
هذا الرجل.. 

اليحترم عقول اآلخرين؟!!
 

فاصل جديد من (التذاكي)يقدمه لجماهير الكرة 

اليمنية حميد شيباني مفتي الديار الكروية وشاغل 

الدنيا والناس.. مؤخراً أكد مدير عام التسويق بوزارة الشباب 

والرياضة كمال البعداني ان حميد شيباني سبب رئيسي 

في إفشال صفقة رعاية شركة mtn لرعاية 

الدوري,وهو تأكيد اليمكن التشكيك 

ــل  مصائب كرةالقدم  فيه أن ك

اليمنية وراءها هذا الرجل .

الغريب فــي األمــر أن شيباني 

مستمر في توزيع كذبه على الصحف 

لحفظ ماء الوجه ..يدعي انه اليعلم 

بالمفاوضات التي جرت بين الوزارة 

وبين الشركة، وان عملية تسويق 

الدوري ليست من اختصاصه ..غير 

أن افــعــال شيباني واضحة 

وضـــوح الــشــمــس في 

مهما  ء  لسما ا كبد 

كانت احترافيته 

في التبريرات 

.. فمتى يعقل 

هـــذا الــرجــل 
ويـــحـــتـــرم 
عـــــقـــــول 

اآلخرين ؟!!

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- مغني لبناني – عاتبا.

٢- اوتوماتيكي – احد اسماء اهللا الحسنى.
٣- يتدرب – من اوجه القمر.

٤- نصف ”زوال“ – نخاطر – تقال على الهاتف.
٥- حامي (مبعثرة) – يعاتب – فاصل (م).

٦- الشريف (م) – الحنين.
٧- هباًء – أريكة – ضمير متصل.

٨- سراج (م) – نظيف خالص – للتأفف (م).
٩- يغلب – عكس ”انس“ (م) - عادل (مبعثرة).

١٠- حرف انجليزي – يتظاهرون بالبكاء.
١١- التائه – العون (م).

١٢- خير وبركة – احوز ”على“ (م) – يشتم.
١٣-  وجع – اقتراب – ثلثي ”رتل“.

عمودياً :
١- ملحن ومغني اماراتي – انت باإلنجليزية.

٢- اِإليمان باهللا تعالى وحده ال شريك به – احدى 
مراتب العشق.

٣- غزال – مقاتل ”بالسيف“ – خاصتنا.
٤- صوت الجرس – لمعان ،بريق.

٥- تجدها في ”نجاحك“ – ذرية (م) – توجع ،حس باأللم.
٦- حرفا االدغــام بــدون غنة – شهر سرياني – 

القهوة (م).
٧- جمع ”منزل“ – احصد ”الثمار“ (م).

٨- االختالفات – حجارة رخوة نخرة.
٩- سرقه – سئم – يسجل.

١٠- الهر (مبعثرة) – هجم – يشرعا (م).
١١- االسباب – انبياء (م).

١٢- عكس السابق – الشامخ ،الراسي.
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االثنين : 1 / 4 / 2013م 19
 الموافق :19 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: (1655)

وفد الفيفا يؤجل زيارته لبالدنا
أفاد مصدر مطلع في االتحاد العام لكرة  

القدم أن االتحادي الدولي للعبة «فيفا» 
رفض مقترح اتحاد بالدنا الخاص بقدوم وفد 
لمعاينة واقع المسابقات اليمنية من خالل مباراة 
الشعلة ومضيفه االهلي التي من المقرر اقامتها 
اليوم االثنين على ملعب المريسي بالعاصمة صنعاء 
لتحديد موقفه النهائي من طلب اليمن رفع الحظر 

المفروض على مالعبه من مدة طويلة على خليفة 
االحداث السياسية التي مرت بها بالدنا مؤخرا.

وقال المصدر ان االتحاد الدولي لم يلغ الزيارة 
ولكنه فضل أن تتم بشكل مفاجئ حتى يشاهد 
موفده األمور على طبيعتها ليكون القرار حقيقيا 
ومنصفا، ولذلك فقد طلب من االتحاد اليمني 
نسخة من جدول مباريات الــدوري العام الندية 

الدرجة االولى ليختار هو المباراة التي سيحضرها 
من دون ترتيب مسبق.

يذكر ان االتحاد اليمني لكرة القدم كان اختار 
مباراة االهلي والشعلة لتقام تحت مراقبة دولية 
بحثا عن قرار يعيد الكرة االسيوية والدولية إلى 
مالعبه، وكان شكل لجانا لحشد الجمهور ولتنظيم 

اجراءات اخراج المباراة بالشكل الالئق.

إشـــراف:
يحيى الضلعي
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امامعيبردلو١

لدياونديما٢

فنولدودسد٣

نبهـراماااي٤

نامياربحلا٥

امبابنايل٦

لداعارخاتم٧

بهـنلاالااد٨

امهـيمهـفملا٩

رلملعيمهـرد١٠

حااونرمتي١١

هـلالحنانفا١٢

تهانينا آل الحملي

تهانينا «أشرف»

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
القلبية نزفها إلى الشاب الخلوق

إبراهيم اسماعيل الحملي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي 

وتوديعه لحياة العزوبية..
 داعين اهللا أن يجعل حياته 
مليئة بالسعادة والحبور 
وعقبى للبكاري.. فألف 

ألف مبروك
المهنئون:

أسرة تحرير «الميثاق» 
عنهم/

محمد أنعم
وجميع األهل 
واألصدقاء

دوري النخبة

اليوم وغداً.. مواجهات ساخنة في الجــــــــــــــــــــــــــولة العاشرة
«الميثاق»/متابعات 

 تبدأ اليوم االثنين مباريات األسبوع العاشر للدوي العام ألندية 
الدرجة األولى لكرة القدم.. وستكون الجولة العاشرة بمثابة المواجهات 
الصعبة لغالبية الفرق، بالنظر إلى ما أفرزته نتائج الجولة التاسعة على 
صعيد المراكز األمامية.. أو في الوسط، وكذلك ما حدث للمواقع المتأخرة.. 
حيث ستتجه األنظار غداً الثالثاء صوب ملعب نادي شعب صنعاء بمنطقة 
مذبح «شمال غرب العاصمة» لمتابعة أحداث المباراة الهامة في الجولة 
العاشرة التي ستجمع المنفرد بالصدارة شعب حضرموت برصيد «٢٠» 
نقطة مع العائد بقوة وبجدارة الى دائرة المنافسة فريق العروبة الذي تقدم 
للمركز الثاني في األسبوع التاسع برصيد «١٥»، إثر فوزه على الهالل «٢ 
/ ١» بالحديدة وإزاحته بالتالي من المركز الثاني الذي كان بحوزة الهالل، 
فيما كان الشعب قد عزز ابتعاده بالصدارة إثر فوزه على أهلي صنعاء «٢ 

/ صفر» في ذات الجولة.
اليوم االثنين سيكون ملعب الفقيد سالم علي، بالشيخ عثمان، مسرحاً 
للدربي الكبير الذي سيجمع قطبي عدن الوحدة والتالل ويقام بملعب الوحدة، 
الدربي المرتقب يدخله الفريقان العريقان في ظروف مشابهة من حيث 
نتائجها في الدوري وموقع كل فريق على جدول الترتيب، وإن كان وضع 
التالل أفضل قليالً من جاره الوحدة، فالفريق التاللي يتواجد في المركز 
السابع برصيد «١٢» نقطة من ثالثةانتصارات وثالثة تعادالت مع ثالث 
هزائم، سجل «١٠» واستقبل مرماه «١١» هدفاً.. أما الوحدة فيحتل المركز 
«١٢» بـ «٧» نقاط، من تعادله في أربع مباريات أما الفوز الوحيد الذي حققه 
الوحدة العدني فكان «خارج الملعب» بمعنى أن الفوز اليتيم له كان عبر 
القرار الذي اتخذته لجنة المسابقات بسحب نقاط المباراة التي فاز بها وحدة 
صنعاء على وحدة عدن «٥ / ٢» واعتبار األخير فائزاً بتلك المباراة «صفر / 
٣» وذلك على خلفية إشراك وحدة صنعاء للحارس سالم عوض قبل وصول 
البطاقة الدولية الخاصة به من االتحاد العماني، وحدث ذلك في الجولة الثانية 
للدوري.. الدربي العدني المرتقب غداً.. يأتي في ظل أوضاع ال تسر يمر بها 
الناديان، مادية، إدارية، وحتى فنية، فالوحدة استغنى عن مدربه وائل غازي 
قبل بداية الجولة التاسعة ويقوده مؤقتاً مدرب فريق الشباب، أما التالل 

فيواصل جمال نديم قيادته بنجاح..
وفي باقي المباريات يحتضن ملعب العلفي بالحديدة اليوم االثنين اللقاء 
الهام الذي سيلتقي فيه الهالل مع ضيفه القادم من تعز.. في مباراة سيحاول 

الهالل استعادة توازنه وتجاوز آثار الخسارة التي 
تجرعها من العروبة في الجولة التاسعة 

على ملعبه وهي الثانية للهالل - هذا 
الموسم - بعد الخسارة «٢ / ٣» 
من التالل في الجولة السابعة 
والستعادة المركز الثاني الذي 

ــى الــثــالــث عقب  تــراجــع عنه إل
الخسارة من العروبة «١٤» نقطة هي 
رصيد الفريق الهاللي في المركز الثالث.. 
أما الصقر فيتواجد في المركز السادس 
برصيد «١٣» نقطة والمؤكد أن الفارق 
ليس شاسعاً بين الطرفين وفوز أيٍ منهما 

سيجعله في موقف مريح، لكن الفوز إذا 
ما تحقق للصقر فإنه سيجعل الفريق 
األصفر يعود بقوة للمنافسة أما إن 

فاز األزرق الساحلي فإنه سيقلص 
الفارق مع المتصدر والثاني..

وفي العاصمة صنعاء.. يلتقي 
اليرموك مع جاره الوحدة على 
ملعب المريسي.. اللقاء سيكون 
على ملعب اليرموك، وستكون 

المباراة هامة جداً  لليرموك 
ــه  ــد انــطــالقــت ــي ــأك ــت ل

ا  هذ  - هجة  لمتو ا
الموسم - حيث 

كز  لمر ا يحتل 
ـــس  ـــام ـــخ ال

بـــرصـــيـــد 
 «١ ٤ »

نقطة 

من «٣» انتصارات وخمسة تعادالت ولم 
يخسر سوى مباراة واحدة، أما الوحدة 
فيريد التأكيد على تعافيه - مؤخراً - 
بعد الفوز العريض على الشعلة «٤ / 
١» يوم الجمعة الماضي.. ووصوله 
المركز  فــي  لعاشرة  ا للنقطة 
التاسع من الفوز في ثالث 
مباريات، التعادل في مباراة 

الى جانب تلقيه ٤ هزائم.
ويــشــهــد مــلــعــب الفقيد 
علي محسن المريسي بصنعاء المباراة 
المرتقبة بين فريقي أهلي صنعاء 
الثامن بـ «١٢» نقطة وضيفه الشعلة 
عدن صاحب المركز الثالث عشر 
«قبل األخير» بـ «٧»  نقاط، 
وبغض النظر عن موقع كل 
فريق تبقى اللقاءات التي 
تجمع األهلي والشعلة.. 
ــات التي  ــاري ــمــب ــن ال م
تتميز باإلثارة والتشويق 
مهما كان حال أو وضع 

الفريقين على
الترتيب،  جـــدول 
فقد اعتادت جماهير 
الــنــاديــيــن على 
مشاهدة مباريات 
من العيار الثقيل 
بــيــن األهـــالويـــة 
ــة إن  ــشــعــالوي وال
في صنعاء أو في 

عدن..

مؤتمر الرياضة األول
 هل يعرقل..؟

يــــضــــع  
القائمون 
ــمــر  عـــلـــى مــؤت
الــريــاضــة األول 
سينعقد  لـــذي  ا
بتعز في السابع 
من ابريل الجاري 
أنــفــســهــم بين 
قوسين وعالمة 
كبيرة  استفهام 
ــث يــتــربــص  ــي ح
الــــكــــثــــيــــرون 
بـــمـــخـــرجـــات 
قبل  و تمر  لمؤ ا

بماسيدور  ذلـــك 
فيه،وبين ضغوطات العمل واستعداد 
تعز ثمة أقاويل تؤكد بأن محافظ 
تعز شوقي هائل يسعى بكل رشاقة 
إليقاف إقامة المؤتمر بعد أن نجح 
في تأجيله معتمدا على رجله األول 
بطل التطفيش الذي يجيد البعسسة 
وتهويل األمور ليحقق لشوقي رغبته..
باألمس كانت المسالة المادية هي 
أحد أبرز معوقات منع إقامة المؤتمر 
على اعتبارها صرفيات زائدة ال عالقة 
بصندوق النشء بها وهو األمر الذي 
سبب حساسية مفرطة زادت األمور 
تعقيدا وأوحت بأن المؤتمر مجرد لعبة 
مالية سيربح القائمون عليه الماليين 
دون فــائــدة تــعــود على الرياضة 

اليمنية..
االجتماع األخير في تعز أزال كل 

شبهات المنع 
والـــتـــأجـــيـــل 
لحلم  ا د  أ و و
الرياضي األول 
والذي تحتاجه 
بــالدنــا حيث 
كان االجتماع 
كد  تأ يحا  صر
ــــن خــاللــه  م
تحديد موعد 
ــع من  ــاب ــس ال
ابــريــل كخبر 
د  النعقا أخير 
في  تمر  لمؤ ا
الحالمة وتنفيذ 
كل فعالياته وتجسيد أهدافه على 
طاولة نقاش علمي يحضره أكاديميين 

محليين وعرب..
ومع هذا سنكون واقعيين جدا إذا ما 
قلنا أن تأجيل موعد إقامة المؤتمر عن 
سبعة إبريل يعني إنتهاء األمل ودفن 
الجهود التي بذلت حتى اليوم من 
أجل إنجاحه والخروج به كحل يرتقي 
من  بها  ويخرج  ليمنية  ا بالرياضة 
سطحية األداء والتعامل العشوائي مع 

مجرياتها في كل زمان..
أي تأجيل يطرأ يعني باختصار أن 
ثمة مخطط نجح لوقف تنفيذ المؤتمر 
وألسباب مجهولة خاصة في ظل جدية 
وزارة الشباب وصندوق النشء بإقامة 
المؤتمر وهذا ما سنعرفه خالل األيام 

القادمة..

بمشاركة 52 طالبة وبالتعاون مع قطاع المرأة

انطالق بطولة الفتيات لأللعاب الفردية

صنعاء/خاص 
تحت شعار (في يمننا ..الغد أجمل )و برعاية 
وزير الشباب والرياضة تنظم جامعة العلوم والتكنولوجيا 
وبالتعاون مع قطاع المرأة بالوزارةالبطولة الخارجية 
للجامعة في األلعاب الفردية ( تنس طاولة ،شطرنج 
،بلياردو ) ويشارك في البطولة التي تنطلق صباح اليوم 
على الصالة الرياضية نحو ٥٢ العبة يمثلن جامعات 
ومدارس ومعاهد وجمعيات وأندية رياضية وتقام خالل 

الفترة(١ـ ١٨)من الشهر الجاري..
وأوضحت األخت سميرة المطري مسئولة النشاط 
الرياضي بالجامعة إن البطولة تأتي ضمن خطة 
األنشطة الرياضية بفرع الطالبات للعام الجامعي 
للموسم الحالي لما لها من أهمية في حياة الطالبة 
الجامعية،خصوصا بعد نجاح البطولة السابقة في 

العام الماضي للعبة الشطرنج وظهور  
مواهب جيدة فيها مكنتنا من الحرص 
على إقامة مثل هذه الفعاليات كون 
الفائدة تعود على الطالبات لممارسة 
األلــعــاب الرياضية .. مــؤكــدةأن 
إقامة هــذه البطولة تهدف إلى 
لــعــالقــات بين جامعة  ا تعزيز 
العلوم والتكنولوجيا والجهات 
المشاركة من جامعات ومدارس 
ومعاهد وأندية وكذلك تشجيع 
الفتاة على ممارسة األنشطة 
والفعاليات بالعديد من األلعاب 
الرياضية ومنها لعبة الشطرنج 

والبلياردو وتنس الطاولة.

الحاللي مديراً للشباب والرياضة بالثورة
(الميثاق) من مصادر   علمت 

مطلعة أن رئيس مجلس ادارة 
والطباعة  الثورة للصحافة  موسسة 
والنشر فيصل مكرم اصدر قراراً قضى 
بتكليف الزميل يحيى الحاللي مديراً إلدارة 
الشباب والرياضة بصحيفة الثورة خلفاً 

للزميل معاذ حمود الخميسي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي 
التي شهدتها  لتغييرات  ا ضمن سلسلة 
الصحيفة مؤخراً في إطار توجهات رئيس 

مجلس ادارة المؤسسة بهدف منح الفرصة 
من  لمسؤولية  ا لتبؤ  لمؤهلين  ا للشباب 
اجل احــداث التطوير في مختلف االدارات 

المتخصصة بالصحيفة.
أبــرز  أحــد  ويعدالزميل يحيى الحاللي 
الصحفيين الرياضيين على الساحة المشهود 
له بالكفاءة والمهنية منذ أن بدأ مشواره 
الصحفي وهــو ماجعله يحظى باالحترام 
والتقدير الكبيرين من كافة زمالء الحرف 

الرياضي.

أهلي صنعاء يتصدر 
الدوري السلوي

تصدر فريق أهلي صنعاء قائمة ترتيب الدوري  
العام ألندية الدرجة األولى لكرة السلة بعد انتهاء 
مباريات المرحلة الثالثة من دور ذهاب البطولة بتحقيقه 
فوزين يومي الخميس والجمعة الماضيين في العاصمة 
صنعاء على فريقي شعب حضرموت والمكال رافعاً رصيده 
إلى ٨ نقاط حصدها من أربعة انتصارات دون تعرضه ألية 
خسارة؛ ليحتل المركز األول بفارق اإلسكور (األهــداف) عن 
فريق التالل الذي فاز على فريق ٢٢ مايو، ويحمل نفس الرصيد 
من نفس العدد من المباريات، فيما تراجع فريق شعب حضرموت 

بتلقيه خسارتين من فريقي أهلي صنعاء والشرطة..

الزمالك.. مدرسة 
فييرا أم الفن والهندسة؟

نتفق جميعاً على األداء  
ـــذي يقدمه  ــع ال ــرائ ال
الزمالك والــذي فاجأنا به منذ 

بداية هذا الموسم تحت قيادة 
البرازيلي جورفان فييرا، لم تر 
منذ فترة طويلة جداً جماهير 
الــكــرة المصرية وبــاألخــص 

عشاق النادي األبيض فريقها 
في هذا المستوى الممتع والقوي 

وبالشكل واالسلوب المتطور الذي 
لم نعتد عليه كثيراً في المالعب 

المصرية..
فالزمالك لم يقدم فقط المتعة 
الكروية التي ينتظرها عشاقه في 
جميع أنحاء الوطن العربي بل كلل 
هذا األداء الراقي لنتائج مبهرة وصلت 
به الحتالل صدارة المجموعة الثانية 
٩انتصارات  ٢٤ نقطة من  برصيد 
ــدوري العام،ليس هذا  حققها في ال
فحسب بل أن لديه أقوى هجوم في 

البطولة بـ١٨ هدفاً ودفاعه هو 
األقــوى إذ لم تدخل شباكه إال 

خمســـــة أهداف فقط.

اجمل واصدق األمنيات القلبية مصحوبة بالورود 
والرياحين تـهدى للشاب الخلوق/

أشرف يحيى يحيى بدر
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف

فألف مليون مبروك
المهنئون:

والدك/ يحيى يحيى بدر
اخوانك: أيمن، أسامة، امين، إبراهيم يحيى يحيى بدر
اخوالك: اشرف شرف ابوطالب، محمد شرف ابوطالب

ابناء عمك: محمد علي بدر، سمير علي بدر، منير علي بدر
مصطفى محمد أنعم- احمد النهاري

زيد بن زيد الشامي.. وجميع األهل واألصدقاء.


