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أفقيًا :
محافظة يمنية – عاصمة أوروبية.

للتمني – عاصمة عربية – للتعريف.
يكح – هام وضروري للحياة )م(.

نشاهد – اشتياق – عكس “نهار”.
األخ الشقيق )م( – ممثلة و فنانة استعراضية مصرية.

اسم علم مؤنث – رب )م(.
من اوجه القمر + ال )م( – مستمر ،غير منقطع.

ضد “فاسد” – حديث – من االقارب )م(.

 “فعل”.
َ

أحرف متشابهة – احتاج – قذف
عكس “كثير” – نقيض “مصدر”.

آخر “الشيء” ،غايته – راقد.
من مشتقات الحليب )م( – طاغية ،مجاوز الحد.

عملة آسيوية – امتياز ،انفراد – ابداع )م(.

عموديًا :
والية أمريكية – صواب – طل.

مدينة سويسرية – عكس “سابقة”.
مطرب وموسيقي لبناني ،من اغانيه )واني مارق مريت – يا ميمة 

– االمانة(.
حرف ابجدي عربي – نقيض “حرام” )م( – يبني )مبعثرة(.
خاصتي )م( – حي ،محلة متقاربة المنازل – المرتفع الصغير.

حانوت – الهجوم – ظهرت ،بانت.
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ن يحترفه – موجع – احد االبوين.
َ
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منتمية لليمن – اسجل ،اقيد.
تال “القرآن” – يجري في العروق – اسم علم مذكر.

حرف هجاء عربي + ال – زي ،لباس.
اسم موصول لغير العاقل – بحر – ابو البشر – درَب “فعل”.

من الزهور العطرة + ال – جمع “مجد” – ثلثي “دفن”.

إشراف:

يحيى الضلعي

 محافظ عدن .. يكتشف أخطاءه !
رغم أن الجميع قد أوصل له الرسالة فيما يخص وضع التالل والجاثمين عليه ..إال أن محافظ 
عدن كان قبل شهور يتجاهل كل األطراف ويصب اهتمامه في مساحة حزبية المعالم .. فشكل 

إدارة من قبل من اغتالوا كل شيء في النادي العريق.
وبعد شهور من تلك الغلطة التي ارتكبها في عميد أندية الوطن .. ها هو وحيد رشيد 
يكتشف شيئًا في خطئه الفادح ..وذلك بالعودة إلى الصواب وإبعاد اثنين ممن صنعوا  كوارث 
التالل بإدارتهم السيئة ومخالفاتهم المالية التي وضعت حينها على طاولة المحافظ فرفض 
النظر إليها.حاكم عدن أطلق العنان لنفسه أخيرًا.. فوقف بحزم لمخالفات مالية جديدة 
لعنصرين من العناصر المتهمة مسبقًا .. وهما عبدالجبار سالم وقيصر علمي الذين قالت 

المصادر إن رئيس اللجنة المؤقتة في التالل قد وضع بعض المستندات التي تدينهم وتكشف 
أالعيبهم في التعامل مع أموال النادي .. لم يتأخر في إصدار قرار جديد قضى بتعليق 
عضويتهم بل ودعا البعض عبر المقربين إلى العودة وااللتفاف حول التالل بعيدًا عن تلك 

الشخصيات التي تنهش في حقوق التالل ومقدراته .
التالليون الذين كانوا يرفضون خطوة المحافظ السابقة حين شكل لجنة كلها ممن يرفضهم 
الشارع التاللي ، نظروا إلى خطوة التصحيح بإبعاد اثنين من المتسببين في أوضاع التالل التي 
ال تسر .. لكنهم يمنون النفس بخطى متالحقة تطهر ناديهم من براثن اولئك الذين لم يبقوا 

أي شيء جميل للكيان الكبير الذي ابتعدوا عنه بفعل مصائب الجاثمين على أنفاس التالل.

اتحاد القدم يتفاوض مع العراقي 
عدنان حمد لتدريب المنتخب!

في تطور مفاجئ..عّبر المدرب الوطني سامي نعاش عن إعتراضه الشديد على قيام 
االتحاد العام لكرة القدم باتصاالت بالمدرب العراقي الشهير عدنان حمد من أجل إقناعه 

بتولي قيادة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم خالل المرحلة المقبلة.
وقال النعاش المكلف مؤخرًا بتدريب المنتخب إنه طالب قيادة االتحاد بتوضيح موقفه من 

موضوع المدرب الذي سيتولى االشراف على األحمر الكبير في المرحلة القادمة.
فهل سيستمر النعاش  في قيادته للمنتخب ..أم أن وجوده حاليًا يعتبر وجودًا 

مؤقتًا حتى نجاح االتحاد في التعاقد مع المدرب العراقي عدنان حمد الذي 
اكد النعاش وجود اتصاالت رسمية بين االتحاد وبينه لكي يقبل مهمة 
تدريب منتخبنا خاصة وأن هذا التوجه يقلق النعاش لشعوره بعدم 

األمان وحاجته لالستقرار لتأدية مهمته مع المنتخب.!!

أرادوها احتفالية.. فبدت إسقاط واجب !!!
أرادوها احتفالية.. فبدت إسقاط واجب !!!
لم يكن االتحاد اليمني لكرة القدم وهو 
يكّرم بطل الدوري ألندية النخبة ليقنع أي 
طرف من المتابعين ..فما بالك بأصحاب 
الحق المنتظرين لشهور طويلة " أبناء 

الروضة العبي اليرموك".
فمن حضر إلى الملعب أو تابع فضائية 
معين .. أص��ي��ب بالصدمة ف��ي جزئيات 
ال��م��وع��د ال��ت��ي ك��ان��ت تمر ب��أوق��ات��ه��ا على 
حالة من السخط الشديد والتي أكدت مدى 
استهبال هؤالء أصحاب القرار في شئون 
ك��رة ال��ق��دم اليمنية .. وال��ذي��ن دخلوا  
التاريخ من أوسع ابوابه وعبر طريق 
الفوضى والعشوائية .. حين اعتبروا 
المباراة التكريمية " كأسًا للسوبر" 
وتدشينًا للموسم ال��ذي م���ازال في 
المشمش وال نعرف متى سينطلق ..

بل إن األم��ر ك��ان في السواء حيال 
موضوع التكريم الباهت للبطل الذي 

ظل منتظرًا لما يقارب الشهرين منذ أن توج 
بطاًل .

في الواقع االتحاد وجهابذته انفضحوا ألنهم 
لم يجيدوا حتى لعب ادوار الخداع في موعد 
ارادوه  تكريميًا فبدا إسقاط واجب وحالة مرج 

وه��رج ال تعبر إال عن حالنا ال��ذي يفرض فيه 
القائمون على الديار الكروية سياسة األمر  

الواقع .
والغرابة على اليرامكة في فعلة وأفعال اتحاد 

اعتاد التالعب بالمشاعر وإسقاط كل القيم.

الكشافة والمرشدات .. موعد سنوي فقط !

غريبة تلك الزوبعة التي يصر عليها منتسبو 
قرار جمعية الكشافة والمرشدات  على مدار 
العام من خالل التصريحات واألخبار والمناسبات 

التي نسمع عنها دون أن نراها.
الكشافة والمرشدات هم نسيج مشترك يقع 
تحت مظلة جهات مختصة تحظى بمخصصات 
كبرى من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشباب .. ومع 
ذلك يبقى هؤالء على مدار العام مثل المسحراتي 

الذي ينتظر قدوم شهر رمضان المبارك .. ليدق 
طبول االسحار .. فال نراهم إال في موعد سنوي 
يتمثل في موعد ايقاد الشعلة الذي يواكب دائما 

عيد ال� 26 من سبتمبر .
الحكاية برمتها  تثير العجب .. بل وتصل إلى 
حد الضحك لمجرد أن ت��رى تلك االع���داد  التي 
حضرت في الموعد الخاص  ألجل غاية يهتم بها 
الكبار إليجاد مساحة ال ترتبط بأي نشاط سوى 

االصطفاف .. ليكون ذلك لصالح شخصيات بعيدًا 
عن الدور الذي يفترض أن يكون له حيز وفقًا 

للنظام الداخلي المعد لهؤالء .
ويبقى علينا أن ال نستغرب  م��ادام هناك من 
ي��ه��وى مواعيد مثل ه��ذه لنيل مبتغاه.. ثم 
التفكير مجددًا في قادم األيام ..وانتظروا معنا 
عامًا كاماًل لنرى الكشافة في احتفالية إيقاد 

الشعلة .

الظرافي ..هل 
يتحول إلى ملعب 

لرياضة الكريكت؟!

ف���ي ظ���ل ال��غ��ي��اب ال��م��س��ت��م��ر م���ن ع��ام 
2011م  عن إقامة المباريات على ملعب 
الظرافي بالعاصمة صنعاء ..فقد تحول هذا 
الصرح الرياضي التاريخي إلى ملعب متعدد 
األغ���راض ..ف��ت��ارة يقام عليه فعاليات 
ومهرجانات سياسية وخطابية وأحيانًا 
يستضيف أنشطة شبابية وط��الب��ي��ة..
ومؤخرًا بات الملعب يحتضن )اسبوعيًا( 
مباريات خاصة برياضة الكريكت المعروفة 
في بعض دول شرق آسيا..حيث تقيم عدة 
جاليات آسيوية بطوالت ساخنة ومثيرة 
بواقع ثالثة أيام في االسبوع مقابل رسوم 
تدفعها إلدارة الملعب ..وه���و ماجعل 
الكثير م��ن الرياضيين ورواد الظرافي 
لون :هل سيتم تحويل الملعب إلى  يتساء
أستاد خاص برياضة الكريكت اآلسيوية 
التي باتت مرشحة لالنتشار والممارسة 
ال��واس��ع��ة ف��ي ب��الدن��ا ك��أح��دث لعبة في 

اليمن؟!!

ميداليات المصارعة .. ماذا لو ..؟!
ع��ش��رون م��ي��دال��ي��ة بالتمام 
وال���ك���م���ال ع����اد ب��ه��ا اب��ط��ال 
ال���م���ص���ارع���ة ال��ي��م��ن��ي��ة م��ن 
استحقاق بطولة غ��رب آسيا 
ال��ت��ي اح��ت��ض��ن��ت��ه��ا ال��ع��اص��م��ة 
األردن��ي��ة)ع��م��ان( ف��ي األي���ام 
الماضية� لتلفت األنظار إليها 
رغ��م وج��ود منتخبات أخ��رى 
لديها من اإلمكانات ماال يقارن 
مع ما يناله أبطالنا في مراحل 

االعداد وحتى في ترحالهم .
انظروا إلى المفارقة العجيبة 
.. التي ترسل برسالة واضحة 

ألصحاب الشأن ليس فقط اتحاد المصارعة وإنما في إدارة الرياضة اليمنية.. 
مفادها أن العبينا ق��ادرون على تحقيق الكثير من اإلن��ج��ازات لرياضتكم 
المطحونة .. متى ما أعيد ترتيب أحوالهم وتحسينها وإيجاد أجواء مختلفة 

لهم عبر منهجية مدروسة يكون فيها الخبراء والفنيون حاضرون .

إنجاز كبير ذلك ال��ذي عانق 
ابطال المصارعة اليمنية مّر 
من بين ظرف قاسي  تصدره 
االتحادات القائمة ألنه بكل أسف 
ال تنظر إلى هذه المناسبات إال 
لغايات وحسابات و"دوالرات" 
تختص بها هي .. كما أنها ال 
تثق فيما يمتلكه هؤالء إال حين 
يكون اإلنجاز حاضر .. فتراهم 
يتحدثون وكأن لهم دور  وراء 

ما تحقق.
أيها السادة .. في كل األلعاب 
وفي رياضة الوطن وفي أتحاد 
المصارعة .. ما تحقق يؤكد إننا قادرون على الوصول إلى ما هو ابعد في بطوالت 
كبرى .. بشرط إن نالمس ما يحتاجه نجومنا وأن نغير واقعهم ونقدم لهم 
ما يفتقدوه قبل الذهاب إلى هذه المنازالت الكبرى .. فهل انتم فاهمون 

ومدركون ومستوعبون ؟..األمل لدينا بذلك !!

إصابة ميسي بالتواء في الكاحل!

تعرض فريق برشلونة لنكسة قوية بإصابة  
نجم فريقه األول ليونيل ميسي أمام فريق 
ألميريا وخروجه بعد مرور 28 دقيقة من عمر اللقاء.
الالعب الدولي األرجنتيني افتتح أه��داف فريقه 
في الدقيقة 21 قبل أن يصاب بالتواء وتم استبداله 

بعدها ب�7 دقائق بالعب الوسط تشافي هيرنانديز.
ويبدو أن المصائب ال تأتي فرادي بالنسبة لميسي 
البالغ من العمر 26 عامًا الذي كان مشغواًل بقضية 
التهرب من الضرائب المتهم بها في األيام الماضية.

وجلس ميسي على مقاعد البدالء في انتظار إجراء 
الفحوصات الطبية ال��ت��ي ستوضح م��دى خطورة 

اإلصابة.
ويتوقع أن يغيب ميسي عن المباراة التي سيحل 
فيها الفريق الكتالوني ضيفًا على نظيره سيلتيك 
بالعاصمة االسكتلندية غالسكو غدًا الثالثاء ضمن 
إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات 

في دوري أبطال أوروبا.
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تهانينا آل شعب
في أجواء فرائحية تغمرها الفرحة والسرور تتعالى فيها أصوات الزغاريد 

وزقزقة العصافير ووسط لفيف من األهل واألصدقاء 
واألحباب احتفل الزميل محمد حسن شعب بزفاف نجليه الشابين الخلوقين

»وليد« و»أيمن«
 .. فألف ألف مبروك

المهنئون:
صحيفة ا»الميثاق« المركز اإلعالمي والمؤتمر نت


