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أفقيًا :
 1- مغني مصري ، من اغانيه )الليلة - تملي معاك – قمرين( 

– خاطر.
 2- عاتب – شهر رومي – خاصتي.

 3- الرجاء – من اوجه القمر.

 4- السهل – شهر ميالدي.
 5- للنفي – سواها )مبعثرة( – بال )مبعثرة(.

 6- االبداع – يالحظ )م(.
 7- ذبح – نشاهده )مجزومة( – عالج )م(.

 8- تحدثا – قاعدة – للتخيير.
 9- نعم باإلنجليزية – تجدها في “التمهل” – بداية “الشيء” 

)م(.
 10- المنتمي الى “بريطانيا”.

 11- نقيض “سرًا” – واشي )م( – للمعيه.
 12- ترابط ،تأخي – اسم عل مؤنث.

عموديًا :
 1- فنان يمني راحل ، من اغانيه )وقف وودع – ممشوق القوام 

– الحب والبن( – نصف »عتاب«.
 2- اسم موصول )لغير العاقل( – عكس “حرام” )م( – اسم علم مذكر.

 3- قذفه – اختالف – خاصتنا.
 4- مدينة اوروبية – القوة ، الشدة.

 5- عقيدة – نرتل )مبعثرة(.
 6- 24 ساعة – ابو األنبياء.

ِسًما باألدب +  ا ُمتَّ
ً
 7- سلوُك اإلنسان في حياته مع غيره سلوك

ال – مكان اقالع وهبوط الطائرات.
 8- بواسطتي – نصف )وسادات( – أوجاعي.

عف – احد اعضاء جسم االنسان – احرف متشابهة.
ُ

 9- ض
 10- بلد عربي – خاصتي.

 11- من اسماء الله الحسنى – حرف هجاء عربي – من حركات البحر.
 12- عكس “نهار” – االسباب.
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النفيعي يقود اليرموك في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سيعود الــمــدرب الوطني الشاب الكابتن  
محمد صالح النفيعي مجددًا إلى ناديه األول 
فريق اليرموك بطل الــدوري الماضي وذلك لكي 
يتولى قيادته رسميًا خالل مشاركة اليرموك في 
منافسات بطولة كأس االتحاد األسيوي لكرة 
القدم 2014م..وذلك على إثر تعذر مرافقة 

المدرب السوري محمد ختام للفريق اليرموكي في 
البطولة لعدم امتالكه رخصة التدريب المعتمدة 
 )A من االتــحــاد االســيــوي وهــي شهادة التدريب
( وعلى ذلك فقد اتفقت إدارة نــادي اليرموك مع 
نظيرتها إدارة نادي االتحاد بإب لكي يتكمن المدرب 
محمد النفيعي من قيادة الفريق الكروي اليرموكي 

في المشاركة القارية المرتقبة في النصف الثاني من 
شهر مارس المقبل..حيث سيالقي اليرموك الممثل 
الوحيد للكرة اليمنية في البطولة بمنافسه فريق 
رافشان بطل طاجكيستان في مواجهتين بالدور 
التمهيدي والفائز في مجموع اللقائين سيصعد إلى 

دور المجموعات...!!

إشراف:

يحيى الضلعي
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تأجيل مفاجئ لمباراة اليرموك و22 مايو..

الصقر يواصل تربعه على صدارة دورينا..واألهلي أقرب المنافسين!!

مــازال مشوار دوري الــدرجــة األولــى لكرة القدم يواجه  
المطبات التي قد تهدد نجاحه أو تسبب في عدم وصوله إلى 
بر االمان..ونعني بذلك تكرر مسلسل التأجيالت لبعض المباريات..

وعدم قيام لجنة المسابقات العليا باتحاد كرة القدم بتحديد مواعيد 
جديدة للمباريات المرحلة)المؤجلة( وبالتحديد المباريات الخاصة 
بفريق شعب حضرموت الذي غاب عن اللعب للجولة الرابعة على 

التوالي.
اته في الــدوري ابتداًء من  ومن المقرر أن يعود لخوض باقي لقاء
االسبوع التاسع حيث يفترض أن يلعب امام نظيره شعب صنعاء 

على ملعب األخير الجمعة المقبل 7 فبراير الجاري.
وشهدت الجولة الثامنة حدوث تأجيل غير مبرمج جاء بشكل 
مفاجئ عندما تقرر تأجيل المباراة بين اليرموك وجاره 22 مايو- 
المفترض أن تقام يوم الثالثاء الماضي بصنعاء..بسبب مشاركة 
اليرموك في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لالندية..علمًا بأن اللجنة 

العليا للمسابقات كانت قد قررت تقديم موعد المباراة إلى الثالثاء 
28 يناير الماضي..لكن العشوائية حضرت ليتم ترحيل اللقاء إلى 

موعد غير مسمى.
صدارة صفراء..ومطاردة حمراء

على صعيد المنافسة..لم يحدث أي تغيير على مستوى المقدمة، 
محافظًا أصفر الحالمة فريق الصقر على تربعه مبتعدًا بالصدارة 
عندما عزز رصيده النقاطي إلى )22( نقطة بفوزه على ضيفه 
التالل 2/صفر فانفرد الصقر بالقمة..فيما بقي التالل ثامنًا برصيد 
ثمان نقاط ..وواصل أهلي صنعاء مالحقته للصقر عندما فاز بجدارة 
على ضيفه شعب إب بهدفين لهدف فبات لألهلي )15( نقطة في 
المركز الثاني خلف الصقر وتبقت مباراة لألهلي في حين لعب الصقر 

كل مبارياته )8(.
ــحــاد إب عــلــى مــوقــعــه ثــالــثــًا بــرصــيــد)12( نقطة  وحــافــظ ات
بتعادله)1/1( مع ضيفه الشعب الصنعاني الذي ظل في المركز 

الحادي عشر بست نقاط..وسقط العروبة في فخ التعادل السلبي 
امام ضيفه شباب الجيل فظل رابعًا برصيد )11( نقطة فيما تقدم 
شباب الجيل للمركز السابع برصيد)10( نقاط..ولم يلعب اليرموك 

و22 مايو كما أشرنا.
في تعز نجح الرشيد في الفوز على جاره األهلي فحسم 
األول الدربي)2/1(معززًا الرشيد تقدمه للمركز السادس 
بعشر نقاط وظل األهلي في المركز الثاني عشر بخمس 

نقاط.
ــم يلعب هــالل الــحــديــدة نظرًا لتأجيل مــبــاراتــه أمــام شعب  ول
حضرموت التي كان مقررًا إقامتها على ملعب العلفي بالحديدة 
..فظل الهالل عاشرًا بسبع نقاط.. أما الشعب الحضرمي فلم يبتعد 
عن المركز الرابع عشر واألخير بدون نقاط..بعد أن خسر مباراتين 
لعبهما فقط ويسبقه 22 مايو برصيد )4( نقاط ولعب سبع 

مباريات.!!

 في غير " مبراتو" يا خبرة ؟!! 
يـــســـتـــغـــرب كـــــل مــتــابــع  

ــى  ــريــاضــة الـــيـــوم -وعــل ــل ل
وجــه الخصوص كــرة الــقــدم- حالة 
المد التي يظهر فيها االثيوبي " 

مــبــراتــو" على المنتخبات 
الوطنية فــي مناسبات 
دائــمــة ال تنقطع وفي 
بقاع مختلفة .. وكــأن 
األرض في هذا الوطن 
خــلــت مـــن أي خــامــات 
وطنية تستطيع أن 
تسد موقعًا لم يحقق 
فيه أي نتائج تذكر، 
كما كان في نهائيات 
آسيا تحت 22 سنة 
التي عاد منها بخسائر 
ـــــــالث مــــــن كــــوريــــا  ث

واالمارات وسوريا.
 في قصة مبراتو..العجب 
ــرة..  ــحــي واالســـتـــغـــراب وال
وفيها من الفوضى الكثير 
، وعلى جهابذة االتــحــاد أن 
يكشفوا الــســر فــي ذلــك ألن 
الحديث عن القرارات الفنية 
ــرجــل في  وفــقــًا لــمــا قــدمــه ال
مناسبات ماضية ، ال يمكن 
ــكــون  االعـــــتـــــراف بـــهـــا وســت
فــاضــحــة ومــشــوهــة ومعيبة 
وتسقط اخــالقــيــات التعامل 
من قبل هؤالء من شأننا الكروي 

المتراجع إلى مواقع لم َنْعَتْدها في 
كل السنوات . 

فــال يمكن أن تظل منتخباتنا 
الوطنية ساحة مفتوحة للرجل 
ـــه من  ـــأن دون غـــيـــره وك
ـــه الــمــعــجــزات  ــب ل جــل
واالنـــجـــازات .. فيما 
هــنــاك مـــن كـــوادرنـــا 
ـــــة مـــن  ـــــوطـــــيـــــن ال
ـــع أن  ـــطـــي ـــســـت ي
ــو  ـــــدم مــــــا ه ـــــق ي
أفضل مما يقدمه 
ــمــقــّرب من  ــرجــل ال ال
العيسي ألسباب مبهمة .. 
ــرجــل مع  آخـــر مــنــاســبــات ال
المنتخبات كانت قبل أيام 
قليلة في نهائيات آسيا تحت 
22 سنة ، ومع أنه عاد بفشل 
جــديــد إال أن االتــحــاد الــذي 
عجز عن التعاقد مع الصربي 
بيتروفيتش أوكــل للرجل 
مــهــمــة تـــدريـــب المنتخب 
األول في الفترة القادمة التي 
سيخوض فيها آخــر محطات 
تصفيات آسيا التي لم نحقق فيها 
إي فوز وتلقينا خمس خسائر متتالية.. 
وهذا أمر  يثير العجب واالستغراب مرة 
أخرى في ظل عدم وجود أهمية للمباراة، 
وبالتالي كان األولى أن يستمر النعاش أو 

تتاح فرصة لخامة وطنية!!

اإلهمال والركود واتحاد "ُجميع" كانا وراء هجرته..

 قفازات »الرفيق« تقترب من الجنسية القطرية!! 
مــــــــــــرة  

أخــــــــرى 
تــتــكــشــف حقائق 
الـــوضـــع الــريــاضــي 
الـــــــســـــــائـــــــد فـــي 
ــــع الــــقــــرار  ــــواق م
فــــي االتـــــحـــــادات 
ــة تحت  ــاضــي ــري ال
ســـــقـــــف غــــيــــاب 
ــــة  ــــي ــــســــؤول ــــم ال
والحرص والمتابعة 
مـــن قــبــل وزارة 
ــجــاه  الــــشــــبــــاب  ت
األلــعــاب والشباب 

والموهوبين الذين يصدمون دائمًا بحائط الفوضى والالمباالة 
لما يحتاجونه البراز ابداعاتهم. وفي ذلك فقد تأكد للجميع 
كيف غادر موهوبونا من الوطن وبحثوا عن الغربة والهجرة 
للحصول على ما يريدونه.. وهاهو نجم منتخب المالكمة  
اليمني يحيى الرفيق  يؤكد أن الرياضة واحوالها في اليمن 
ال تكاد ترتقي إلى أدنى مستويات الطموح الذي ينشده أي 
رياضي يبحث عن التألق والمجد وتشريف االوطان .. فبعد 
عشرة شهور من مغادرته لليمن والذهاب إلى دولة قطر 
.. هاهو اليوم يستعد بمقوماته التي احتضنها القطريون 
والفنيون هناك  ليكون طريقًا لأللقاب والبطوالت في لعبة 
المالكمة .. لكن لألسف ليس بالعلم الوطني ولكن بأعالم 

مختلفة .
 هذا هو " الرفيق يا اتحاد )محمود ُجميع (الفاشل .. ينتظر 
لحظة الظهور إلى العالم بموهبته مع اللعبة وانتم تتفرجون 
ال تقدرون على التحرك ولو مترًا إلى األمام.. فبطوالتكم غائبة 
وكل ما تبحثون عنه فقط وما تجيدونه هو المخصصات التي 
تذهب إلى البطون بعيدًا عن الموهوبين .. هجرة الالعب 

ــم تهتموا  ــتــي ل ال
ــم تظهروا  لها ول
حتى للسؤال عنها 
..هــــا هــي تكشف 
كيف انتم وكيف 
تـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
مـــوقـــعـــكـــم فــي 
ـــحـــاد  قــــيــــادة االت
الـــذي ال يــقــدم أي 
ــاضــة  ــري ــل شـــــيء ل
اليمنية وال للعبة 
.. ويـــؤكـــد انــكــم 
مـــجـــرد اخـــشـــاب 
ــواجــد لــمــجــرد  ــت ت
الوجود وال تقدم أي افعال، مثلكم مثل اتحادات اخرى .. ال 
تلبي ما يحتاجه نجومها ولو من نافذة وضعنا وواقعنا الرياضي 
. الرفيق الذي حقق لليمن ميداليتين في الفضاء الخارجي 
ل نادية 22 مايو في مناسبات محلية وتوج معه بكثير 

ّ
ومث

من األلقاب أصابه الوهن واالحباط من أفعال هذا االتحاد الذي 
يقوده " ُجميع المتهبش" والــذي يتحدث الجميع بأنه ال 
يجيد سوى الذهاب للبحث عن المخصصات فقط ..أما اللعبة 
فهي في الحضيض وبطوالتها غائبة والعبوها مهمشون وال 
يجدون ما يلزمهم من حقوقهم التي يستولي عليها بدون 
أي رقيب او حسيب .. الرفيق يستعد اليوم للدفاع عن ألوان 
عنابية في بطولة دولية تستضيفها دولة المجر في وزن 
49كجم.. وقد تحدث في تصريح صحفي عن القيمة التي 
وجدها في قطر وما حظي به من اهتمام ورعاية كافية ليفجر  
ما عنده من إبداع ابتداء من الموعد األول له في قادم االيام 
.. وهكذا تستمر هجرة الموهوبين من أرض الوطن والكل 
يتفرج .. ويا وزير الشباب فتش عن االسباب التي قادت 
الرفيق  للهجرة إلى قطر، وقبله كثير من االبطال في مختلف 

االلعاب الرياضية الذين سلكوا نفس الطريق..!!

في رحلتي برفقة منتخب  
الـــرمـــايـــة صــــوب عــاصــمــة 
الشقيقة " السودان" خالل المشاركة  
ت  في البطولة العربية للرماية ، شاء
الظروف أن تضع في طريقنا شخصية 
ــم نعرفها يــومــاً ..  ــعــة ل يمنية  رائ
جّسدها الشيخ  عبدالله بن حسين 
حمود  الزايدي " رجل النجاح المتميز  

المعروف في " الخرطوم".
فالشيخ عبدالله  الذي يفتخر بأنه 
يمني ومن خيرة رجال محافظة مأرب 
التاريخ  استطاع ان يفرض مالديه 
في الغربة بشخصية إداريـــة  تحمل 
العقلية المميزة والفكر االستثماري 
، ليغدو من أبــرز االســمــاء التي تقف 
على إدارة أهم  المشاريع والشركات  
فــي جــمــهــوريــة الـــســـودان الشقيقة 
..حيت يتولى هناك مهام  مدير عام 
ـــذي يقع في    مــشــروع زايـــد الخير ال
ــف فــدان  مساحته تــقــدر بأربعين أل
وهــو أول مشروع في الــســودان يقوم 
ــزراعــة االرز  كمساحات شاسعة  ب
لتقشير وتبييض  يتضمن مصنعًا 
األرز وتعبئته ويتراوح عدد العمال 
في هذا المشروع  بنحو 400 عامل 
مــن األجــانــب و500 عــامــل مــن إبناء 
السودان إذ تزيد هذه االعداد أو تنقص 

حسب ماتقتضيه الحاجة ومتطلبات 
ــة إلـــى أن العزيز  ــاالضــاف ــزراعــة..ب ال
عبدالله يحظى بمسؤولية أخرى وكياًل 
للشركة األلمانية العربية GAC   فرع 

السودان.
 ورغــم انشغاالته  المتعددة في 
االعمال التي يتولى مسؤولية ادارتها 
إال أنه  ارتبط بالبعثة كنموذج نتمناه 
دائمًا في  ترحال رياضيينا إلى خارج 
الحدود.. فقد كان حريصًا على تقديم 
أي شيء يحتاجه الجميع  وجمع البعثة 
في وجبة غداء  فاخرة في مطعم راقي 
" اسمه البيت اليمني" ليقدم نفسه  
أنموذجًا رائعًا من نافذة  إعجاب وإبهار 
، المست قلوب كل من واجد في البعثة 
ليقدم له الجميع االمتنان والشكر ليس 
لما قدمه ولكن لحرصه على التواصل 

والتواجد والسؤال الذي لم ينقطع.
 تحية  للشيخ العزيز عبدالله بن 
حسين حمود  الــزايــدي  هــذا الرجل 
الذي أكدت لنا المصادر أنه يقترب من 
كل  يمني  تحط قدماه في العاصمة 
السودانية  بحب وطيبة وكرم واخالق 
.. فكل الــحــب والــتــقــديــر لألنموذج 
الجميل واالســتــثــنــاء الــحــمــيــد  الــذي 
يعكس كيف هي قيم وسجايا االنسان 

اليمني أينما حل. 

حافظت الطالبة المتألقة

مارية توفيق الشرعبي
على تفوقها العلمي حيث حازت على معدل %100 

في الفصل الدراسي األول - صف ثالث
كما حاز الطالب الحبوب

أسامة توفيق الشرعبي
على معدل %100

 في الفصل الدراسي األول - صف ثاني
ألف ألف مبروك

المهنئون:
توفيق عثمان الشرعبي

وجميع معلمي ومعلمات 
مدارس اآلفاق النموذجية

الزايدي .. الخبر السار في أرض السودان !!

احتفل المهندس/
محمد علي محمد غالب

 وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء بزفاف نجله الشاب الخلوق/

مختار
وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل التهاني والتبريكات للعريس 

متمنين له حياة زوجيه وعقبال البكاري.. ومليون مبروك..
المهنئون:

الشيخ /عبدالرحمن فارع- الشيخ/عبدالواحد فارع- محمد محمد غالب- احمد 
عبدالكريم صالح- نبيل عبدالكريم صالح- عبدالحكيم عبدالكريم صالح

محمد قاسم المهدي- محمد أنعم- باسم أنعم
وجميع األهل واألصدقاء ببستان السلطان وعتمة والصليف..


