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٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

أفقياً :
١- مديرية في محافظة الضالع – الخصام.

٢- اسم علم مؤنث معناه (المواصلة ، المواظبة ، المداومة) – جمع 
لون.

٣- احد االبوين (م) – اسم وكالة أنباء عالمية لجمع المعلومات 
المتخصصة للمحترفين في قطاع خدمات المال واإلعالم واألسواق 

العالمية المختلفة – احد االبوين.
٤- اسلفهم او ادينهم – جمع مكان.

العربية  امير – لقب ثالث رئيس لجمهورية مصر  ٥- نصف 
(١٩٧٠/٩/٢٨م الى ١٩٨١/١٠/٦م).

٦- عكس يمدحهم – تجدها في (الليره).
٧- وام (مبعثرة) – طائر جارح ينشط ليالً – للتوجع (م).

٨- روعةٌ تأخذُ اإلنسانَ عند استعظام الشيء – كلل وضجر.
٩- رمل (مبعثرة) – امن – من حركات البحر.

١٠- نقسمه أو نقطعه (م) – االله.
١١- عبودية (م) - أماكن على المسرح ال يراها المشاهدون (م) – 

للتخيير.
١٢- ضد الكبرى – قذفها (م).

عمودياً :
١- العب كرة قدم برازيلي شهير يلعب في خط الهجوم، ويعتبر من 

أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم – احلف.
٢- متوجه اليه (م) – محافظة يمنية – حرفا االدغام.

٣- للتأفف (م) - مدينة فلسطينية تقع في الضفة الغربية.
٤- احدى مديريات محافظة إب - مفصل بين الساق والقدم.

٥- ضمير مستتر (م) - شهادة جامعية خاصة بالدراسات العليا الجامعية 
تمنح بعد مدة دراسة محددة (تبعا لنظام الجامعة المانحة للشهادة).

٦- تجدها في (أميال) - طائر صغير يضرب به المثل في حسن الصوت (م).
٧- رتل (م) – نار أو شعلة – اسم علم مؤنث.

٨- أحد العناصر االصطناعية الموجودة في الجدول الدوري ،وهو عنصر 
بعد اليورانيوم ونشيط إشعاعيا, كما أنه له فترة عمر نصف صغيرة ويتم 

تصنيعه من الكاليفورنيوم - للندبة.
٩- شاعرة عراقية كاتبة قصيدة (الكوليرا) ، لها عدة مجموعات شعرية 
منها (عاشقة الليل ،شظايا الرماد ،الصالة والثورة) وعدة مؤلفات مثل 

(قضايا الشعر الحديث ،سايكولوجية الشعر).
١٠- ثلثي (زنك) – أرشد – حروف متشابهة.

١١-  دولة صغيرة أو منطقة يحكمها أمير - اسم علم مؤنث عربي معناه 
لب). (الهدف ، المقصود ،المراد ،المطْ

 ١٢- سفن رواكد كانت في نهر (دجلة)  بالعراق , أو جمع عربة - ريح
تهب من المغرب وتقابل القبول.

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

19

زيزو في نهائي أبطال أوروبا
اعتمدت دائـــرة االعـــالم واالتــصــال فــي االتحاد  

ــي لكرة الــقــدم(UEFA ) المصورالصحفي  االوروب
الرياضي اليمني المخضرم/ عبدالعزيز عمر( زيزو) الى جانب 
المصورين الصحفيين الرياضيين المحترفين في اوروبا 
والعالم في تغطية نهائي ابطال دوري اوروبا بين الفريقين 
العمالقين بايرن ميونيخ وتشيلسي على استاد بايرن ميونيخ 
(اليانزارينا) في مدينة ميونيخ بألمانيا في ١٩ مايو القادم.. 

ويأتي اعتماد المصور(زيزو) لهذه المشاركة اثناء حضوره 
مونديال كاس العالم لالندية في العاصمة اليابانية طوكيو 
نهاية العام الماضي والذي توج بطالً لهذة النسخة النادي 

االسباني برشلونة.
والجدير ذكرة ان «زيزو» اعتمد مصوراً صحفياً رياضياً 
FIFA-) محترفاً لدى االتحادين الدولي واآلسيوي لكرة القدم

AFC ) في قناتهما االعالمية.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 30 / 4 / 2012م 
 الموافق :8 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: (1606)

صندوق رعاية النشء يفند االدعاءات ضد الوزير االرياني
«الميثاق»-خاص 

 عقد مجلس إدارة صندوق النشء والشباب 
والرياضة صباح يوم أمس األول اجتماعاً بمقر 
الصندوق بحضور أعضاء مجلس اإلدارة اإلخوة: 
«محمد يحيى السياغي، محمد حسين العيدروس، 
محمد هــادي طــواف، الدكتور محمد محمد حجر، 
فضل علي األكوع، محمد عبداهللا األهجري، عقيل 
يحيى اإلرياني، عبداهللا هادي بهيان، المدير التنفيذي 

للصندوق األخت نظمية عبدالسالم عثمان»..
وجاء عقد االجتماع من أجل الوقوف أمام االدعاءات 
الباطلة والمجهولة الهوية الموجهة ضد األخ وزير 
الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الصندوق معمر 
مطهر اإلرياني، التي نشرت دون االستناد إلى وثائق 
تؤكد صحة تلك االدعاءات حسب البيان الصادر من 

مجلس الصندوق الذي صيغ نهاية االجتماع..
وقد ناقش االجتماع كافة المواضيع بنداً بنداً وعبر 
عن استغرابه للعديد من المغالطات والمبالغة في 

األرقام المالية التي تضمنها ذلك المنشور..
وأبدى أعضاء مجلس إدارة الصندوق في بيانهم 
-الذي حصلت «الميثاق» على نسخة منه- أسفهم 
لتناول بعض الوسائل اإلعالمية ونشرها لهذه 
المعلومات المضللة والمغلوطة التي لم تصدر عن 
جهة رسمية وال تحمل أي صفة قانونية أو أي مصدر 
اعتباري معلوم ولم تكن ممهورة أو مذيلة تحت أي 
توقيع، مما يكشف عدم موثوقيتها.. مشيرين إلى 
أنه كان على الوسائل اإلعالمية التي نشرت تلك 
المعلومات العودة إلى الجهات المختصة قبل النشر 

لالستفسار عن مثل هكذا أرقام مالية..
ــوه البيان إلــى أنــه ظهر جلياً أن كل ما ورد  ون
يتعارض بشكل صارخ مع العنوان، حيث إن معظم 
ما تم اإلشارة إليه باعتباره مخالفات قانونية لم تكن 
صحيحة إضافة إلى بعض المصروفات الطبيعية 
والمعتمدة رسمياً ومن فترات سابقة من تعيين األخ 
الوزير رئيس مجلس اإلدارة وهي مستحقات لبعض 
المهام التشغيلية وفقاً لما هو معمول به في كافة 

الصناديق المماثلة بل وأقل منها بكثير..
وأكد بيان مجلس اإلدارة أن هذه االدعاءات قد أضافت 
العديد من المغالطات المبالغة التي ال أساس لها من 
الصحة، وأن المجلس وهو يوضح للرأي العام حقيقة 
ــاءات فإنه يؤكد تضامنه الكامل مع األخ  هذه االدع
الوزير رئيس مجلس اإلدارة واستعداده للتعاون الالزم 

لتوضيح كافة األمور بصورة رسمية ألي جهة كانت..

اجتماعه عن تفهمه  المجلس في  بيان  وعبر 
ومساندته لحق الوزير رئيس مجلس اإلدارة تجاه 
تلك اإلساءات باللجوء إلى الجهات القضائية المختصة 
وفقاً ألحكام قانون الصحافة واإلعالم وكافة القوانين 
النافذة ال سيما أن هذه التصرفات جاءت كرد فعل 
على قــرارات مجلس اإلدارة التي أصبحت قرارات 
جماعية- وليست فردية- بمنع التدخالت التي كانت 

تحدث خارج إطار الصندوق..
وقدم أعضاء مجلس اإلدارة- في البيان الصادر عن 
اجتماعهم- الشكر والتقدير لألخ الوزير رئيس مجلس 
اإلدارة، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه من أجل مواصلته 
إلجراء اإلصالحات الالزمة التي تهدف إلى تصحيح 
االختالالت السابقة والمضي باالنتخابات الرياضية 

لكافة األطر واالتحادات والهيئات الرياضية..

لجنة االنتخابات الرياضية تقر تعديالً 
في بعض بنود الئحة االتحادات

«الميثاق»-خاص 
 أعلنت اللجنة العامة لالنتخابات الرياضية ٢٠١٢ - ٢٠١٦م عن تعديل 
بعض البنود المتعلقة بالئحة انتخابات االتحادات الرياضية العامة وفروعها في 

المحافظات..
تعديل اللجنة حفلت به المواد السابعة والخامسة عشرة والسادسة عشرة للنظام 

النتخابات االتحادات الرياضية العامة..
حيث تم التعديل في المادة السابعة الفقرة «أ» التي كانت تنص على أن 
أعضاء مجلس اإلدارة الحالي لالتحادات يحق لهم الترشح والتصويت.. وتم 
التعديل على أن مجلس اإلدارة يحق لهم الترشيح فقط وال يحق لهم 

التصويت..
وفي المادة الخامسة عشرة التي تنص أن تشرف 

للجنة  ا االنتخابي  لالجتماع  وتحضر 
المشرفة على االنتخابات وتتسلم 

اللجنة استمارة المرشحين لرئاسة 
وعضوية مجلس اإلدارة في اليوم 
المحدد النعقاد االجتماع االنتخابي.. 
وتم التعديل على هذه المادة بأن موعد 

تسليم اللجنة استمارة المرشحين لرئاسة 
وعضوية مجلس اإلدارة قبل خمسة عشر يوماً 

من الموعد المحدد لعقد االجتماع االنتخابي..
وفي المادة السادسة عشرة التي تنص على 
أن تقوم اللجنة بفحص استمارات المرشحين 
والمندوبين والتأكد من أسماء من توافرت فيهم 
الشروط المحددة في النظام.. تم إضافة فقرة على 
هذه المادة نصت على أن يفتح باب الطعون قبل 

أسبوع من موعدة االجتماع االنتخابي..
وأوضح األخ عبداهللا الدهبلي- 

مقرر اللجنة العامة لالنتخابات 
الرياضية- أن هذه التعديالت 
جاءت استجابة للمالحظات 
من  للجنة  ا تلقتها  لتي  ا
بعض االتحادات الرياضية 
العامة.. مشيراً إلــى أن 

اللجنة العامة لالنتخابات 
أخذت تلك المالحظات 

بعين االعتبار حتى 
يتم إجراء العملية 

االنـــتـــخـــابـــيـــة 
ـــل  ـــك ـــش ـــال ب

المطلوب..

انفراج «مؤقت» لألزمة 
االتحادية.. الوزارية

«الميثاق»-خاص 
 انطلقت رحلة الدور الثاني من 
بطولة الدوري العام لفرق الدرجة األولى 

لكرة القدم بعد االنفراج 
«الغامض» لألزمة 

المفتعلة التي 
ــت قد  ــان ك

ــت  ــب ــش ن
ــــن  ــــي ب
قـــيـــادة 
د  االتحا
ـــام  ـــع ال
لــــكــــرة 

ــــقــــدم  ال
ة  ر ا ز و و

ــــاب  ــــب ــــش ال
ــة على  ــاض ــري وال

ــحــاد  ــام االت ــه خلفية ات
للوزارة بالمماطلة والتسويف في صرف 
المخصصات المالية المعتمدة لالتحاد 

للنشاط الداخلي والخارجي..
وقد أعلن االتحاد عن قراره باستئناف 
دور اإلياب الذي بدأ الجمعة الماضي حيث 
أشار أمينه العام حميد الشيباني إلى أن 
االتحاد قرر استكمال الدوري بعد توقفه 
ألكثر من ثالثة أسابيع بعد أن صرفت 
الوزارة جزءاً من المخصصات المتأخرة 
لألندية وبعض المستحقات للجوالت 

األولى لدور اإلياب..
وهو ما يعني أن األزمة - إياها - لم يتم 
حلها كلياً، وبالتالي فقد تعاود االندالع 
بين الطرفين ويتوقف قطار الدوري بعد 

انطالقه..
على أن الشيباني لم يوضح تفاصيل 
الحل «الحلول» التي توصل إليها اتحاده 
مع وزارة الشباب والرياضة.. خصوصاً في 
ظل التصعيد الخطير الذي كانت األزمة 
بينهما قد وصلت إليه وما تضمنتها من 

تهديدات..

الدوري العام  في أولى جوالت  اإلياب

الشعلة يحافظ على الصدارة

«الميثاق»-متابعات       
عاود الدوري العام ألندية الدرجة 
االولى لكرة القدم منافساته بانطالق مرحلة 

االياب بعد توقف استمر لمدة ثالثة اسابيع.
ـــ١٤ اقامة ست  وقــد شهدت الجولة ال
مباريات  أسفرت عن تسجيل ٢١ هدفاً 
لتكون من أكثر جوالت البطولة تسجيالً 
لألهداف، وانتهت مباريات الجمعة بخروج 
الشعلة العدني والشعب األبي محافظين 
على صدارتهما المشتركة للبطولة بعد أن 

رفعا رصيدهما إلى ٢٦ نقطة.
وتمكن الشعلة من الوصول إلى نقطته 
الـــ٢٦ بعد أن سحق ضيفه شعب صنعاء 

برباعية بيضاء من األهداف.
بينما خرج الشعب الصنعاني برصيده 
السابق (١٧ نقطة) بانتظار باقي النتائج 

لتحديد مركزه في جدول الترتيب .
وفي إب تمكن الشعب من استغالل عاملي 
األرض والجمهور وكذلك ظروف المتذيل 
نجم سبأ ذمــار وفــاز عليه بثالثة أهداف 
مقابل ال شيء ليرتفع رصيد الشعب إلى 
٢٦ نقطة في صدارة مشتركة مع الشعلة، 

ويبقى النجم في المركز األخير برصيده 
السابق(١١نقطة).

وفي العاصمة صنعاء فاز اهلي صنعاء 
ــدة عــدن بأربعة أهــداف  على ضيفه وح
مقابل هدفين في مباراة مثيرة احتضنها 
ملعب األهلي وشهدت ضياع ركلة جزاء من 
قبل المخضرم علي النونو، وبهذا الفوز رفع 
االهلي رصيده الى ٢٥ نقطة مبتعداً بنقطة 
واحدة خلف اصحاب المركز األول وتجمد 

رصيد الوحدة عند النقطة (١٦).
وعلى ملعب الشهداء بتعز تمكن فريق 

الطليعة من الفوز على ضيفه شعب 
حضرموت بثالثة أهداف مقابل هدف، 
ليرتفع رصيد الطليعة الى ٢٠ نقطة 

ويتجمد رصيد الشعب عند النقطة 
.(١٧)

وعلى ملعب العلفي بالحديدة 
فــاز الهالل على ضيفه اهلي 

تعز بهدفين مقابل هدف، 
ــرتــفــع رصــيــد  ــي ل

ــالل الــى  ــه ال
نقطة   ٢ ٣

ويتجمد رصيد األهلي 
عند النقطة (١٢).

وكانت قد اقيمت يوم 
ــس االحـــد مــبــاراة  ام

واحـــــدة جمعت 
اتحاد إب بمضيفه 

ء  لبيضا ا ب  ــا ــب ش
وانتهت بفوز شباب 

البيضاء ١ / صفر 
فع  لير

ــده  ــي رص
ــى ١٤ نقطة، فــي حين  إل

تجمد رصيد اتحاد إب عند النقطة 
٢٣، وتختتم مباريات الجولة الـ١٤ 

اليوم االثنين بمباراة وحيدة تقام 
على ملعب الشعب صنعاء وتجمع 

العروبة بضيفه التالل.

إياب الدوري.. 
لخبطة من البداية

«الميثاق»-خاص 

 على الرغم من تدشين مباريات 

األسبوع األول من رحلة الدور الثاني لدوري 

الدرجة األولى لكرة القدم يوم الجمعة الماضي 

٢٧ / ٤ / ٢٠١٢م، إال أن لجنة المسابقات العليا 

باالتحاد العام لكرة القدم لم تعمم برنامج 

«جدول» مباريات األسابيع الـ«١٣» في جولة 

ــاب.. إذ اكتفت بإنزال مواعيد الجولة  اإلي

الـ«١٤» فقط والذي نشرته صحيفة الثورة 

االثنين ٢٣ / ٤ / ٢٠١٢م أي قبل أربعة 

أيام فقط على انطالق األسبوع األول لدور 

اإلياب.. وهي سابقة لم تحدث مثلها في أي 

موسم كروي منذ عام ١٩٩٠م..

فما الذي حال دون نشر برنامج الدوري 

الثاني كامالً كما جرت العادة؟؟ وما يؤكد أن 

العشوائية هي الطاغية في عمل اللجنة وكذلك 

داخل كل لجان االتحاد، أن لجنة المسابقات 

سارعت إلجراء أول تأجيل فرحلت المباراة األولى 

في اإلياب التي كان مقرراً أن تجرى يوم الخميس 

٢٦ / ٤ / ٢٠١٢م في البيضاء بين فريق الشباب 

وضيفه اتحاد إب لتقام يوم أمس األحد ٢٩ / ٤ 
/ ٢٠١٢م..

ونشر خبر التأجيل للمبارة يوم الثالثاء ٢٤ / 

٤ / ٢٠١٢م في نفس الصحيفة المشار 

إليها.. وهكذا.. دوري.. لخبطة 
البداية.. وربنا يستر..

۱۲۳٤٥٦۷۸۹۱۰۱۱۱۲
مهـاسهـنابجلا۱
حنهـحمسزجل۲
مسرلاعرجهـن۳
يلايملاجري٤
هـادنسالاقت٥
سكينيلهـينير٦
قطرجادلوو۷
طلويشينحرزج۸
ريرلااوثعي۹
ىييفطلهـيدان۱۰
ملاارمضنن۱۱
فناحونهـنيفس۱۲

ميسي أهدر «ضربة جزاء».. ورونالدو أضاع «ركلة ترجيح»

سقوط «مدو» للبارشا والريال في نصف نهائي دوري األبطال
«الميثاق»-خاص 

 بعيداً عن معركة الغريمين برشلونة وريال مدريد بشأن السباق 
بينهما على من يظفر بلقب بطل الدوري االسباني لكرة القدم الذي بات قريباً 
جداً من العودة إلى قلعة الفريق الملكي الريال الذي تمكن من إنهاء عقدة عدم 
الفوز على منافسه اللدود برشلونة على ملعب األخير في الكامب نو، حين تمكن 
الريال من قهر البارشا على ملعبه السبت ٢١ / ٤ / ٢٠١٢م بهدفين مقابل 
هدف ليرفع ريال مدريد فارق النقاط مع برشلونة إلى «٧» نقاط قبل ثالث 

جوالت على النهاية المرتقبة لليغا االسبانية..
وعقب تلك المباراة الفاصلة التي ذهبت نتيجتها لصالح فريق العاصمة 

االسبانية «ريال مدريد» فقد تعرض العمالقان النتكاسة غير متوقعة 
على المستوى األوروبي وذلك عقب سقوطهما المدوي في إياب 

الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا المسابقة األغلى 
واألهم في العالم وليس في القارة العجوز فقط ..

فمساء الثالثاء الماضي نجح فريق تشيلسي االنجليزي في 
إجبار فريق برشلونة «حامل لقب دوري أبطال أوروبا في آخر 
نسختين» على الخروج بالتعادل اإليجابي ٢/٢ ليتأهل الفريق 
االنجليزي للمباراة النهائية بفضل فوزه 
في لقاء الذهاب بلندن على برشلونة 

ديديه  لعاجي  ا سجله  نظيف  بهدف 
دروغبا..

ليخرج «حامل اللقب» برشلونة بعد 
أن عجز عــن تــجــاوز ضيفه 

تــشــيــلــســي على 
مــلــعــبــه الــكــامــب 
نــو معقل الفريق 
الكاتالوني.. علماً 
ــان بإمكانه  ــه ك أن
الــفــوز على ضيفه 
االنجليزي والوصول 
للنهائي للمرة الثالثة 
على الــتــوالــي لوال 
لبارشا  ا نجم  فشل 
ــل العـــب في  ــض وأف
العالم في السنوات 

ــرة  ــي الـــثـــالث األخ
ليونيل ميسي 

في تسجيل 
ــــة  ــــرب ض
ــــجــــزاء  ال
الـــــتـــــي 
مـــنـــحـــت 

لفريقه قبل 
نهاية المباراة 

أمــام تشيلسي 
ــق، إذ  ــائ بعشر دق

أهدر النجم األرجنتيني 
احتسبت  لتي  ا الضربة  تلك 

ــالل الــوقــت األصلي  لبرشلونة خ
للمباراة التي أسفرت عن خروج البارشا 

بتلك الطريقة المذلة وظهر بها أفضل 
وأقــوى فريق كروي في العالم خالل 

السنوات األربع األخيرة..

«مافيش حد.. أحسن من حد»!
وفي اليوم التالي لتوديع برشلونة للبطولة على يد تشيلسي االنجليزي، فقد 
تجرع القطب االسباني اآلخر ريال مدريد من نفس الكأس الذي ذاقها برشلونة 
عندما عجز الريال عن تجاوز عقبة ضيفه بايرن ميونخ األلماني في نفس الدور، 
إذ كرر الريال نفس النتيجة التي فاز عليه البايرن بها في ألمانيا ففوز الريال في 
ملعبه سانتياغو برنابيو بهدفين مقابل هدف لم يكن كافياً لبلوغ نهائي دوري 
األبطال، فكان أن تم تمديد زمن المباراة التي أقيمت مساء األربعاء 
في مدريد ليلعب الريال والبايرن شوطين إضافيين لم تتغير 
خاللهما النتيجة فاحتكم الفريقان إلى خوض مسلسل 
«ركالت الحظ الترجيحية» وفيها كرر نجم الريال 
كرستيانو رونالدو ما وقع فيه نجم البارشا 
ليونيل ميسي حيث أضاع رونالدو 
أول ركلة للريال.. علماً أنه 
سجل في المباراة ضربة 
الــجــزاء المحتسبة 
لـــفـــريـــقـــه فــي 
 «٢٠ » لدقيقة  ا
من اللقاء وتبعه 
النجم البرازيلي 
كــاكــا بــإضــاعــة 
ــة الــثــانــيــة  ــل ــرك ال
للريال وكرر المدافع 
االســبــانــي سيرجيو 
ـــوس السيناريو  رام
بإضاعته للركلة الثالثة 
لريال مدريد، وبذلك يمكن 
القول إن لعنة إضاعة النجم 
البرتغالي رونالدو للركلة األولى 
أصابت زميليه كاكا وراموس فأضاعا 
الركلتين التاليتين رغــم نجاح الحارس 
ــادة األمــل لريال مدريد  كاسياس في إع
بتصديه لركلتين للفريق األلماني.. إال أن 
رامــوس أضاع ذلك األمل حين سدد الركلة 
الثالثة للريال بطريقة عجيبة عندما وضع الكرة 

عالياً فوق مرمى الحارس مانويل نوير..
وبذلك صعد بايرن ميونخ للمباراة النهائية 
بفوزه ٣/١ على الريال بـ«ركالت الحظ 
«الترجيحية» ويغادر الريال تماماً كما 
ودع غريمه الــلــدود برشلونة 
البطولة على يد تشيلسي الذي 
سيلتقي البايرن في النهائي 
األوروبي الكبير يوم «١٩» 
مــايــوالــجــاري على ملعب 
األرينز أرينا معقل الفريق 
األلماني بايرن ميونخ، وبذلك 
يكون قطبا الكرة االسبانية 
«الــريــال والبارشا» قد سقطا 
لمذكورتين  ا لموقعتين  ا فــي 
أمام البايرن وتشيلسي ومعهما 
نجماهما رونالدو وميسي.. وما 
فيش حــد.. أحسن من حد- كما 

يقول المثل المصري..


