
حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- مغنية تونسية ،من اغانيها (امتى نسيتك ،وال يهمك).

 ٢- جمع ”عامل“ – لفظ الجاللة – حرف نصب.

 ٣- عكس ”ينتهي“ – احد االفعال الثالثة (م).
 ٤- الزهر – وقاية.

 ٥- ال باإلنجليزية - تجدها في ”الجميل“ – للترجي.
 ٦- جمع ”القيد“ – ينوي (مبعثرة).

 ٧- ضاع – الرجاء.
 ٨- جمع ”المصلحة“ – علقم.

 ٩- اليم – جمع ”حاسة“.
 ١٠- الياس (مبعثرة) – من اوجه القمر + ال.

 ١١- ضمير الغائبة – جمع ”برعم“ – هام وضروري للحياة.
 ١٢- اهرب – فراش الطفل – يرشده.

عموديًا :
 ١- من االشهر الهجرية – مرتفع صغير – اسم علم مؤنث.

 ٢- بحر – رتبة عسكرية ”كبيرة“ – غير متوحش.
 ٣- شهر ميالدي – االقارب (م).

 ٤- اللمعان – ذكي.
 ٥- جديد (مبعثرة) - ما حرم الله وما يدافع عنه ”جمع“.

 ٦- حرف هجاء عربي – روابط – للتأوه.
 ٧- حرفان متشابهان – المدح ”مبعثرة“ – احصي.
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 ٨- التراب – العقل ،األ
 ٩- خاصتهما – يزيله.

 ١٠- شهر سرياني – من حركات البحر + ال.
 ١١- السهل ،اللين – جمع ”مسألة.

 ١٢- ضمير المتحدث – مفرد ”تيارات“ – أهل ”مبعثرة“
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العام الجديد..ماذا يحمل لرياضة الوطن؟!
مّر العام ٢٠١٣م ولم يعد الرياضيون يريدون أن يتذكروه..ألنه لم يحمل  

لهم شيئًا ولم يالمس طموحاتهم ولم يكن كما انتظروه يوم وّدعوا عامًا 
سبقه وارتبطوا بالتطلعات واآلمال. 

هو عام ينضم ألعوام كثيرة لم يكن فيها من يصنعون القرار قادرين على إيجاد ما 
يختلف لتغيير الحال ويمر من مسار جديد نكون فيها اصحاب حضور وموقع وحيز 
من المساحة في منافسات الخصوم التي نعود منها دائمًا بخفي حنين وحالة من اإلحباط 

ترتسم في وجوه العبي االلعاب وتغيب عن الجهات المسئولة. 
م كثيرًا وأن ننظر إلى الغد برؤية مغايرة ومفعمة باألمل بأن  ال نريد ان نتشاء

هناك شيئًا مختلفًا في الطريق للرياضة اليمنية التي اصابها الوهن لتبقى حيث هي ال 
تبارح مكانها وأن بارحته فإن المسار إلى الخلف .. نريد نظرة إلى المدى البعيد نضع 
فيها عثرات الماضي خلف ظهورنا لنقف على مسافة مشتركة بين تطلعات شبابنا 
والنتائج المرجوة.. لعل هناك من يقّرب المسافة ونجد انفسنا لدينا رياضة وشأن 
فيه ولو من النسبة االقل مما يمتلكه اآلخرون من خالل إعادة الروح لالتحادات التي 
ترهلت وتفرغت للمخصصات فقط ، وإعادة ترتيب بنية تحتية انهارت بسوء االدارة.
 في العام ٢٠١٤م نريد صحوة ضمير تكتسي الرغبة في ايجاد الحلول لحالنا 
المتعثر ووضعنا المزري الذي تتقاذفه امواج الفشل من كل حد وصوب.. نريد من 

يلتمس االخطاء ويبحث عن الحلول التي تخلق الجديد وليس تلك التي يراد بها الترقيع 
لوقت ثم نعود للويالت ، هناك امكانية في التغيير متى ما اخلصت النوايا وارتضت 
بالتضحيات بعيدًا عن المصالح والمفردات التي ال ترى إال حيث هي االقدام وال تنظر 
إلى منظومة مخربة تحتاج إلى الجهود والتضحيات بالوقت والجهد برفقة المال الذي 
ّيبت في العام الماضي.. األمر يوضع على 

ُ
يتوافر بصورة كافية إلحداث الطفرة التي غ

طاولة وزارةالشباب والرياضة ووزيرها معمر االرياني للنظر إلى ما مرت به الرياضة 
ة تحمل الحلول ومراجعة النفس بصدق ومسؤولية ..  في سنة " مخيبة" لوضع قراء

كى ال نكتب نفس الحروف في نهاية العام الحالي .. بإذن الله. 

إشراف:

يحيى الضلعي

بعد الجولة الثالثة لدورينا..

صقر الحالمة في الصدارة.. والتالل 
يضرب بقوة في مستهل مشواره!!

«الــمــيــثــاق» / 
متابعات

شهدت الجولة الثالثة 
لــمــنــافــســات دوري أنــديــة 
الدرجة األولى لكرة القدم 
اعــتــالء فــريــق صقر تعز 
صـــدارة قائمة الترتيب 
بعد  أن حقق فوزًا ثمينًا  
على ضيفه القادم من إب 
فــريــق الشعب بهدفين 
ــــو ماجعل  مــقــابــل هـــدف ..وه
الصقر  يحلق عاليًا فــي   المركز األول 
برصيد ٧ نقاط فيما تجمد رصيد شعب 

إب بأربع نقاط في المركز السابع.
وفــي العاصمة صنعاء قهر فريق 
االتحاد اإلبــي فريق العروبة بهدف 
دون مقابل ما أدى إلى  صعود  اتحاد 

إب إلى المركز الثاني بمجموع 
«٦» نــقــاط فــيــمــا ظل 

ـــق الـــعـــروبـــة   فـــري
فــــــي الــــمــــركــــز 

الثاني عشر 
بــنــقــطــة 

واحدة.

وخرج لقاء ديربي الحديدة الذي جمع الجارين الهالل 
وشباب الجيل بالتعادل اإليجابي  بهدفين لمثليهما 
حيث نجح شباب الجيل في إدراك التعادل بعد أن كان 
متأخرًا في النتيجة ..وإثر هذا التعادل تساوى الفريقان 
في عدد النقاط «٥» لكٍل منهما محتًال الهالل المركز 
الثالث في حين  يقبع شباب الجيل خامسًا بفارق االهداف 
على جاره الهالل وأهلي صنعاء  الذي يحتل المركز الرابع 
بنفس النقاط إثر تغلبه  على حامل لقب بطولة الدوري 
فريق يرموك الروضة بهدفين مقابل هدف متراجعًا 

اليرموك إلى المركز الثامن بمجموع «٤» نقاط. 
وتمكن فريق أهلي تعز  من الفوز على فريق شعب 
حضرموت بهدفين مقابل دون مقابل .. األهلي التعزاوي 

للعب على  ا أرضــه وبين جماهيره ونجح في استغل 
خطف النقاط الثالث رافعًا 
رصيده إلى «٤» نقاط في 
المركز الــســادس وشعب 
حــضــرمــوت فـــي الــمــركــز 

األخير دون نقاط.
وحقق فريق الــتــالل فــوزًا 
ــــي مــســتــهــل  كـــبـــيـــرًا ف
ــــــدوري  ـــــشـــــواره ب م
الدرجة األولــى  بعد 
أن تأجلت مباراتيه 
ــن  ــي ــت ــجــول ــــي ال ف
الــمــاضــيــتــيــن، 
وانتزع اإلعجاب 
مـــن جــمــهــوره 
ـــــــــذي حــضــر  ال

شباك شعب صنعاء بــعــدمــا دك 
بسداسية نظيفة في لقاء أقيم على 
ملعب "نصر شاذلي بحقات" منتزعًا التالل  
أولى نقاطه الثالث التي قادته نحو المركز العاشر 
قبل شعب صنعاء الذي يأتي في المركز الحادي عشر 
بـنقطتين يليه  فريق الرشيد من تعز  في المركز الثاني 
عشر بعد أن نجح في اقتناص فوز ثمين من مضيفه 
٢٢ مايو بهدفين دون رد متراجعًا ٢٢مايو إلى المركز 

قبل األخير .

منتخب الشباب يبدأ معسكره الثاني

الدهبلي .. قدوة لمن أراد أن يقتدي!

بــدأ العبو المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب   
معسكرهم التدريبي الثاني منذ السبت الماضي الذي 
سيستمر في العاصمة صنعاء حتى يوم الخميس المقبل ٩ 
يناير الجاري، وذلك في إطار برنامج اإلعداد المبكر الذي 
وضعه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني الكبير 
أحمد علي قاسم ضمن رحلة التحضير طويلة المدى لألحمر 
الشاب قبل خوض نهائيات كأس أمم آسيا للشباب المقرر 

إقامتها في النصف الثاني من العام الجاري في ميانمار..

وكان المنتخب قد بدأ المرحلة األولى من فترة اإلعداد في 
النصف األول من ديسمبر الماضي بمعسكر داخلي بصنعاء 
استمر لمدة أسبوعين وسوف يتواصل البرنامج بالتجمع 
شهريًا في معسكرات داخلية إلى حين تدشين مرحلة 
اإلعداد األخيرة والحاسمة قبل التوّجه إلى ميانمار لخوض 
غمار النهائيات القارية التي تتأهل منها المنتخبات األربعة 
األولى إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقرر أن تحتضنها 

األكوادور منتصف العام المقبل ٢٠١٥م.

فــي أروقــــة وزارة الشباب   
ـــي يـــراهـــا  ـــت ــــريــــاضــــة ال وال
الكثيرون موقعًا للفساد اإلداري 
المنظم..االكيد أن هناك شخصيات 
وطــنــيــة مــجــربــة ومــحــنــكــة تخدم 
مواقعها بحب وامانة وضمير .. وفي 
تلك الجزئية يظهر إلى الواجهة اسم 
االخ المهندس/عبدالله الدهبلي 
مدير عام النشاط الرياضي..والذي 
ــتــجــددة من  ــفــرش مــســاحــات م ي
النشاط في التعامل مع كل حيثيات 
مسؤوليته وآلية االرتباط بحيثياتها 

مع االطراف االخرى.
الرجل الــذي يمتلك من الخبرات 
ما يكفي نتيجة التجارب التي امسك 
بها بزمام مواقع ومناصب كثيرة 
..كان وسيبقى نموذجًا رائعًا يجب 
أن يقتدى به من قبل الجميع ، ألنه 
حالة تمّيز نحتاج ألمثالها لنتميز 

ونرتقي بعملنا الرياضي العقيم .
هـــو شــخــصــيــة عــشــقــت الــنــجــاح 
فنجحت بشهادة الجميع في تقديم 
مشوار طيب مع المسؤولية عبر 

موقعه من محطة إلى اخرى. 

 شيباني أحاديث 
منمقة!

في كل مرة يظهر فيها للحديث عن   
مجريات الشأن الــكــروي في بالدنا..
يكون حميد شيباني " خبير الزفة" مثل الذي 
يستغفل العقول ويبحث عن الزيف في رص 
الحقائق التي تنثر اإلحباط في الشارع اليمني .
آخــر التقليعات من الرجل الــذي يظن أنه 
وحده من يفهم في  الفهلوة التي ال تستند 
على تاريخ رياضي ولو من الباب الصغير .. 
كان في تناوله تعيين الكابتن أمين السنيني 
كمدرب للمنتخب األولمبي خلفًا لألثيوبي" 
ــرة الــقــدم اليمنية " دون  الــظــاهــرة" فــي ك
مقوقات"ابراهام مبراتو .. فالشيباني تحدث 
وعلى المأل بأن اختيار السنيني وإبعاد سلفه 
جــاء نتيجة توجيهات من الفيفا نصت بعد 
القبول بأن يكون هناك " موظف" معين منه 
بعد 

ُ
في موقع فني كالذي يتواجد فيه.. لهذا أ

واستبدل. أيام قليلة مرت كان فيها السنيني 
يحترم نفسه ويرفض قبول القرار ألنه موقع 
عقدًا مع وحدة صنعاء ، فنسي الشيباني ما قاله 
لإلعالم .. ليعود مبراتو إلى موقعه ..وتظهر 
الحقائق وتتكشف المهازل في حديث الشيباني 
وتوجيهات الفيفا بأنها حلقة مفرغة كلها زيف 
وكلها ابتعاد عن الوقائع والحقائق.. اذًا هي 
العادة عند الرجل الذي جاء من بيئة العمل 
الدبلوماسي إلى الشأن الكروي ليعبث ويمارس 
أالعيبه برفقة ولي نعمته " العيسي" ليرسما لنا 
طريق الفزعات والعودة إلى مواقع مخزية في 
 لنا سوى مقعدين 

َ
الترتيب العالمي .. فلم يبق

لنحتل المركز األول من قاع سلم 
الترتيب. كفى ياحميد.. 

تـــنـــمـــيـــقـــًا لـــلـــحـــديـــث 
وتــصــرفــًا كــمــســؤول.. 
وانـــتـــبـــه فــهــنــاك من 
يرصد ويتتبع ويكشف 
مـــكـــنـــونـــك وهـــزلـــيـــة 

قرارات اتحادكم.

المسبح األولمبي بالعاصمة يقترب من االنتهاء.. 
فانظروا إلى المحافظات الساحلية!!

مع اقتراب االنتهاء من  
بناء وتشييد المسبح 
األولمبي في العاصمة صنعاء .. 
يكون سباحو اليمن على موعد 
خــاص لالستفادة مــن المنشأة 
الــريــاضــيــة الــكــبــرى الــتــي كلفت 
ــة الكثير .. لنيل فرص  ــدول ال
التمرين والبطوالت دون الحاجة 
إلى طرق أبواب بعيدة عن الوزارة 
ومــرافــقــهــا ومــن يختص بهذا 
الــشــأن.. المنجز سيكون تحت 
سقف االتــحــاد اليمني للسباحة 
ــذي يقوده  وااللــعــاب المائية ال
الربان / خالد الخليفي.. وبذلك 
فإن األمــر سيكون مميزًا للعبة 
التي عانت في السنوات الماضية 

عــدم قدرتها على استمرارية 
البطوالت نتيجة عدم امتالكها 
مسبحًا خاصًا بها تفتح ابوابه متى 
ت ..وسيكون على الجهات  شاء
المختصة أن تضعه من اآلن في 
ة واضحة  صلب االهتمام بــقــراء
وشاملة لما يحتاجه ليبقى صرحًا 

يخدم اللعبة لسنوات طويلة.
كما أن األمل يبقى في أن تلتفت 
الوزارة لمحافظات ساحلية مثل 
ــحــديــدة وحــضــرمــوت  عـــدن وال
إلنـــشـــاء مــســابــح مــمــاثــلــة فيها 
خصوصًا انها كانت هــي األحــق 
بذلك بحكم االجواء التي تميزها 
إلقــامــة بــطــوالت السباحة على 

مدار السنة . 

الرازي مديرًا إلعالم 
«الصندوق»

ـــرار وزيــر   صـــدر  ق
الــشــبــاب والــريــاضــة 
ــطــهــر االريــــانــــي   ــر م ــعــم م
بتعيين الزميل عبدالكريم 
الــرازي مديرًا إلدارة اإلعالم 
ــة الــنــشء  فــي صــنــدوق رعــاي

والشباب والرياضة.
الــزمــيــل الــــرازي سبق وان 
شــغــل مــهــام مــديــر االعـــالم 
باللجنة االولمبية في الفترة 
١٩٩٨ وحـــتـــى ١٩٩٩م 
وتقلد مهام مفوض االعالم 
بجمعية الكشافة ورئيس تحرير صحيفة صــوت الشباب ، 
ته  وسكرتيرًا إعالميًا لوزير الشباب والرياضة  كدليل على كفاء
المهنية..فضًال عــن أنــه يعد واحـــدًا مــن أنشط اإلعالميين 
الرياضيين على الساحة الرياضية.. تمنياتنا له التوفيق والنجاح 

في مهامه الجديدة.

مبروك الخطوبة
نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات 

نزفها للشاب الخلوق/

نوري يحيى نوري
بمناسبة الخطوبة..
فألف ألف مبروك.. 

وعقبال الفرحة الكبرى..
المهنئون:

أسرة تحرير «الميثاق»


