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يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- بلد عربي – الرواسي.

 ٢- بواسطتي – األوتوماتيكي - وجع.
 ٣- بريق – طائر مغرد (م) - ود.

 ٤- دولة جنوب أمريكية – عش الطائر.
 ٥- مصرف (م) – يسلبون (م).

 ٦- شهر ميالدي (م) – فاعل ”جامل“.
 ٧- قاتل – القنوط – عكس ”ظالم“.

 ٨- غير متوحش – عكس ”نحرم“ – للتخيير.
 ٩- تضييع ،اظهار غير الحقيقة (م) – باإلسبانية كلمة تعني 

”مرسى ،مرفأ“.
 ١٠- إزالة – كرم – قاعدة.

 ١١- اهالي – ضمير المتحدث.
 ١٢- الوردهـ (مبعثرة) – جواب.

عموديًا :
 ١- فنان يمني كبير ، من أغانيه (رسولي قوم – سر حبي – 

بالمكشوف).
 ٢- من الحمضيات – تجدها في ”السليم“.

 ٣- يرتدي ”الزي“ – يتبعه.
 ٤- احد االفعال – معترض ،غير قابل – للتخيير.

 ٥- حرف نصب (م) – الفن (مبعثرة) – تحصي ،تعد.
 ٦- مثنى ”اليوم“ – مرض صدري (م).

 ٧- المدخل – اسم علم مذكر.
 ٨- عكس ”نهار“ – الصفة ،العالمة (م) – حرفان متشابهان.

 ٩- من الجهات االربع (م) – تجدها في ”النور“.
 ١٠- احد االبوين (م) – طبيعة وشخصية – اتجاه جانبي.

 ١١- االحسان – جمع ”ميناء“.
 ١٢- أبصر بنظر خفيف ، أو اختلس اليه النظر – الجبال.
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مغديرفرامح١٠
الالينيلب١١
ايناملاوبر١٢

عالميًا..كرة القدم اليمنية تحتل اسوأ مركز في تاريخها!!
وضع  االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"  كرة القدم اليمنية  

فــي  المركز ١٧٩ عالميًا بحسب تصنيفه الــصــادر يوم 
الخميس الماضي وهو أسوأ مركز تصل إليه الكرة اليمنية في تاريخها .
ويأتي التراجع الكبير في تصنيف الكرة اليمنية عالميًا انعكاسًا 
لخسائر المنتخب الوطني األول لكرة القدم المتتالية حيث لم يستطع 

تحقيق سوى فوز واحد خالل الثالثة األعوام الماضية، مقابل عشرات 
الخسائر في مبارياته الرسمية والودية.

وكان أسوأ مركز لمنتخب اليمن في التصنيف العالمي وصل إلى المركز 
١٧٧ في تصنيف شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين ليتراجع مركزين 

في  شهر ديسمبر الجاري.

احتفل األستاذ/

 أحمد الزهيري
وبحضور جمع غفير من األهل واألصدقاء 

بخطوبة نجله الشاب الخلوق

«طه»
وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل آيات 
التهاني والتبريكات لألستاذ أحمد ولنجله طه 
ولكافة آل الزهيري.. وعقبال الفرحة الكبرى..

المهنئون:
العميد الركن عبدالملك الزهيري - ومحمد 

وعبدالله وعزالدين وزايد وشهاب الزهيري-  ولطف 
ومحمدالعاقل - وكافة آل الزهيري - وآل العاقل -وآل 

االكوع - وآل المقحفي- محمد انعم رئيس تحرير 
الميثاق وجميع اعضاء هيئة واسرة تحرير الميثاق..

والمؤتمر نت.. والمركز اإلعالمي..

انطالق دوري الدرجة األولى لكرة القدم بإقامة خمس مباريات.. و١٢هدفًا!!
الميثاق/متابعات  

دشن االتحاد العام لكرة القدم يوم الجمعة  
الماضي منافسات  دوري اندية الدرجة االولى للموسم 
الكروي ٢٠١٣-٢٠١٤م  بانطالق الجولة األولى من 

دور مرحلة الذهاب.
وجاءت الجولة االفتتاحية لرحلة منافسات دوري 

الدرجة األولى لكرة القدم في نسختها رقم 
«٢٢» باهتة، بل ومخيبة لآلمال، 

ــجــر ســــوى «٥»  ـــم ت حــيــث ل
مباريات من سبع كان 
يفترض أن تــقــام.. إذ 
تم إرجاء مباراتين كان 

من المقرر إقامتهما في 
تعز وعدن أمس األحد.

كما واجهت مباراة شباب الجيل وضيفه 
شعب إب بالحديدة صعوبة، فتعذر إقامتها 
في الموعد األصلى - عصر الجمعة بسبب 
عدم الترتيب الالزم والمطلوب للمباراة من 

الناحية األمنية فتم ترحيل موعدها.. لتقام 

عصر أمس األول السبت على ملعب العلفي بالحديدة.
وعلى ذلــك.. أقيمت خمس مباريات فقط ثالث منها 
انتهت بفوز أحد الفريقين المتباريين ومباراتان آلت 

نتيجتهما للتعادل .
ففي الحالمة تعز استضاف فريق الصقر على 
ملعبه ببير باشا فريق شعب حضرموت بطل السوبر 
وتمكن  الصقر من تحقيق فوز عريض على نوارس 

حضرموت بنتيجة قوامها  أربعة أهداف 
نظيفة. وعلى ملعب المريسي بالعاصمة 
صنعاء خطف ممثل عروس البحر االحمر 

الحديدة فريق الهالل ثالث نقاط مهمة من 
انياب فريق ٢٢مايو الصاعد إلى الدرجة االولى 

هذا الموسم بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل 
هدف.

وعاد فريق شعب إب إلى اللواء األخضر بصورة الفريق 
الفائز بعد ان خرج  بنقطة ثمينة إثر تعادله  من 
دون أهــداف مع مستضيفه شباب الجيل  في 
المباراة التي اقيمت بين الفريقين  على ملعب 

الشهيد العلفي بمدينة الحديدة .

وقهر فريق اليرموك حامل اللقب فريق العروبة على 
ملعب المريسي بالعاصمة صنعاء بهدفين مقابل هدف..
فــي حين عجز فريق شعب صنعاء عــن إنهاء 
ــام رشيد تعز فــي اللقاء  مباراته بالفوز أم
الذي جمعهما السبت على ملعب "أبو ولد 
" بــنــادي الصقر وانتهى اللقاء بالتعادل 
االيجابي هدف لهدف. وقد بلغ عدد 
األهداف المسجلة في المباريات 
ــتــي أقــيــمــت «١٢» هدفًا  ال
سجلت فــي أربــع مباريات 
فقط.. بنسبة تهديفية 
مــتــواضــعــة جــــدًا، لكن 
األمل أن تتغير الصورة 
في الجوالت القادمة.. 
وتبدأ المستويات 
الــحــقــيــقــيــة في 
الـــظـــهـــور مــن 
ــــى  ــــة إل ــــول جـــــ

أخرى.

الكميم .. (الروح) التي غابت 
في أم األلعاب!!

في الحديث عن شخصية بحجم  
األستاذ فؤاد الكميم .. يكون األمر 
ذات مدلول بآلية عمل ملتزمة وذات داللة 
اثناء رئاسته إلتحاد  ام األلعاب اليمنية في 

سنوات سابقة .
فالرجل الــذي امسك بزمام امــور العاب 
الــقــوى  لسنوات.. تــرك البصمة وصبغها 
بإنطباع جميل أرتــبــط بــه كــل مــن عرفه 
ه المتزن مــع تفاصيل يومه  وشهد اداء
وبرنامجه الموضوع في الورق للتفاعل مع 

اللعبة محطة وراء اخرى.
 من ارتبط بالكميم فــؤاد  يــدرك كيف 
أصبح المكان يتذكر أيامه الخوالي التي غاب 
روحها وما تميزت به حين كان يمسك زمام 
امــورهــا .. ليفرض واقعًا جميًال  ملتزمًا 
بمتطلبات لعبة مختلفة تحتاج للشيء 

المختلف.
غـــاب الــكــمــيــم فــغــاب الــعــمــل المنظم 
وغابت روزنامة الشكل الذي ينتج بكثير 
من العطاء ويحقق االنجازات . فحال ألعاب 
القوى اليمنية اليوم ..يؤكد كيف هو الفارق 
وكيف هي الجزئيات المهمة التي غابت مع 

غياب الرجل
وابتعاده .. فالنتائج تكتسي المراوحة 
والتذبذب في نفس القوقعة دون جديد إال 
بين حين وآخر دون أن يالمس التطلعات . 

هو الكميم لغة العطاء التي غابت .. هو 
فؤاد " الروح" التي تركت مواقعها فتغيرت 

المالمح والرونق والشكل
ــربــط بين  الــمــعــتــاد .. وهـــو صيغة ال
ـــوال .. ستبقى ايــامــه في  االفــعــال واالق
خاطر محبي ألعاب القوى  وستبقى اآلمال 
معقودة بعودته يومًا  لتستعيد اللعبة 
ــذي تــاه فــي طريق  ثقلها وحضورها ال

البطوالت!!.

كأن النجم الفنان في كرة القدم اليمنية " الكابتن" عالء الصاصي لم  
يستفد من الدرس الذي اسقطه في فترة ماضية بالضربة القاضية 
بسبب تداعيات رغبته في االبتعاد عن الهالل الساحلي .. والتي تجرع 
فيها االيقاف المحلي واالبعاد القسري عن المنتخبات في فترة ماضية.. 
فظهر في ثوب لم نكن نتمنى أن نراه عليه .. فأعلن العودة إلى الهالل .. 
متناسيًا ما تعرض له من قرارات جائرة من " الشيخ" العيسي حين صنف 

بالمتمرد.
ه ظهر في فترة قليلة  عالء الذي نحب اداء
ماضية بصورة طيبة سبقها موسم احترافي 
في الــعــراق .. لم يكن في الموعد الصحيح 
ليختار اللون الذي يدافع عنها  في حال ارتضى 
أن يــعــود لــلــمــالعــب الــيــمــنــيــة .. 
خصوصًا أنه كان قادرًا على مواصلة 
ــادي  ــي ن الــتــجــربــة االحــتــرافــيــة ف
خليجي .. فسقط مرة أخرى وآثار 
الــتــســاؤالت عند المحبين الذين 
استنكروا يومها االجحاف والظلم 
البين الــذي تعرض له من قبل " 
العيسي" سلطان نــادي الهالل .. 
لمجرد انه اعلنها يومها صراحة 
بانه يرغب في االنتقال من الهالل . عالء انضم وحسب األخبار إلى حيث "لدغ" فكان 
القرار الخاطئ الذي سيخسر من خالله حتى عند عشاقه وجمهوره  ألنه صرخ 
يومًا بأعلى صوته : لماذا هذا البهتان ياشيخ ؟.. وستبقى االسئلة  حاضرة إلى  
أن يكون لعالء حديث ربما ليكشف كيف ولماذا عاد إلى الهالل .. ليس ألن هناك 

شيئًا في النادي الساحلي .. ولكن وفقًا لتفاصيل  ما تعرض له . 

مركز إعداد القيادات الشابة .. أنموذج في رياضة الوطن
قليًال ما تجد ما يسرك ويفتح  

نفسك بــقــادم أفــضــل .. ألننا 
ـــور تـــدار بالفوضى  نـــدرك أن كــل االم
والعشوائية والطقوس والرغبات التي 
ال تهتم اال بالخصوصيات والمصلحة 
. وفي مركز اعــداد القيادات الشبابية 
والرياضية بوزارة الشباب .. تجد نفسك 
حين تتاح لك الزيارة ..بأن  تغّير رأيك  
وتــرى الشيء المختلف .. بين جــدران 
هذا الموقع الذي تم اعــداده وترتيب 
اوضاعه من خالل رغبة واضحة لتقديم 
الــشــيء المختلف والــجــديــد لمن يأتي 

لاللتحاق واالستفادة .
 الموقع جميل ونظيف  بألوان مغايرة 
لما كانت قبل ذلك  حين كان مستباحًا 

للعبث والمخلفات .. فيه روح جميلة

يكتسيها 
بلغة الجمال 

والنظافة ..ألن هناك من أراد أن يتميز 
وأن يضع بصمته بروح رياضة زاهية . 

ـــذي يــشــرح الــقــلــب شكٍال  الــمــركــز ال
ــألدوار  ومضموناٍ وعــمــًال .. ينتسب ل
الطيبة والرائعة التي التزم بها االستاذ 
/ أحمد السياغي مدير عــام التأهيل 
ــوزارة مدير المركز ..  ــال والــتــدريــب ب

والــــــــــذي 
يدرك قيمة المكان فأعطى  
ــت والــعــمــل المضني  ــوق ال
ــا وصـــل اليه  ليصل إلـــى م
ــصــورة التي  ويبقى فــي ال
ـــزائـــر قبل  يــتــمــتــع بــهــا ال

المنتسب للدورات .
ــفــارق بين   هنا يكمن ال
الصورة المشوهة للرياضة 
اليمنية وبعض األعمال التي 

تنتمي إلى افعال الكبار.

تلقى أسطورة كرة القدم العالمية األرجنتيني  
دييغو مارادونا، ٥٠ ألف يورو مقابل زيارته 
األخيرة للجزائر، لحضور حفل إطالق الجيل الثالث 
لشركة موبيليس للهاتف النقال المملوكة للحكومة 
الجزائرية.. في حين نفى مصدر أن يكون مارادونا قد 
تلقى مليون يورو.. مؤكدًا أن هذا المبلغ مبالغ فيه 

كثيرًا، وأن المقابل المادي الذي تلقاه مارادونا 
من شركة موبيليس في حدود ٥٠ ألف 

ــار المقابل الــمــادي الذي  ــورو. وأث ي
تلقاه مارادونا جدًال واسعًا في 

الجزائر، وصنفه 
الــــبــــعــــض فــي 
خـــانـــة الــفــســاد 
والتالعب بالمال 

العام.

مارادونا يثير الجدل في الجزائر!!

صرح ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بأن نائب رئيس  
النادي للشئون االقتصادية خافيير فاوس "ال يفهم 
شيئًا في كرة القدم". ويدير إدارة النادي وكأنه شركة إال أنه 

ليس كذلك.. برشلونة أفضل فريق في العالم ويجب أن يمثله أفضل 
المسئولين".  وأكــد أنــه لم يطالب ســواء هو أو أي 
من المحيطين به بتجديد تعاقده مع النادي 

الكتالوني، مبينًا أن فاوس يعلم هذا األمر 
جيدا.

 وكان فاوس قد صرح مؤخرا 
ــه ال يــعــتــقــد أن هــنــاك  ــأن ب

ضـــــرورة لتحسين عقد 
ميسي.!!

ميسي يهاجم نائب برشلونة

الصاصي .. عودة 
تثير التساؤالت !! 


