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يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- مطرب وموسيقي لبناني ،من اغانيه (قوتنا بوحدتنا-القرار-

فرصة عمر).
 ٢- سئم – الشريف – نصف ”دائم“.

 ٣- شهر رومي – االطمئنان.
 ٤- من مشتقات ”الحليب“ – مرسى ”السفن“.

 ٥- الملة – ركائز ،قواعد (م).
 ٦- رب – استمَر – هجوم (م).

 ٧- عكس ”حرام“ (م) – الحبلى ”المرأة“.
 ٨- الرجاء – من الفواكه – حرفان متشابهان.

 ٩- ثلثي ”يوم“ – جمع ”ابن“ – من الحيوانات.
 ١٠- صلب ”ال يتحرك“ – هام وضروري للحياة.

 – منج (مبعثرة) – اترك.
َ

 ١١- دخل
 ١٢- اسم علم مذكر – ألسع – بحر.

عموديًا :
 ١- رتبة عسكرية – منطقة من الغالف الجوي العليا تحتوي 
تركيزًا عاليًا من ”االوزون“ وتمتص االشعاع الشمسي فوق 

البنفسجي.
 ٢- تقال ”على الهاتف“ – الوجع – للنفي.

 ٣- من اوجه القمر = ال (م) – احرف متشابهة.
 ٤- تجدها في ”اليدين“ من الطيور.

 ٥- الطفل الرضيع – علك ،مستكا.
 ٦- حرف نصب – تشييد – أسفا.

 ٧- مديرية بمحافظة ”شبوة“ – تألم (مبعثرة) – معظم.
 ٨- بعد النهار – أم البشر.

 ٩- بلد عربي – لسع.
 ١٠- جمع ”مكرمة“ – عملية حسابية.

 ١١- ضد ”يهاجم“ – عاتبا.
 ١٢- اصيح ، ادعو ”بصوت مرتفع“ – الذنب.
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فشل جديد التحاد القدم ..
اليرموك يجهز منتخبنا لمواجهة قطر!!

مرة أخرى يؤكد اتحاد القدم انه غير قادر على تلبية متطلبات   
منتخباتنا  من خالل  فشل متجدد عجز فيه عن توفير مباراة 
وحيدة إعدادية لمنتخبنا األول قبيل مواجهة قطر  في الـ ١٥ من 

الشهر الجاري.
 العجز وحالة الفشل تتجسد هذه المرة في غياب الرؤى 
التي تقينا خيبات أخــرى بعد السقوط المدوي في العاصمة 
القطرية  خالل مباراة الذهاب التي تجرعنا فيها فضيحة كروية 
.. فمع أن األمر يحتاج إلى اعداد وتفعيل لألمور لرد شيء من 
االعتبار أمام نفس المنتخب الذي أسقطنا بالستة ، إال أن شيئًا 

من هذا لم يكن له وجــود ..فظهر العجزة واكتفوا بما هو 
أقبح من صورهم، فبعد أن كان منتخب البحرين هو طريق 
إعداد المنتخب  تغيرت األمور إلى ما هو أسوأ.. فكانت الفرق 
المحلية غير المهيأة أصًال هي التي تجهز المنتخب لمواجهة 
يراها الجميع مهمة إال صناع الفشل في االتحاد  الذين يرون أن 
المباراة ما هي إال تحصيل حاصل في األرقام وتنافس المراكز 
في المجموعة .. وطز في مشاعر شعب تبهذلت كرامته عبر 
منتخب ليس هناك من يقدم له ما يحتاج .. فينكسر قبل السفر 

وقبل الترحال لمواجهة الخصوم.

النعاش بحَّ بأعلى صوته :

لله يامحسنين ..مباراة ودية للمنتخب!!
يوم الجمعة بعد المقبل..سيكون المنتخب  

الوطني االول لكرة القدم على موعد آخر 
واختبار غاية في الصعوبة عندما يواجه المنتخب 
القطري ضمن الجولة الــرابــعــة مــن التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس امم آسيا ٢٠١٥م المقررة 

في استراليا.
ويخوض االحمر اليمني مواجهته الثانية امام 
قطر في مدينة العين االماراتية ..واليـــزال شبح 
الهزيمة المذلة التي تجرعها منتخبنا امام العنابي 
في الدوحة بستة اهداف نظيفة مخيمًا على الجميع.. 
لكن المنتخب معرض لسيناريو مماثل وذلك بعجز 
االتحاد العام لكرة القدم عن توفير ولو مباراة 
ودية دولية للمنتخب استعدادًا للمباراة مع قطر 
..والــمــبــاراة التي تليها امــام البحرين يــوم ١٩ 

نوفمبر بالمنامة.
وقد بّح صوت مدرب المنتخب سامي نعاش 
وهو يطالب االتحاد عبر وسائل االعالم بتوفير 

مباراة واحدة تجريبية على األقل للمنتخب .
وهــكــذا فشل االتــحــاد فــي تدبير أي مــبــاراة 
..وكأنه ينتظر من المدرب المطالبة منه (لله 
يامحسنين ) مباراة ودية تمنع بالوي كثيرة.!!

لجنة المسابقات الكروية 
(حقل تجارب)!!

لم تشهد اللجنة  
العليا للمسابقات 
باالتحاد العام لكرة القدم 
أي استقرار على صعيد 
االدارة.. فــمــنــذ مجيئ 
الــقــيــادة الحالية لالتحاد 
برئاسة الشيخ أحمد صالح 
العيسي ظل موقع رئاسة 
اللجنة وكأنه حقل تجارب 

تعليمية.
فال يكاد أي رئيس تقلد 

قيادة اللجنة يمضي حتى موسم كروي متكامل وهو على 
رأس زمام هذه اللجنة التي تعتبر من أهم اللجان العاملة 
في االتحاد..فبعد أن عين الشيخ عضو االتحاد احمد 
مهدي سالم عقب انتخابات ابريل ٢٠١٠م عاد العيسي 
وقبل نهاية موسم ٢٠١٠-٢٠١١م وابعد وعين حسن 
باشنفر الــذي استمر بــدوره لمدة ستة أشهر وأقيل 
منتصف موسم ٢٠١١م-٢٠١٢م..ليعود أحمد مهدي 
مجددًا ..لكنه لم يمِض سوى موسمًا ليتم إبعاده مرة 
أخرى وُيعين بدله وليد بشر الذي اكمل موسمًا كامًال 
٢٠١٢-٢٠١٣م ..لكنه قدم استقالته بداية الموسم 
الجاري ألسباب لم يفصح عنها..فلم يكن امام الشيخ 
إال إعادة احمد مهدي سالم.. فإلى متى سيبقى مهدي 

هذه المرة؟!!

وحدة صنعاء يستكمل تعشيب ملعبه الجديد
«الميثاق» - متابعات 

 استكمل  نادي وحدة صنعاء عملية بناء مشروع ملعبه الرياضي الكائن بمنطقة حدة بالعاصمة صنعاء بعد أن شهد  
فترة عام ونصف على مراحل انشائه. وقد تم تمويل المشروع  من قبل أمانة العاصمة بمبلغ قدر بـ ٢٧٠ مليون ريال تقريبًا  
كتكلفة بناء ملعب كامل بمواصفات دولية من حيث المدرجات التي تتسع ألكثر من خمسة  آالف متفرج فضًال عن وجود 

غرف لالعبين والحكام ومنصة التعليق ودكاكين استثمارية خاصة بالنادي مع أبواب عمالقة لخروج الجماهير .
وكانت عملية تعشيب الملعب قد بدأت  يوم االثنين الماضي من خامة عشب الجيل الرابع هولندي الصنع والذي 
سوف تستمر مرحلة تجهيزه لمدة ١٢ يومًا بحيث يصبح الملعب جاهزًا بالشكل المطلوب .. بعد ان تأخرت عملية 

التعشيب بضعة شهور ألسباب خاصة بالشركة  المعنية .

أخطبوط األهلي ..
يخلع قفازيه!!

بعد مشوار حافل مع الساحرة  
الــمــســتــديــرة..أعــلــن الــحــارس 

ــي الــعــمــالق مــعــاذ عبدالخالق  ــدول ال
حامي عرين أهلي صنعاء والمنتخبات 
الوطنية ترجله عن مرماه واعتزال 
ــرغــم مــن أنــه  الــلــعــب رســمــيــًا عــلــى ال

مـــــازال قـــــادرًا عــلــى الــعــطــاء 
لعدة سنوات..لكن معاذ 
ل 

ّ
الملقب باالخطبوط فض

الــمــغــادرة فــي مثل هذا 
التوقيت وهو في أفضل 
صــورة عند الجماهير 
بــاالضــافــة إلـــى رغبته 
فــــي مـــنـــح الــفــرصــة 
ـــدمـــاء الـــجـــديـــدة  ـــل ل
لتولي حماية المرمى 
االهـــــــــالوي حــــارس 

صاعد.
 األخـــطـــبـــوط لن 
يبتعد  كثيرًا عن 
معشوقته التي ظل 

يــمــارســهــا ألكــثــر من 
عشرين عامًا وحقق العديد 
من االنجازات مع النادي األهلي 
نــاهــيــك عــن بــطــولــة الــــدوري 
مع العروبة الــذي لعب له في 
الموسم قبل الماضي ..إذ قررت 
إدارة االهــلــي صنعاء مؤخرًا 
تعيينه مدربًا لحراس مرمى 
الفريق األول ومشرفًا على باقي 
الحراس في الفئات العمرية 

المختلفة بالنادي .
والمؤكد أن معاذ يستحق 
ــمــهــرجــان  ــحــظــى ب أن ي

اعتزال كبير نظير ماقدمه 
لكرة الــقــدم اليمنية ألكثر من 

عقدين من الزمن..

ينظمها مركز اعداد القيادات الشبابية والرياضية..

دورات تدريبية في مجاالت إعداد كتابة التقارير والحاسوب والجرافيكس
الميثاق/متابعات 

بدأت أمس االحد بمركز اعداد القيادات الشبابية والرياضية  
بالعاصمة صنعاء  ثالث دورات تدريبية األولــى في مجال إعــداد كتابة 
التقارير ورفــع المحاضر والثانية في مجال الحاسوب والثالثة دبلوم 
الجرافيكس  ينظمها مركز إعــداد القيادات الشبابية بــوزارة الشباب 

والرياضة...
وأوضح مدير عام التأهيل والتدريب بوزارة الشباب والرياضة مدير 
المركز أحمد أحمد السياغي أن دورة إعداد التقارير التي تستمر خمسة 
أيام تهدف إلى تزويد ٢٨ موظفًا وموظفة من الوزارة والجهات التابعة لها 
وصندوق رعاية النشء المهارات الالزمة إلعداد وكتابة المحاضر والتقارير 

لإلجتماعات واللجان من حيث الشكل والمضمون والصياغة والمحتوى.

وأشار إلى أن المشاركين في الدورة التي يحاضر فيها المدرب الوطني 
بندر النبوص يتلقون مــهــارات عــن اإلنــصــات واإلســتــمــاع والتسجيل 
ة اإلعــداد والكتابة للمحاضر  وإستخدام الوسائل الحديثة لزيادة كفاء

والتقارير.
ولفت  السياغي إلى أن  دورة الحاسوب التي تقدمها المدربة خلود الشبامي 
تهدف إلى إكساب الشباب والطالب والراغبين والمهتمين معارف عن 
الحاسوب وكيفية استخدامه في مختلف األعمال .مضيفًا  بأن دبلوم 
الجرافيكس الذي يتضمن ثالث دورات حول " فيوتشوب ، الستريتر 
، وإنــد زايــن" للمدرب الوطني عمار أحمد تأتي ضمن أنشطة المركز 
وبرنامجه التدريبي للعام الجاري بهدف إكساب الشباب والطالب معارف 

عن الجرافيكس بشكل عام .

ألف مبروك صالح
وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء احتفل الخميس األخ 

عبده محمد أنعم
 بزفاف نجله الشاب

 صالح
وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل التهاني والتبريكات للعريس، متمنين له حياة زوجية سعيدة..  وألف ألف مبروك

المهنئون:
علي عبده شرف الدين- عبدالناصر شرف الدين- فوزي حيدر- رضوان النصافي- عبدالله الحميدي
 عبدالرقيب الصفاري- عبدالمجيد عائض- مطهر الصفاري- محمد احمد انعم- فؤاد شرف الدين

 عبدالحكيم عبدالله ناجي- معاذ السيد صالح-  محمد غالب احمد- أحمد أنعم- خليل أنعم- يوسف أنعم- ذاكر مجلي
 داوود الورد- فهمي احمد عايض- باسم عبدالله أنعم- محمد بن محمد أنعم

وجميع األهل واألصدقاء في قرية الملحكي -الشعر.. ومدينة تعز..


