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أفقياً :
١- العب كرة قدم اسباني ، يلعب لنادي برشلونة – 

ضمير المتحدث.
٢- حرف جزم – النجاة واالمن من كل مكروه.

٣- تقال على الهاتف – قطع – مقياس ارضي.
٤- محامي وناشط سياسي امريكي عربي من اصل 

لبناني – لالستثناء.
٥- ضد ”يموت“ – حرفا االدغام بدون غنه (م) – عكس ”سري“.

٦- يجري في العروق – حرف انجليزي – عاتباه.
٧- الرجاء – اشتاق – لباس ،رداء.

٨- اول (مبعثرة) – جمع ”مكتب“ (م).
٩- السفن المزينة – شاطئ.

١٠- اللورد (مبعثرة) – مرض صدري.
١١- نشاهد – احرف متشابهة – حرف انجليزي (م).

١٢- مجموعة عرقية صينية يدين شعبها باإلسالم – 
جمال ،نوق.

عمودياً :
١- والية امريكية – حرف هجاء عربي.

٢- احد االبوين – اشتغلو – اشاهد.
٣- اوتوماتيكي – الماء العذب.

٤- سائق سباقات الماني.
٥- يصبغ – للتعريف – تجدها في ”وديان“.

٦- اوتوماتيكي – مدينة اوروبية.
٧- من اوجه القمر – مصرع – للنداء.

٨- حاجب ،واقي – خاصتنا – للسؤال عن المكان.
٩- علقم – ثلثي ”عام“ – تقاعسي عن اداء عملي.

١٠- للتوجع – الة موسيقية من خشب او معدن ،تنتهي 
قصبتها ببوق صغير.

١١- الة موسيقية – اسم علم مذكر ،وهو صفة مشبهة 
من الحب.

١٢- العلم – الخوف والفزع.
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عرض التحادنا الكروي بـ3 ماليين دوالر للتصويت لـ«السركال»!
قــال مصدر مقرب من   

االتحاد العام لكرة القدم، 
بأن قيادة االتحاد تلقت عرضاً 
«مغرياً» من أحــد المرشحين 
االتحاد  رئاسة  لمنصب  العرب 
اآلســيــوي لكرة الــقــدم، عرض 
فيه المرشح رفد االتحاد العام 

لكرة القدم بمبلغ ثالثة ماليين دوالر، مقابل ضمان الصوت 
اليمني النتخابه لرئاسة االتحاد القاري في االنتخابات 
المقررة في الثاني من شهر يونيو المقبل بمقر االتحاد 
اآلسيوي بالعاصمة الماليزية كواللمبور والتي يتنافس 
فيها ثالثة مرشحين عرب هم: البحريني الشيخ سلمان 
بن خليفه، االماراتي يوسف يعقوب السركال، والسعودي 
حافظ المدلج، باالضافة الى المرشح التايلندي عن شرق 

آسيا لمنصب رئيس االتحاد اآلسيوي والتي مازال العرب 
مشتتين ولم يتفقوا على اسم مرشح واحد من أجل ضمان 
بقاء المنصب «عربياً» بعد االطاحة بالرئيس السابق 

القطري محمد بن همام..
وأمام العرض المشار إليه مازالت قيادة اتحادنا الكروي 
تتدارس الموضوع وربما بانتظار عرض أعلى من مرشح 

آخر.

إشـــراف:
يحيى الضلعي
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اعماجسارلبج١

للستولوللاي٢

اااءاحلافلش٣
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هـجرابساربنن٥

مدواالساتو٦
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هـيماباجرامد١٢

اشاد بما حققوه في بطولة الفجيرة الدولية

وزير الشباب يستقبل بعثتي منتخب التايكواندو وشعب إب

«الميثاق»- خاص 
استقبل وزير الشباب 
والرياضة معمر مطهر االرياني 
صباح أمس االحد بديوان عام 
ــوزارة بعثة منتخبنا الوطني  ال
للتايكواندو وفريق نادي شعب إب 
بعد المشاركة في بطولة الفجيرة 
الدولية المتحدة التي أختتمت 
االســبــوع الماضي وحقق فيها 
منتخبنا المركز الثاني لفئة الرجال 
برصيد اربع ميداليات منها ميدالية 
ذهبية وثالث برونزيات فضالً عن 
إحراز فريق شعب إب المركز الثاني 
ست  بمجموع  لشباب  ا فئة  فــي 
ميداليات منها ذهبيتين وفضية 

وثالث برونزيات.
وخالل حفل االستقبال الذي حضره 
وكيل اول وزارة الشباب والرياضة 

عبداهللا هادي بهيان وخالد صالح حسين الوكيل 
المساعد لقطاع الرياضة وعبداهللا الدهبلي مدير 
عام النشاط الرياضي بالوزارة ونبيل المهدي مدير 
عام االتحادات واالندية بالوزارة وعدد من مدراء 
عموم الــوزارة اشــاد معالي الوزير باالنجاز الذي 
حققه المنتخب وفريق شعب إب في هذه التظاهرة 
الرياضيةالدولية للعبة التايكواندو معبراً عن سعادته 
الكبيرة بهذا النجاح المتميز للعبة في بالدنا على 
المستوى الخارجي معتبراً ماتحقق انجازاً غير مسبوق 

للعبة التايكواندو.
واشار معالي الوزير الى أن هذه االنتصارات رسمت 
البسمة لشباب ورياضيي الوطن الذين يتوقون الى 
تحقيق االنجازات في مختلف االلعاب الرياضية عبر 
االبطال.. منوهاً بأن هذا اإلنجاز الذي تحقق للعبة 
التايكواندو عزز من السمعة االيجابية والطيبة 

للرياضة 
اليمنية على المستوى الخارجي 
آمالً ان تشهد الحركة الرياضية مزيداً من االنجازات 
التي من شأنها رفع علم اليمن عاليا خفاقاً في 

المحافل الرياضية الدولية.
وخالل اللقاء شدد وزير الشباب والرياضة بضرورة 
بذل الجهود الكفيلة بتبني مشروع البطل االولمبي 
ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج عبر قطاع الرياضة 
بالوزارة وادارة النشاط الرياضي بالتعاون مع اللجنة 
االولمبية الوطنية وصندوق رعاية النشء والشباب 
من اجل تعزيز قدرات المواهب واالعبين واالرتقاء 
بمستوياتهم الفنية والبدنية التي تمكنهم من 
المنافسة الجيدة الحراز المراكز المتقدمة وحصد 
الميداليات الملونة خالل مشاركاتهم المتعددةفي 
مختلف المحافل الدولية..مؤكدا ان قيادة الوزارة 
لن تألوا جهداً في دعم ورعاية االبطال الرياضيين 
وتحفيزهم على االنجازات ونيلهم التكريم االئق 

والمستحق الذي يعزز من نجاحاتهم وانجازاتهم.

وكان وزير الشباب والرياضة قد اعلن 
في حفل استقبال ابطال التايكواندو 
عن تقديم مائة دوالر لكل من شارك 
ضمن بعثة فريق نــادي شعب إب 
البالغ عددها ١٣ فرد ما بين اداري 
ومدربين والعبين دعماً من صندوق 
رعاية النشء للفريق على ماحققوه 
في هذه البطولة كون الفريق شارك 
بامكانات ذاتية ودعــم من اتحاد 

اللعبة.
مــن جانبه اســتــعــرض رئيس 
االتحاد العام للتايكواندو مشاركة 
المنتخب وفريق شعب إب في هذه 
البطولة التي حظيت بمشاركة 
واسعة من مختلف دول العالم 
حققت  ركة  لمشا ا ن  ــا ب مبيناً  . .
اهدافها المرجوة بعد ان تمكن المنتخب من احراز 
المركز الثاني لفئة الرجال وتحقيق فريق شعب إب 

المركز الثاني ايضاً في فئة الشباب.
واكد منصر أن هذه اإلنجازات جاءت نتيجة الجهود 
التي بذلها االتحاد مسبقاً للوصول باالعبين إلى 
الجاهزية المثلى لخوض منافسات البطولة بالشكل 
المتميزة  النتائج  المطلوب وبما يضمن تحقيق 
والمراكز المتقدمة والميداليات الملونة مشيراً الى ان 
العبينا جمعوا المجد من طرفيه ونالوا عالمات االشادة 
واالعجاب من كافة الوفود المشاركة بالبطولة نظير 
المستوى الفني الذي ظهر به العبو المنتخب وفريق 
شعب إب متمنياً ان تحظى اللعبة بمزيد من الدعم 

للوصول بها الى آفاق رحبة ومتطورة.
وفــي نهاية حفل االستقبال قــام وزيــر الشباب 
الحاضرين بتكريم بعثة  والرياضة ومعه كافة 
بالشهادات  الوطني وفريق شعب إب  المنتخب 

التقديرية.

اليوم «6» مباريات في رابع جوالت دوري النخبة

 شعب حضرموت يحلق بالصدارة وهالل 
الحديدة يسجل أفضل بداية

«الميثاق»- متابعات 
تستأنف اليوم االثنين منافسات بطولة الدوري العام 
لفرق الدرجة األولى لكرة القدم، حيث تقام مباريات األسبوع 
الرابع من المسابقة التي تشهد ضغطاً في إقامة المباريات - 
ألول مرة - إذ يلعب كل فريق مباراتين في كل جولة بدالً عن 
مباراة، كما كان يحدث في المواسم السابقة والسبب في ذلك 

التأخر الطويل الذي تعرضت له البطولة.
 ست مواجهات ساخنة بحسب النتائج المسجلة في الجولة 
الثالثة التي جرت مبارياتها يوم الخميس والجمعة «الماضيين» 
فإن المباريات الست التي ستجرى - اليوم - في الجولة الرابعة 
ستكون ساخنة جداً بالنظر إلى أطراف تلك المواجهات، حيث 
ستسعى الفرق المنطلقة بقوة لمواصلة حصد النقاط والتقدم 
في جدول الترتيب، فيما ستحاول الفرق التي تعثرت في الجوالت 

الثالث الماضية إعادة ترتيب األوراق
ــاع. المباريات التي ستقام اليوم االثنين  وتصحيح األوض
ستكون على النحو التالي: أهلي صنعاء تاسع الترتيب بثالث 
نقاط سيواجه جاره اليرموك الرابع برصيد «٥» نقاط بملعب 
المريسي. وحدة عدن الثالث بخمس نقاط يستضيف على ملعب 
التالل فريق العروبة السادس بـ «٤» نقاط. الشعلة المتراجع 
للمركز الـ «١٣» بنقطة واحدة سيالقي على ملعبه ضيفه الصقر 
من تعز السابع بـ «٤» نقاط. في تعز يحل التالل عدن الثامن بـ 
«٤» نقاط ضيفاً على فريق الرشيد الحادي عشر برصيد «٣» 
نقاط على ملعب الشهداء. شعب حضرموت المتصدر لقمة ترتيب 
الفرق بـ «٧» نقاط سيواجه ضيفه االتحاد القادم من إب الخامس 

برصيد «٤» نقاط. 
في الحديدة سيخوض هاللها أول مباراة له على أرضه وبين 
جماهيره بملعب العلفي حين يستضيف طليعة تعز الفريق 

الهاللي في أحسن أحواله، حيث سجل أفضل بداية له في 
الدوري حيث يحل ثانياً في الترتيب بعد أن حصد سبع نقاط ثمينة 
جمعها من خارج قواعده بفوزين مستحقين على بطل الدوري 
ووصيفه الشعب واالتحاد في إب «١ / صفر و ٢/١» على التوالي 
ثم تعادله مع الوحدة في عدن صفر/صفر.. أما الطليعة فلم 
يحصد سوى نقطة يتيمة بتعادله السلبي مع شعب حضرموت 
وقبلها خسر مرتين في صنعاء من الوحدة واألهلي «٤/٣» و «١ 
/ صفر». النوارس تحلّق بالصدارة وبنهاية الجولة الثالثة تمكن 
شعب حضرموت من اعتالء قمة ترتيب الفرق برصيد «٧» نقاط 
متساوياً مع الهالل بذات الرصيد، إالّ أن النوارس تتفوق بفارق 
األهداف والفريقان ظهرا بصورة متميزة عن الجميع.. وقفز وحدة 
عدن للثالث بفضل القرار االتحادي الذي أعتبره فائزاً بنتيجة 
مباراته مع وحدة صنعاء التي كانت قد انتهت بفوز الوحدة 
الصنعاني «٥ / صفر» إالّ أن لجنة المسابقات واالتحاد العام 
لكرة القدم.. اعتبر الوحدة صنعاء خاسراً للمباراة بسبب إشراكه 
للحارس الدولي سالم عوض في المباراة وهو لم يستكمل أوراق 
انتقاله، حيث أن البطاقة الدولية الخاصة به لم تصل من االتحاد 
العماني حيث كان سالم يلعب في نادي المصنعة بسلطنة عمان. 
وفي المركز الرابع يأتي اليرموك بخمس نقاط، وخامساً االتحاد 
إب ثم العروبة والصقر ولكل منهم «٤» نقاط، ويأتي التالل ثامناً
بذات الرصيد وأهلي صنعاء وجاره الوحدة والرشيد تعز بثالث 
نقاط لكل فريق واحتل الطليعة والشعلة المركزين «١٢ ، ١٣» 
بنقطة لكل فريق.. علماً أن شعب إب «حامل اللقب في الموسم 
الماضي» لم يلعب سوى مباراة واحدة خسرها على أرضه في 
االفتتاح أمام الهالل بهدف نظيف وتبقى له مبارتان مؤجلتان مع 
أهلي صنعاء في األسبوع الثالث ومع الشعلة من األسبوع الثاني، 

ولن يلعب في الجولة الرابعة لمشاركته آسيوياً..

بأن قيادة االتحاد تلقت عرضاً 
«مغرياً» من أحــد المرشحين 
بأن قيادة االتحاد تلقت عرضاً 
«مغرياً» من أحــد المرشحين 
بأن قيادة االتحاد تلقت عرضاً 

االتحاد  رئاسة  لمنصب  العرب 
اآلســيــوي لكرة الــقــدم، عرض 
فيه المرشح رفد االتحاد العام 

مدرب سوري ألهلي صنعاء.. 
وأبو عالء يقود الشعلة رسمياً

أبرمت ادارة النادي األهلي بصنعاء   
عقداً مع السوري فاتح زكي ليتولى 
ــروي األهــــالوي في  ــك تــدريــب الــفــريــق ال
الموسم الكروي الجديد ٢٠١٢/٢٠١٣م، 

وقد باشر المدرب السوري مهمته رسمياً بعد 
انتهاء المباراة الثانية لألهلي أمام الطليعة التي 

فاز بها األول «١/٠» لتكون تلك المباراة آخر 
مباراة تحت قيادة المدرب الوطني محمد 

ــذي كــان قد تولى تدريب  اليريمي ال
فريقه منذ نهاية الموسم الماضي 
وسيواصل مهمته كمساعد للمدرب 
السوري الجديد الذي سبق له قيادة 
المنتخب السوري األول وعدة أندية 
سورية ولم يفصح الطرفان عن أية 
تفاصيل وردت في العقد الموقع 

بينهما وال مدته!
وفي عدن ألغت ادارة نادي الشعلة 
فكرة التعاقد مع المدرب التونسي 
لطفي المرزوقي الذي كان النادي 
قد اقترب من التوقيع معه، إالّ أن 
ذلك لم يتم بسبب مغاالة المدرب 
التونسي في الشروط المالية، وعلى 

ذلك أقرت اإلدارة الشعالوية تعيين 
الهداف الدولي السابق محمد حسن أبو 
عالء ليتولى قيادة الفريق األول خالل 

الموسم الكروي الحالي.

صفقة «بيع» الدوري.. وشيطان التفاصيل!!
مازال الغموض «المريب» يكتنف الصفقة التي أبرمها   

اتحاد الكرة مع قناة «معين» الفضائية «التي يملكها األخ 
احمد العيسي -رئيس االتحاد العام لكرة القدم» وقضت بمنح 
القناة الوليدة الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري الدرجة 

األولى وجميع المسابقات األخر!؟
حيث تم في األسبوع األخير من فبراير الماضي توقيع عقد 

الصفقة بين األمين العام لالتحاد حميد شيباني والمدير التنفيذي 
لقناة معين جمالي احمد حسن بحضور وسائل االعالم.. لكن الطرفين رفضا االفصاح عن قيمة الصفقة 
«المدوية» والتي ستمنح القناة الحقوق الحصرية لكل بطوالت كرة القدم «المحلية» ولمدة أربع سنوات!!
أمين عام االتحاد اكتفى بالقول: إن األندية هي المستفيد األول إذ سيحصل كل نادي في األولى 
على ما نسبته «٨٠٪» لكنه لم يعلن عن باقي حصص األطراف األخرى، ودائماً يبقى اللغز في 

شيطان التفاصيل!!

 للمرة السابعة.. حياتو رئيساً لالتحاد اإلفريقي
انتخب الكاميروني  

ــو،  ــات ــي ــى ح ــس ــي ع
الــمــرشــح الــوحــيــد لخالفة 
نــفــســه، رئــيــســا لــالتــحــاد 
األفريقي لكرة القدم لوالية 
سابعة، وذلك خالل انعقاد 
الجمعية العمومية الخامسة 
والثالثين لالتحاد أمس 
األحد في مراكش بحضور 
رئيسي االتــحــاد الدولي 
واألوروبـــــي لــكــرة القدم 
ـــوزف بالتر  الــســويــســري ج

والفرنسي ميشال بالتيني.
٦٦ عاما)  وكــان حياتو (
استلم المنصب للمرة األولى 

عام ١٩٨٨ حين انتخب خالل جمعية 
لمغرب  ا فــي  قيمت  أ عمومية 

بــالــذات، وسبق أن وعــد بأن 
تكون الوالية السابعة التي 
تنتهي عام ٢٠١٧، األخيرة 
لــه وقـــال فــي خــتــام كأس 
األمــم األفريقية األخيرة 
ــي جــنــوب أفــريــقــيــا «ال  ف
يوجد تحديد لعدد واليات 

الــرئــيــس، والــمــانــع الوحيد 
هو بلوغ سن السبعين وأنا 
اآلن في السادسة والستين، 
أستطيع أن أتــرشــح وهــذه 

المرة ستكون األخيرة، ولن 
نغير القواعد والقوانين».

ميسي متهم بالضرب.. رونالدو غير إنساني!
يبدو أن النجاح الذي يحققه كل من  

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بدأ 
يصيب البعض بالدوار، خصوصاً وأن األرقام التي 
يمضي البرغوث األرجنتيني في كسرها وتألق 
الدون البرتغالي في المباريات األخيرة يؤكد 

أنهما أفضل العبين في العالم على التوالي.
وبعد االنجاز التاريخي الجديد الــذي حققه 
ميسي بعدما سجل هدف الفوز الثاني لبرشلونة 
متصدر الدوري االسباني لكرة القدم في شباك 
ديبورتيفو الكورونا،  إدعى العب نادي ديبورتيفو 
باولو ازونكوا أن أسطورة الفريق الكتالوني وضع 
يده على وجهه خالل احتكاك بينهما على الكرة 
في منتصف ملعب الكامب نو، في الوقت الذي 
عرضت فيه صحيفة آس االسبانية لصورة غير 

واضحة عن هذا التدخل.
وبعد االنجاز الكبير الذي حققه رونالدو حيث 
سجل هدفا في شباك فريقه القديم مانشستر 
يونايتد االنكليزي ليقود ريال مدريد بطل الليغا 

إلى الدور ربع
النهائي لدوري أبطال أوروبا، فإن الصحافة 
اإلنكليزية تحاول التصيد للهداف الملكي عبر 

التشكيك في إنسانيته.
وانتقدت صحيفة الديلي ميل تصرف نجم ريال 
مدريد بسبب صورا نشرتها له وهو يمشي مع 
سائقه الذي كان يحمل المظلة بدال عنه، وقد 
قالت الصحيفة اإلنكليزية في عنوانها «هل فعال 

تحتاج لمن يحمل لك المظلة؟»..
ورغــم كل ما يثار بين الفينة واألخــرى عن 
ميسي ورونالدو، إال أنهما يعتبران سر متعة كرة 
القدم في المرحلة الحالية، وربما يبقيان كذلك 

لفترة ليست بالقصيرة.


