
االثنين : 16 / 9 / 2013م 
 الموافق :10 / ذو القعدة / 1434هـ 
العدد: (1677) 19

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- فيزيائي ورياضي وفيلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على 
السوائل في مجال الفيزياء، وبأعماله الخاصة بنظرية االحتماالت 

في الرياضيات هو من اخترع اآللة الحاسبة.
 ٢- للترجي – اوتوماتيكي – اسم علم مؤنث.

 ٣- يتماثل ،يتوافق – جمع ”أمل“.
 ٤- الساحة – اسم موصول ”لغير العاقل“.

 ٥- حسام ”مبعثرة“ – مصباح.
 ٦- من كانت المالكمة حرفته أو لعبته – من الطيور (م).

 ٧- يجري ”في العروق“ – عادت عن ذنب ”ارتكبته“ – ولع 
،غرام شديد.

 ٨- المنتمي لليابان (م).
 ٩- تجدها في ”أهلي“ – لفظ الجاللة – حرف نصب.

 ١٠- من الجهات االربع (م) – اسم مغنية مغربية – احرف متشابهة.
 ١١- يقترب – رغبة ”نحو الشيء“.

ْيِرِه – جمع ”مرسال“.
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عموديًا :
 ١- ملحن مصري راحل ،لحن العديد من االعمال مثل (حب 
أيه ، سواح ، يا أسمراني اللون) لعدة فناين كــ (عبدالحليم ،أم 

كلثوم ،شادية).
 ٢- للترجي – المضيء.

 ٣- يتعمد النسيان – المطر.
 ٤- مكان جمع الكتب وحفظها فيه – حب (م).

 ٥- ضاحك – هام وضروري للحياة – شق ،طرف ،جوار.
 ٦- الفراق – آلة عزف موسيقية.

 ٧- حرف انجليزي – المتبدل (مبعثرة).
 ٨- جمع ”رأي“ (م) – البلح.

 ٩- عاصمة عربية – حرف نداء.
 من الُجنون.

ٌ
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 ١٠- رجاء (م) – حسين (مبعثرة) -  ط

 ١١- يجمع – للنفي – أقاربي.
 ١٢- نعم باإلنجليزية – الوديعة.

إشراف:

يحيى الضلعي

محاسبة هرج ومرج!!
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فضية منتخبنا المدرسي .. تحرج اتحاد الكرة!!

الميثاق/خاص 
بحصوله على فضية البطولة العربية المدرسية 
العربية الخامسة التي انتهت أحداثها عصر الجمعة في 
العاصمة التونسية ، يكون منتخبنا المدرسي قد وضع اتحاد 
القدم الذي يمتلك االمكانيات األفضل ، في مساحة كبيرة من 
الحرج الذي على قيادة هذا  االتحاد ان يكونوا قادرين على 
ته وتلمس ما جاء فيه لعلهم يكونون قادرين على تصحيح  قراء

مسارهم وهم يدنون من استحقاقات كبرى لكل الفئات .
منتخبنا المدرسي الذي ضم مجموعة من العبي المنتخبات 
الواعدين ، كان يقدم األداء المميز رغم جدول البطولة 
ومبارياتها المضغوط ، وهو ما رسم انطباعًا واسعًا بأن 
الالعب اليمني موهوب حتى وهو يواجه العبين لديهم 

مقومات افضل وظروف 
أحـــســـن ، بــــل أن هـــذا 
الــمــنــتــخــب الــــذي وصــل 
إلــى موقع البطولة قبل 

انطالقها بساعة واحدة خاض أولى المباريات 
بتحٍد وتعادل مع السودان قبل أن ينطلق إلى ما هو افضل 
ويكتسح المنتخبات ويمر منها ، إلى ان توقف في النهائي 
حين خسر من  صاحب األرض بهدفين لهدف ، لم تغير 
كثيرًا من شكله الرائع الذي ظهر فيه العبوه وجهازهم 

الفني . 
في األخير النصيحة في هذه السطور مجانية للشيباني 
وكبير القوم احمد العيسي بأن ينظروا إلى ما تحقق عبر 

ــــــواعــــــديــــــن  ال
بــعــيــن فــاحــصــة 
ألنهم سيجدون 
الكثير من األمور 
التي نحتاجها في 
مــنــتــخــبــاتــنــا غير 

من محطة الى اخرى المقنعة بل والتي تصدر لنا الخيبات 
، حتى أصبح حالنا تعيس وفيه من المرارة ما يكفي لعدم 
التفكير في كرة القدم حين تغادر منتخباتنا لخوض غمار 
منافسات ومواجهة الخصوم بــدون أي خطط مستقبلية 
تنظر إلى مستقبل مختلف في قادم المواعيد.. فهل من 

مستفيد أم أنها العادة يا رفاق.!!

تحدث بها لسيادة الرئيس

«هبرة» بطولة المالكمة العالمية !! نسيم .. يكشف الوجه القبيح لـ
الميثاق/خاص 

مع أن الجميع قد استقر برأي واحد تجاه 
ما حملته بطولة اليمن العالمية للمالكمة العربية 
التي جرت قبل ايــام في العاصمة صنعاء ، تحت 
غطاء الفساد العلني عبر مسئولين ال يرحمون.. 
وحمل بين ثناياه أن البطولة ما هي اال مساحة كذب 
واحتيال على المال العام .. إال أن حديث البطل 
العالمي الكبير " نسيم حميد" بأن البطولة لم تكن 
مالكمة كما روج لها .. وإنما بطولة للكيك بوكسينج 
.. كان الضربة القاضية لمن وقف على البطولة 
ونال مخصصاتها التي وصلت الى (مليون وثمانمائة 
الف دوالر ) من خالل حديث علني لفخامة رئيس 
الجمهورية الذي التقاه ، بعد أن كان قد أعلن ذلك 
إثناء سير منافسات البطولة «السندوتشية» حين 
غادر من الصالة معلنًا رفضه المشاركة في مهزلة 
شهدها الجميع عبر فضائيات اليمن وعدن وسبأ 

وغيرها من القنوات..
األمر محزن وفي نفس الوقت مخٍز  ألن يصل األمر 

بالمعنيين بالوزارة إلى التالعب ونيل تلك األموال 
وصرفها لغايات كانت فيها الشخصنة هي األبرز 
من قبل شخصيات بعينها نالت الفوائد والغنائم 
على حساب جروح الوطن الذي مزقه مثل هؤالء 
وصبوا عليه الزيت ألجل رغبات خبيثة ال تستحي 
وال تعطي أي مباالة حتى لسلطة الدولة وكبارها .

حديث نسيم وما شهده الجميع من مهزلة كلفت 
قيمة كبيرة كانت تكفي إلقامة مشروع يستفيد 
منه الوطن ، يجب أن ال يمر مرور الكرام على موائد 
اللئام وأن يكون هناك عقاب سريع لمن تالعب 
ورتــب وجنى ما لذ وطــاب معتمدًا في ذلك على 
مجموعة من المرتزقة الذين صوروا الحدث بانه 
عالمي ، ليكشف حاله عبر بطل عالمي افتخرنا 

ومازلنا نفتخر به .
سيادة الرئيس األمر بيدك لتقول كلمة وتعاقب 
هؤالء الفاسدين الذي يهوون العبث والفساد المبهرج 
.. فهل من كلمة تجاه من استغفلوك وتحايلوا على 

الوطن ؟.. شباب الوطن ينتظرون !!

معين العوسجي .. ادعموه .. 
!! 

ً
وانتظروه بطال

كم هي المواعيد التي أكد فيها موهوبونا  
ــى الــدعــم والــرعــايــة  أنــهــم يحتاجون إل
ليطلقوا مالديهم والعبور إلى ماهو افضل ، في 
ألعابهم التي أحبوها واكتسبوا فيها مقومات خاصة 
ولو من بين المعاناة والالمباالة من قبل جهات 

تتحمل المسئولية تجاههم .
ومن هــؤالء الموهوبين والواعدين الــذي اطلوا 
علينا في الفترة الماضية ، العداء المميز ( معين 
مبخوت العوسجي) صاحب القوة الهائلة التي ترسم 
معالم مستقبل مميز له مع اللعبة وفقا لشهادة 

كثيرين من خبراء أم األلعاب .
هذا العداء صاحب القدرات ، يحتاج اليوم الى 
نظرة ثاقبة تضعه على طريق االعــداد السليم 
والصحيح ليكون في طريق التأهيل الذي نستطيع 
ان نصنع من خالله نجمًا كبيرًا كما نرى في دول 

الجوار .
فالعوسجي اثبت في محطات عدة أن لديه الكثير 
ليقدمه في مضامير أم األلعاب وتخصصه الذي 
يجدي صناعة الفارق فيه .. بشرط إيجاد مقومات 
االرتقاء عبر مدربين مختصين ونقله إلى أجواء 
اخرى لالحتكاك بمدراس أكثر خبرة وتجربة مع 
المواعيد الشاقة أللعاب القوى التي ال يصنع فيها 
النجم والبطل اال من خــالل برامج طويلة األمد 
تمر بمراحل متعددة ووفقًا لدراسة ومنهج يتم 
وضعه عبر مختصين كان لهم سوابق في صناعة 

اإلبطال .
ترى هل وقف إتحاد العاب القوى على ما حملته 
السطور للعوسجي ..أو لعل العوسجي اسم غير 

مردد عند بعض منتسبي قرار شئون اللعبة؟ !!

قرواش التايكواندو يؤكد:

أقررنا تسمية ثالثةالعبين للمشاركة في دورة التضامن األسالمي !!

المسيبلي.. أطرش في الزفة!!

الشك أن بطولة اليمن العالمية للمالكمة العربية  
للمحترفين المست النجاح من اطرافه ..لكن ما ليس 
حلوًا وفي مرارة العلقم المعاملة الجافة التي لقيها االعالميون 
في ظل عدم صرف بطائق دخول اال لمن كانوا مقربين من 

لجنة المدعو احمد المسيبلي.

ـــذي لعبه رئــيــس اللجنة  والـــســـؤال: مــاهــو الـــدور ال
المسيبلي؟واين كــان من مرمطة االعالميين خارج 
الصالة؟!! .. ترى كيف نفهم طبيعة عمل لجنة فشلت 
في انصاف منتسبيها ورئيسها ( المهيبلي )الذي ظهر 

اطرشًا في الزفة!!

الميثاق/ 
بطولة الجمهورية للشباب ..تجمع (االمانة) اواخر الشهر 
الجاري.. و(حضرموت) مطلع الشهر المقبل..ولهذه االسباب لم 
نحدد موعد (عدن) !! أقر االتحاد العام للتايكواندو اختيار ثالثة 
العبين لخوض منافسات دورة التضامن االسالمي التي ستقام في 

اندونيسيا نهاية الشهر الجاري.
واوضح االخ خالد قرواش المشرف الفني بإتحاد اللعبة أن 
عملية اختيار الالعبين تمت وفق معايير فنية بحتة وعلى 
ضوء نتائجهم االيجابية في مختلف البطوالت الخارجية..
حيث وقع االختيار على كل من الالعب ياسر عبدالقادر 
بامطرف في وزن ٦٨ كجم وشقيقه الالعب صدام عبدالقادر 
بامطرف في ٥٨كجم والالعب يحيى منصور عياش ٥٤كجم 

يقودهم المدرب الوطني خالد مقبول القادري.
واشار قرواش إلى أن الالعبين يواصلون اعدادهم 
الفني والبدني بالعاصمة صنعاء على فترتين صباحية 
ومسائية في سبيل الوصول الى الجاهزية العالية وبما 
يمكنهم من خــوض  منافسات هذا الحدث بالشكل 
المطلوب بغية تحقيق نتائج ايجابية تعزز من انجازات 

لعبة التايكواندو على المستوى الخارجي.
إلى ذلك كشف  قرواش في سياق تصريحه عن أن االتحاد يجري 
حاليًا التحضيرات الالزمة القامة  بطولة الجمهوريةالحادية عشرة 

للشباب تجمع (االمانة) خالل الفترة من (٢٦-٢٨) 
سبتمبر  الجاري على صالة الرواد بنادي اهلي صنعاء 
بمشاركة اندية خمس محافظات هي (االمانة- صنعاء 
- عمران - حجة - الحديدة) كما تم تحديد موعد اقامة بطولة 
تجمع (حضرموت)خالل الفترة ٤ - ٦ اكتوبر القادم  في حين تعذر 
على االتحاد تحديد موعد اقامة بطولة تجمع (عدن)إلى اجل غير 

مسمى وذلك بسبب عدم الحصول على المخصصات المالية التي 
تمكن االتحاد من تنظيم بطولة تجمع (عدن).

ونوه قرواش إلى  أن االتحاد العام للتايكواندو قرر اجراء الفحوصات 
الدورية لالحزمة الملونة والسوداء  لالعبي اندية ومراكز اللعبة في 
عموم محافظات الجمهورية خالل الفترة ٥-١٠ اكتوبر المقبل 

تحت اشراف لجنة الفحوصات باالتحاد العام.

عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن  
الــتــنــظــيــم الــمــعــقــول 
ــة الـــيـــمـــن الــعــالــمــيــة  ــطــول ــب ل
للمالكمة العربية للمحترفين..
إال أن ماصاحبها من سلبيات في 
عملية الترتيب والتنظيم يجب 
أن التمر مــرور الكرام ..وهــذا 

يعني انـــه مــطــلــوب محاسبة 
المقصرين وخصوصًا في اللجان 
الميدانية الــتــي فشلت فشًال 
ذريعًا في ترتيب الوضع خارج 
حدود الحلبة بدليل ماصاحبها 
من هرج ومــرج سببت صداعًا 

في رؤوس اعضاء اللجنة!!
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ميلعلاظلال٩

فراطلمامهـ١٠
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