعدة (م) – حبوب القهوة – شهر سرياني.
٣ -احدى سور القرآن الكريم – دق ”الجرس“.

٤ -حاز ”على“ – الصيد (م) – بواسطته.
٥ -احد الحيوانات (م) – ما يغطي جسم ”الطيور“ (م).

٦ -نصف ”وحدة“ – حرف هجاء عربي – عاتب.
٧ -الشجعان (م) – البت (مبعثرة).

٨ -رب – اراد وقصد – سنه.
٩ -يعُبر – الرجاء – حب.
١٠ -فارغ – يرغمه (م).

١١ -جواب – اسم علم مذكر ،مشتق من احد االديان السماوية – عكس 
”سر“.

١٢ -نداعب (م) – البت (م).

أفقيًا :
١ -عاصمة تركيا – يلهو ويلعب.

٢ -للنفي – من اسماء السيف – حرف انجليزي (م).
َرنج وهي القلعة ( 

ْ
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 من قطع الش

ٌ
٣ -للتهديد والوعيد (م)  - قطعة

الطابية ).
٤ -الو ”مبعثرة“ – زوجة االسد – هام وضروري للحياة (م).

٥ -جمع ”المصيبة“ – العمر.
٦ -قائد السفينة – السقيم ،المريض.

٧ -يحاور ،يجادل – اقفز – احد االبوين.
٨ -برهان – التحدث ”بصوت خافت“.

٩ -جمع ”مهارة“ – احسان.
١٠ -للنفي – موظف (م) – زوج.

١١ -شهر ميالدي (م) – عكس ”السؤال“ (م).
١٢ -صبغه – نقيض ”الدائن“.
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الجولة العشرون لدوري النخبة ..صراع الهبوط يحتدم..

اليرموك يواصل مسلسل االنتصارات ويقاسم الشعب الصدارة

واصـــــل فــريــق   
الــــــيــــــرمــــــوك  
انتصاراته الــرائــعــة في 

مــنــافــســات دوري نخبة  
اندية الدرجة األولــى لكرة 

القدم للموسم الحالي مستمرًا 
في تألقه الالفت عندما  نجح  
فــي إســقــاط ضيفه فريق 
شعب حضرموت بهدفين 
نظيفين على ملعب الفقيد 

علي محسن المريسي بمدينة 
ــثــورة الرياضية بالعاصمة  ال
ات االسبوع  صنعاء ضمن لقاء
العشرين من منافسات دور 

اإلياب.
ــــفــــوز    وبــــــهــــــذا ال
ــقــاســم  الـــمـــســـتـــحـــق ت
ــصــدارة مع  اليرامكة ال

الــنــوارس برصيد «٣٦» 
الشعب بأفضلية نقطة لكل منهما مع احتفاظ 

ــارق األهـــداف فــقــط.. وبــذلــك يعلن اليرموك  ف
قدومه وبقوة للمنافسة على اللقب لهذا الموسم مع 

تبقي «٦» جوالت من عمر المسابقة.
 وتراجع أهلي صنعاء للمركز الثالث بعد أن خرج خاسرًا 
بهدفين مقابل هدف امام جاره اللدود وحدة صنعاء .. فيما 
حافظ العروبة على المركز الرابع بمجموع ٣١ نقطة حيث 
تعثرت حظوظه في تعزيز النقاط إثر خسارته من شعلة 

عدن ١/صفر.
وتقدم صقر تعز للترتيب الخامس بفوزه الثمين على 
حامل اللقب شعب إب ١/صفر فرفع الصقر رصيده إلى 

ثم «٣٠» نقطة، وحل الهالل سادسًا 
وحدة صنعاء سابعًا يليه اتحاد 

إب في المركز الثامن فالتالل 
تاسعًا وشعب إب عاشرًا.

واحتدم الصراع في المواقع 
األربعة األخيرة الرشيد في 

المركز الحادي عشر برصيد 
«٢٥» نقطة يليه وحــدة عــدن بـ 

٢٢ نقطة ثم الشعلة الثالث عشر برصيد «١٩» 

نقطة.. أما المركز األخير «١٤» فظل محجوزًا باسم طليعة تعز 
كأول الهابطين رسميًا إلى الدرجة الثانية منذ وقت مبكر جدًا.. 
واستمر مسلسل التراجع التهديفي، حيث لم يشهد األسبوع 
العشرون سوى تسجيل عشرة أهداف.. وستكون الجوالت 
الست المتبقية ساخنة جدًا على صعيد المتنافسين 
على المقدمة أو المتصارعين على تجنب شبح 

الهبوط..

مقيل 

ثابت!!
ـــد   ـــعـــدي نــــصــــح ال

مــــــن االصــــــدقــــــاء 
ـــزمـــالء فـــي محافظة  أحـــد ال
عــــدن   ان يقيل فــي مقيل 
ــريــاضــي النــه  ــالل ال ــت نـــادي ال
حلو والجلسة فيه التعوض 
خــاصــة مـــع تــصــاعــد ادخــنــة 
ــل نـــوع ومــع  ــن ك الــســجــائــر م
سماحهم بالشيشة ليكون 
عضوًا اساسيًا في مقيل التالل 
ــه بــعــض االصــدقــاء  ــــال ل ..وق
وليس الــزمــالء، فالزمالء من 
االعــالمــيــيــن يــرفــضــون ذلــك 
تمامًا ويعتبرونه تــدهــورًا 
فــي الرياضة عامة وقــالــوا له 
إن مناقشة األوضاع الرياضية 
والكروية في مثل هكذا اوضاع 
حــالــة مــن التجلي المشابهة 
بألف ليلة وليلة بل انها افضل 
الن تلك االيـــام لــم يخترعوا 
السجائر وال الشيش ....وال 
ــمــاذا رفـــض زميلنا  نــــدري  ل
المشروع بالرغم من انه كان 
محموًال ومشموًال ويمكن 
يالقي حق العيد ..وانحاز 
ـــع فــصــيــلــتــه االعــالمــيــة  م
المغلوبة على امرها إال انها 
ـــدم  ــلــواء الــحــق ...وق حاملة ل

عذره لعدم قبول الدعوة.!!

دهاة الشطرنج يستهلون معاركهم الصامته بالعاصمة صنعاء

العسودي يطيح ببطل العرب محمد جميل.. وفيصل يخسر برنة الهاتف
اســـــتـــــهـــــل  

دهاة رياضة 
الــشــطــرنــج امـــس االحــد 
عـــلـــى صــــالــــة الـــمـــركـــز 
االولمبي بالعاصمة صنعاء 
مــعــاركــهــم الــصــامــتــة 
في بطولة الجمهورية 
الفردية للشطرنج في 
«٢١» للرجال  نسختها الـ
وتستمر حتى ٢١ يونيو 
ــجــاري بمشاركة ٥٦  ال
ــًا يــمــثــلــون ابــطــال  ــب الع
لتمهيدية  التصفيات ا
ــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات  ف
والــالعــبــيــن المصنفين 
..ويــخــوض المشاركون 
مـــنـــافـــســـاتـــهـــم تــحــت 
شــعــار «بــالــحــوار نبني 

المستقبل»..
وأوضح رئيس االتحاد 
العام للشطرنج الدكتور 

صبري عبدالمولى أن البطولة يشارك فيها ابرز نجوم رياضة الدهاء 
في اليمن وهم المتأهلون من التصفيات التمهيدية في المحافظات 
اضافة الى الالعبين المصنفين الذين سيخوضون تصفيات اولية الختيار 
الالعبين المبرزين.. ومن المتوقع ان تشهد تنافسًا مثيرًا وندية على 
الرقعة الشطرنجية.. واضــاف: أن البطولة تأتي ضمن خطة االتحاد 
للموسم الرياضي الحالي وقد حرص االتحاد على إقامتها تزامنًا مع العيد 

الثالث والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية.
واختتم حديثه: ان اتحاد الشطرنج رصد جوائز مالية وعينية للفائزين 
بالمراكز الثالثة االولى وبحسب الئحة التكريم المالية بــوزارة الشباب 
والرياضة حيث سيحصل الفائز بالمركز االول على كاس البطولة وميدالية 
ذهبية اضافة الى مبلغ مالي مائة الف ريال، وسيحصل الفائز بالمركز الثاني 
على كاس المركز الثاني وميدالية فضية و٧٥ الف ريال، والمركز الثالث 

على كاس وميدالية برونزية و٥٠ الف ريال..
وكانت نتائج الجولة االولى على النحو التالي :

ــي ×  ــم ــدي ــق بــشــيــر ال
منصور بلعيدي « ١/ 
صفر » ، زندان الزنداني 
× كمال جولة «١/صفر» 
ــحــضــرانــي ×  ــم ال ، حــات
حراب الجالل «١/ صفر 
» ، ذي يــزن عثمان × 
يــحــيــى فـــرج « صــفــر / 
١ » ، محمد جميل × 
محمد العسودي « صفر/ 
١ » ،كامل الكثيري × 
حميد الشرفي « تعادل» 
ــي ×  ــعــدان ــب ، عـــبـــده ال
ــــــرزاق غــــالم  عــــــبــــــدال
«١/ صـــفـــر» ، رمـــزي 
محمد قــاســم × ايمن 
الحليلة «صــفــر / ١» ، 
صالح العقربي × انــور 
الــعــطــاب«١/ صــفــر »، 
ــيــلــة × طه  ــحــل عــلــي ال
حسين «١ / صفر » ، 
فؤاد مفلح × فهمي محمود « ١/ صفر » ، صالح العزي × عبدالرحمن 
نواس « ١ / صفر » ، حسين عمر × عمر صالح « تعادل» ، امجد فيصل 
× خليل الصبيحي « صفر / ١ » ، ياسر الحليلة × معاذ فيصل « ١/ صفر 
» رنة الهاتف ، محمد علي عبدالله × نزار المشرقي « صفر / ١ » ، احمد 
يحيى × وليد ردمان « تعادل » ، بندر الباردة × جمال فضل « ١ / صفر 
» ، خالد الواحدي × عصام المرير «صفر / ١ » ، محمد علي طاهر × 
جواد شرف « ١/ صفر » ، احمد الموزعي × عالم حمود « ١ / صفر » ، 
صالح احمد ناصر × ياسر الجنيدي « صفر / ١ » ، مجاهد محمد صالح 
× عبدالرحمن الخلقي « ١ / صفر » ، عبدالله هشلة × احمد التركي « 
صفر / ١ » ، صالح الصيادي × عبدالاله شرماني « ١ / صفر » ، بشير 
الكامل × صالح سلمان « تعادل » ، مراد المقرمي × يحيى الكينعي « ١ 

/ صفر » ، خالد النجيمي × محمد عبدالله « تعادل »
فيما مازالت مواجهات الجولة الثانية مستمرة وحتى وقت متأخر من 

مساء امس.

فاقد الشيء اليعطيه!!

ـــعـــة   انــــســــحــــاب  أرب
مــن بــرامــكــة االعـــالم 
ـــريـــاضـــي -وخــــاصــــة مــؤســســه  ال
الحقيقي األستاذ مطهر االشموري 
 من خالد صالح حسين 

ٌّ
ومعه كل

وعــبــدالــلــه قــايــد ومـــن قبلهم 
عــيــدروس عبدالرحمن من 
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة العليا 
إلعــادة تأهيل إتحاد االعــالم 

الرياضي -دليل اليحتاج للشرح ان المسألة ومن اولها 
عبارة عن ضحك على الذقون وكذب وافتراء في مساعدة 
االعـــالم الــريــاضــي وهــم مــن حملوا الــفــأس لتهشيمه 

وتقطيعه إربًا إربًا.
اليوم أربعة العبين اساسيين انسحبوا من المهزلة الكبرى 

التي يرعاها الوزير الشاب معمر االرياني، وربما غدًا ينفرط 
العقد تمامًا .. فاإلعالم الرياضي اليمكن ان يجد العون 
واالسناد من الخصم ليكون حكمًا على طريقة المتنبي (فيك 
الخصام وأنــت الخصم والحكم ) واإلعــالم ان لم تقم به 
وزارته (االعالم ) ومنظمته ..فقولوا عليه السالم وابدأوا 

في فرش سرادق العزاء عليه ..وسالمتكم.!!

ما قام ...
قالوا حملوه!

هناك مثل عدني قديم  
ينطبق تمامًا مع حال 
وأوضــاع الرياضة في المدينة 
الــرائــدة عــدن رياضيًا يقول 
(ما قام قالوا حملوه) ورياضة 
عــدن تعيش اســوأ وادنــى 
مستوياتها بفعل فاعلين، 
ومطلوب منها ان تحافظ 
على مكانتها وحضورها، فال 
شرعية في قياداتها وال دعم 
يعينها، وجــابــوا  لها محافظ 
يحافظ على حــزبــه واصــحــابــه في 

االندية.
مــن شاهد ملعب الحبيشي هذه 
األيام يبكي من األلم النه صار مجمعًا 
ـــذي كتب  لــلــزبــالــة ..هــــذا الملعب ال

شهادة تخرج لجميع نجوم الكرة ...
بــالــلــه عــلــيــكــم التـــجـــبـــرونـــا على 
كراهيتكم انتم يا مسئولي الرياضة 
في الوطن من ساعدتم وحملتم سكين 
ذبح الرياضة العدنية وعندهم الف حق 
وعذر اذا هبطت اندية عدن الثالثة من 
دوري النخبة إلى دوري المظاليم وان 
ة الفريق  بقي واحد منها فليس بكفاء
ولكن باللعب في نتائج المباريات ....

اللهم فاشهد فقد بلغنا.!!

شهدت الرياضة اليمنية بشكل عام وألعاب  
القوى على وجه الخصوص خالل السنوات 
االخيرة حالة من التوهان وانعدام الجاذبية في جميع 
مواقعها ومرتكزاتها المهمة خاصة في توصيف وإعداد 
األبطال الشباب المتوقع منهم حمل رايــة الرياضة 
اليمنية على كواهلهم في المنافسات والتجمعات 
الرياضية الرسمية .. وألن رياضتنا كانت وما زالت فاقدة 
ألهم مقومات وعناصر التسيير الرياضي فقد حدثت 

مآٍس وكوارث عدة في الفترة السابقة
ولعل من ابرز تلك األحداث حكاية اختفاء العب 
المنتخب الــوطــنــي أللــعــاب الــقــوى فــي المسافات 
المتوسطة والطويلة (يوسف صالح اسماعيل اللذع 

) في بريطانيا منذ عام ٢٠٠٨م.
يوسف  مازال يحلم ويأمل ان يعود الزمان إلى ما 
كان عليه من قبل خاصة وهو يعيش حاليًا حياة 
ــزاول رياضته ومعشوقته  مستقرة في غربته وي
وحقق اإلنجازات والنتائج الملفتة للنظر لكن الوطن 

يبقى عزيزًا وغاليًا وله االولوية 
والمكانة البارزة- حد تعبيره

 وحتى عندما تواصلنا معه  
وبالرغم من نجاح حياته الجديدة 

إال أننا نشم وتفوح من كلماته الحنين 
إلى الوطن واالشتياق للعودة لسحر 

اليمن.
وعنما سألنا يوسف عن سبب بقائه 
في بريطانيا علق  قائًال:( بيئة اليمن 
طاردة لالبداع .. واسألوا القائمين على 
رياضة بالدنا لماذا نختفي ونفضل البقاء 

ل أليس فينا  خارج البلد؟!!)..ونحن نتساء
رجل رشيد يلملم جراح الماضي ويبدأ المشوار 
من أول السطر فاليمن قادرة على إنجاب الكثيرين 
إال أنها التستطيع والدة االبطال إال بعمليات 
قيصرية او والدة متعسرة.. نرجوكم تواصلوا 

مع االبطال لتعم الفائدة للجميع.

المراكز الصيفية..وغياب الرقابة!!
يبدو أن المؤلفة قلوبهم على ابتالع مخصصات المخيمات والمراكز  

الصيفية والقائمين عليها منتظرين على أحر من الجمر هذا العام 
عملية انطالق تلك المراكز حتى ينالوا القسط االكبر من الماليين المرصودة

 تنظيم هذه المراكز على مر السنوات الماضية أثبت الواقع فشلها الذريع  
ولم تحقق الحد االدنى من الفائدة .فضًال عن أنها تخلت عن دورها «التنويري» 
و«اإلرشـــادي» وتحولت إلى «تجارة» تدر الماليين على وجــوه ال عالقة لها 

بعقليات وأدوار المراكز في غياب رقابة «المان تو مان» والنتيجة أن تنظيمها 
بات فقط تجارة رابحة للنافخين في كيرها..

.والسؤال الذي يطرح نفسه :هل سيقوم  وزير الشباب والرياضة  بوضع حد  
يضمن عدم تكرار الفشل واالخفاق  للمراكز الصيفية  حتى يستعيد الشباب 
«حلو» مراكزهم  ..وهل سيتم التخلص من المترهلين والمعتقين، أم أن قطع  

العادة عداوة؟..إنا لمنتظرون!!

نجم أم االلعاب  يوسف اللذع المختفي في لندن:

اسألوا انفسكم لماذا نهرب 
من البلد؟!!

ألف مبروكمبروك التفوق

اسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها للطالبة/

مارية توفيق الشرعبي
بمناسبة نجاحها بتفوق في الصف الثاني األساسي بمعدل ١٠٠٪

وللطالب/

أسامه توفيق الشرعبي
بمناسبة نجاحه بتفوق في الصف األول األساسي بمعدل ٩٩٫٧٦٪..

فألف ألف مبروك وعقبال للشهادات العليا..
المهنئون:

توفيق عثمان الشرعبي
وجميع األهل واألصدقاء.. وأسرة تحرير «الميثاق»..

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها إلى األخ /
محمد عبدالله أحمد النهمي

بمناسبة ارتزاقه المولود البكر الذي أسماه  «أحمد»
 فألف مليار مبروك.. وجعله اهللا قرة عين والديه..

المهنئون:
والدك: عبداهللا أحمد النهمي- وأخويك: عبداهللا وأحمد النهمي- 

محمد حسن سرحان وأوالده- طه عبدالعزيز الزهيري وأوالده
عبداهللا حسن الشوكاني وأوالده- عبداهللا محمد البابلي وأوالده
أحمد حسين المهدي وأوالده- محمد مسعد الذماري وأوالده - 

يحيى أحمد الذماري وأوالده

أهالً «طالل»

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
اناتايضمحلا١
للالجبلنيل٢
موبلاراسيع٣
ناموكدلانور٤
اداهـجهـلنا٥
لحرنامميدق٦
عمعولمهـمي٧
ناكدعابتنا٨
بيارقالميول٩

هـلاجغصدم١٠
بمولييلقاهـ١١
هـباحسلااردد١٢

اطيب التهاني واصدق التبريكات نهديها للشاب الخلوق
باسم عبدالله أنعم

بمناسبة ارتزاقه المولود البكر الذي اسماه  «طالل»
وبهذه المناسبة السعيدة نزف له أجمل التهاني والتبريكات 
متمنين للضيف الجديد حياة سعيدة في ظل رعاية والديه 

الكريمين واجداده الغالين.. والف الف مبروك..
المهنئون :

والدك/ عبداهللا أنعم- اخوانك/ عبده ومحمد وحمود أنعم- 
وصالح أنعم -ومطهر الصفاري - أحمد سنان وخالد سنان 
وعبدالرحمن سنان ويوسف أنعم واخوانك احمد وجالل-

وجميع االهل واالصدقاء

إشراف:

يحيى الضلعي


