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العدد: (1633)

ما رأي «توم ساينت فيت»؟
> بإمكاننا أن نفهم أن البلجيكي 
«توم ساينت فيت» تخلى عن طاقمه.. 
تقديراً لألوضاع المالية التي يعاني منها 
االتحاد.. وهي تضحية يجب أن نضعها 

محل تقدير.. وحتى يكتمل الحلو.. فإن 
المنتخب بحاجة إلى مدرب أحمال يساعد 
الجهاز الفني في تجهيز الالعبين.. ما رأي 

المدرب؟!..

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- أول من أطلق شرارة ثورة الـ(١٤ أكتوبر) – معظم.

٢- وطن – عكس ”أمن“ – هواء عليل.
٣- واحد باإلنجليزية – تجدها في ”يرويان“ – لالستثناء.

٤- ثلثي ”يستديم“ – ووسيلة نقل جوي.
٥- اقسم ،اؤدي القسم (م) – اسم علم مذكر.

٦- قبل اليوم – ينصهر ،يذوب – حب.
٧- المرير (مبعثرة) – اسم علم مذكر.

٨- نصف ”ازفت“ – حيوان متوحش – ارشد (م).
٩- اعطي باليد (م) – اوسمة ”جمع“.

١٠- ابن – عقيدة.
١١- كرا – اعالم.

١٢- عاصمة خليجية – كثير الدالل.

عمودياً :
١- شهر ميالدي (م) – الخبر.

٢- الشبيه ،المثيل – مخلوط.
٣- احد االقارب – يبين ،يوضح – الحزن.

٤- رجاء – حاز ”على“ (م) – عكس ”إنس“.
٥- عزف موسيقي ،نغم – الهواء الشديد (م) – اسم موصول.

٦- دولة استعمرت جنوب اليمن أكثر من (١٣٠عاماً) ،ما 
قبل ١٤اكتوبر ١٩٦٧م – استمر.

٧- اكبر ،انمو – يغفل ويسهى عنك (م).
٨- حب وتوافق – بيوت ،منازل.

٩- ضمير الغائبات – نحمد (م) – ارقد.
١٠- الذي ال ينام الليل – قتيل الحرب ضد العدو.

١١- ٣٣ عام – مناصري – للتعريف.
١٢- أجير ،موظف (م) – الة عزف – نتلو ”القرآن“.
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هل يكون مصير ناشئي 2012م 
كنجوم منتخب األمل؟!

«الميثاق-» خاص 
ما أشبه الليلة بالبارحة ..ويبدو أن الزمن سيتكرر 
وسيكرر نفسه، فبعد أن أنهى منتخبنا الوطني للناشئين 
مشاركته في نهائيات كأس آسيا بإيران نهاية سبتمبر الماضي 
حيث خرج ناشئونا من الدور األول بعد تعادل مع الكويت 
١/١ وخسارتين من إيران ٤/١ والوس ٢/١، فقد عادت بعثة 
المنتخب ولم يكن هناك أي مواساة لالعبين في مطار صنعاء 
الدولي حتى اتحاد الكرة لم يكلف نفسه حتى إرسال عضو منه 
ليكون في استقبال المنتخب واألخذ بأيدي الالعبين معنوياً 
على أقل تقدير، وذهب كل العب إلى محافظته وهم في 
حالة نفسية غاية في السوء نتيجة شعورهم بالذنب بعد 
الخروج المرير من النهائيات اآلسيوية، إذ لم يكن يفصل 
بينهم وبين الوصول إلى كأس العالم للناشئين ٢٠١٣م 

باإلمارات سوى ٢٧٠ دقيقة فقط!!
لكن قدر اهللا وما شاء فعل، فقد قدم الالعبون كل 
ما بوسعهم في المباريات الثالث التي تابعتها الجماهير 
تلفزيونياً، إال أن اللياقة الذهنية قبل البدنية خذلت نجوم 
منتخب الناشئين ٢٠١٢م فودعوا الدور األول بعد الخسارتين 
من إيران والوس ولم يكن التعادل في االفتتاح مع 

الكويت كافياً ليبقى ناشئونا في البطولة!!
علماً أن العبي المنتخب خاضوا منافسات البطولة 

دون أن يتوافر لهم أي إعداد قبل سفرهم للعاصمة اإليرانية 
طهران، حيث عجز االتحاد العام لكرة القدم عن إقامة أي 
معسكر خارجي للفريق أو حتى الترتيب له ليلعب ولو مباراة 

تجريبية واحدة!!
فمنذ عودة المنتخب من مشاركته الناجحة في بطولة 
كأس العرب للناشئين التي حقق خاللها المركز الرابع 
بجدارة، ظل الالعبون وألكثر من ثالثة أشهر كاملة 
يتدربون في العاصمة صنعاء واكتفى المدرب أمين 
السنيني بإجراء بعض المباريات.. فما الذي كان االتحاد 
ينتظره من هذا المنتخب الرائع والزاخر بالمواهب الذين 
صعدوا للنهائيات القارية باقتدار بعد تصدرهم لمنتخبات 
المجموعة الرابعة في التصفيات التمهيدية على حساب كل 
من الكويت المستضيف واإلمارات وأفغانستان وباكستان 
والمالديف، وبعد ذلك تحقيقهم المركز الرابع في أول 
مشاركة لناشئينا ببطولة كأس العرب في تونس حيث 
صعدوا من الدور األول بعد فوزهم على الجزائر ٣/صفر 
وعلى المغرب ١/صفر قبل أن يخسروا في الــدور قبل 

النهائي من العراق صفر/٣ ..
والسؤال الذي يطرح نفسه :ما المصير الذي ينتظر نجوم 
المنتخب الحالي الموهوبين ؟ وهل سيكون مماثالً لذلك 

المصير الذي آلَ اليه نجوم األمل ٢٠٠٢-٢٠٠٣م؟!

كأس رئيس الجمهورية

تضامن شبوة يطيح بحامل لقب الدوري

«الميثاق»-متابعات 
> انطلقت يوم الجمعة الماضي 
منافسات بطولة كأس رئيس الجمهورية 
لكرة القدم بنسختها الـ ١٤ بإقامة مباراتين 
لم تقم األولى بين الطليعة وضيفه أهلي 
الحديدة بسبب انسحاب فريق أهلي الحديدة 
ليتأهل الطليعة لمالقاة فريق شمسان، 
بينما فاز فريق شعب إب على مستضيفه 
شباب أكتوبر بنتيجة ( ١/صفر) ليالقي  في 
مباراته الثانية في دور الـ٣٢ مستضيفه 

تضامن شبوة.
اليوم .. دور الـ(32)

١٤» مباراة بعد  تقام اليوم األثنين «
تعديل طفيف في الجدول حيث لعب شعب 
إب مع تضامن شبوة في الدور الـ٣٢ وتم 
تقديم مباراتهما يوم أمس األحد وانتهت 

بفوزتضامن شبوة ١/٢  بينما بقية 
المباريات ستقام اليوم االثنين على 

النحو التالي:
التالل * الصقر

سالم الغرفة * خنفر أبين
نصر الضالع * وحدة عدن

نجم سبأ ذمار * شباب البيضاء
الرشيد تعز * أهلي صنعاء

اتحاد إب * نصر عدن
سيئون *اليرموك

حسان * الفتح
الشعلة * شبام

أهلي تعز * وحدة صنعاء
٢٢مايو * شعب صنعاء

هــالل الحديدة * تضامن 
حضرموت

ــجــيــل *  ــاب ال ــب ش
الشرطة

شعب حضرموت 
* العروبة.

اليوم استكمال مواجهات دور الـ(32)

بين 
العقول والبطون 

لماذا ال ينظر اتحاد كرة   
القدم للتجربة اليابانية 
بعين الغبطة ال الحسد؟! ولماذا 
ال يكلّف نفسه عناء البحث في 
نقلت  التي  ليابانية  ا التجربة 

ــدم الــيــابــان مــن أسفل  ــرة ق ك
السافلين إلــى قمة الناجحين؟! 

ببساطة.. اليابانيون شغلوا عقولهم.. 
و«خبرتنا» شغلوا بطونهم.. وبين 
العقول والبطون.. تولد أمم وتضيع 
دول.. اللهم ألهمنا عقوالً تفرق بين 

اليابان وتايوان؟!..

تأجيل بطولة 
الجمهورية 

لكرة اليد

«الميثاق»-متابعات 
ــاد العام  ــح ــر االت  أق
ــد تــأجــيــل بطولة  ــي ــكــرة ال ل
الجمهورية لكرة اليد «التجمع 
الثاني» إلى بعد عيد األضحى 
المبارك.. لتعذر إقامتها حسب 
ــان مــقــرراً لها منتصف  مــا ك
الشهر الجاري، وأوضــح األخ/ 
حمزة صالح حــمــزة- األمين 
ــرة الــيــد- أن  الــعــام التــحــاد ك
هناك صعوبات وظروفاً خاصة 
واجهتهم في االتحاد وأجبرتهم 
على تأجيل البطولة إلى بعد 
إجــازة العيد.. مؤكداً أن على 
األندية تقدير هــذه الظروف 
واجهتهم  لتي  ا والصعوبات 
وأدت إلــى التأجيل وأيــضــاً 
مواصلة االستعداد للمشاركة 
في البطولة، وأن ال يكون هدا 
التأجيل سبباً في توقف األندية 
تهم  تدريبا عــن  لالعبين  ا و
واستعداداتهم.. وطالب أمين 
عام اتحاد كرة اليد وزارة الشباب 
والــريــاضــة وصــنــدوق النشء 
المخصصات  ــرف  بسرعة ص
المالية لالتحاد وتقدير ظروفه 
ومساعدته في تنفيذ أنشطته 
وبــطــوالتــه حسب برنامجه 
أنشطته  تنفيذ  يتم  حتى  أو 

للموسم الرياضي الحالي..

قرعة خليجي (21) تضع منتخبنا مع الكبار
«الميثاق»-متابعات 

 وضعت قرعة دورة كأس الخليج الحادية والعشرين 
الــفــتــرة (٥-التي ستقام بمملكة البحرين خالل 

٢٠١٣م  والتي ١٨) من يناير المقبل 
البحرينية  العاصمة  سحبت في 

المنامة بمقر المتحف الوطني.. 
وضعت القرعة منتخبنا الوطني  
في المجموعة الثانية إلى جوار 

الكويت حامل اللقب والسعودية 
والعراق، وضمت المجموعة األولى 
البحرين المستضيف وقطر وعمان 

واإلمارات، بعدما تم توزيع المنتخبات 
على ثالثة مستويات بحسب آخر 

تصنيف صادر عن (الفيفا) لشهر 
أكتوبر الجاري، ويتأهل األول 
والثاني من كل مجموعة للدور 

قبل النهائي الذي سيكون بخروج المهزوم،في حين يلعب 
الخاسران مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث 
والرابع.. وكانت اللجنة التنظيمية قد 
أقرت رفع الجوائز المالية المرصودة 
للبطولة بنسبة (٥٠ ٪) أي ستصل 
إلى خمسة ماليين ريــال سعودي 
بـــدالً مــن ثــالثــة ماليين لتحفيز 
المنتخبات الثمانية على المشاركة 
وإثراءالمنافسة والمستويات، إذ 
تمت مضاعفة مكافأة كل منتخب 
مشارك في البطولة إلى مليون 
ــودي، وازدادت المكافأة  ــع س
المالية المرصودة للمنتخب البطل 
صاحب المركز األول من مليون ونصف 
المليون ريال سعودي إلى مليونين 

ونصف.

توج فريق الصديق (أ) بطالً لبطولة كأس  
الوفاق الوطني لكرة القدم الذي نظمه نادي 
شباب عصر بالتعاون مع االتحاد اليمني للرياضة 
للجميع تزامناً مع احتفاالت بالدنا بأعياد الثورة 
اليمنية «سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر» بمشاركة فريق 
(الكرامة،الفرسان، النهضة، الصديق (أ)، الصديق 
ب، االتحاد، التعاون، النجوم، اإلخاء) واستمرت على 

مدى أربعة أسابيع..
وجاء تتويج فريق الصديق (أ) بعد فوزه في اللقاء 
الكروي النهائي على فريق الصديق (ب) بنتيجة 

كبيرة قوامها تسعة أهداف مقابل خمسة، وكانت 
المباراة التي حضرها جمهور غفير مأل ساحة 
مدرجات الملعب قد شهدت اإلثارة والحماس من قبل 
الفريقين خصوصاً فريق الصديق (أ) الذي استطاع 
منذ الوهلة األولى السيطرة على مجريات المباراة 
واالنفراد بحارس المرمى بعدة هجمات ضد فريق 
الصديق (ب)، وبالذات عبر المهاجم القناص النجم 
الصاعد بقوة والذي كان له دور كبير وصول الفريق  
إلى منصات التتويج الالعب أسامة بتسجيله هتريك 

في مرمى الخصم..

تكريم األبطال
عقب المباراة النهائية قام األخوة الكابتن عصام 
سالم دريبان- أمين عام االتحاد اليمني للرياضة 
للجميع- ومعه الكابتن محمد علي حمود العصري- 
نجل اإلعالمي المخضرم األستاذ القدير علي العصري- 
بتكريم فريق الصديق (أ) بكأس الوفاق الوطني 
والميداليات الذهبية، وفريق الصديق (ب) بكأس 
المركز الثاني والميداليات الفضية، وكأس الفريق 
المثالي لفريق االتحاد، وهداف البطولة الكابتن احمد 

الحسيني لحصوله على ١٣ هدفاً.

يا عيب الشوم..!  
 يا عيب الشوم على فريق تضامن شبوة 
الذي هبط للثالثة بعد فضيحة المغادرة 
من عدن بليل..! التضامن لم يخض لقاءه 
األخير مع الرشيد وهو يعلم أن نتيجة 
المباراة يترتب عليها مصير فريق طامح 
اسمه نصر الضالع.. ويا لجنة المسابقات.. 
البد من عقوبات قاسية رادعة حتى ال 
يتكرر مثل هذا الفعل بعيداً عن موال 
أن الفريق «مفلس» والديون تطارده من 

شارع إلى شارع..!

فريق الصديق (أ) بطالً لبطولة كأس الوفاق الوطني


