
حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١-مديرية بمحافظة شبوة – من يصلي بالناس 

(م).
٢-.احد االبوين – يقترب – يرشد.

٣-جمع ”سد“ – صبغة.
٤-حرف هجاء – مفرد ”امارة“ – قهوة.

٥-المداد – تصديق.
٦-اسم علم مذكر – مدخل.
٧-عكس ”تقدما“ – منصف.

٨-نصف ”دامت“ – لالستثناء – السلب.
٩-وجع – اسم علم مذكر – اسم اشارة ”مثنى“.

١٠-عملة عربية – يدرك – حرفا االدغام بدون غنة (م).
١١-يتدرب – للندبة – ثلثي ”صاح“.

١٢-اسم علم مؤنث بمعنى ”الفروع واالغصان“ 
– عكس ”حرام“.

عمودياً :
١-احد اودية اليمن في جبل ”جحاف بالضالع“.

٢-حرف جزم – اوتوماتيكي – عكس ”المدينة“.
٣-ميادين – نلقي التهمة على شخص ما (م).

٤-احمر باإلنجليزية – تشييد – شعوب وقبائل (م).

٥-بارود (مبعثرة) – عكس ”أمام“ – دق ”الجرس“.
٦-يأسف – ادلة ”جمع“.

٧-ثلثي ”عون“ – احرف متشابهة – للمعيه.
٨-الشك – شهر سرياني.

٩-خيال – نصف ”علوم“ – هام وضروري للحياة.
١٠-للسؤال ”عن الوقت“ – وديعة.

١١-من حركات البحر – قهوة – سرير الطفل (م).
١٢-االبداع – االمس.
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االثنين : 25 / 3 / 2013م 19
 الموافق :12 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: (1654)

يزيد يرفض قرار المستشار..  ويتهم مكرم بالمحاباة
قال الزميل/ يزيد الفقيه- الصحفي الرياضي المعروف  

..ومدير تحرير صحيفة الرياضة األسبوعية- انه يرفض 
القرار الذي أصدره األخ فيصل مكرم- رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

الثورة -بتعيينه مستشاراً لصحيفة «الرياضة».
وأضاف الفقيه: انه تعرض لعملية إقصاء مقصودة وإبعاد من 
منصبة في الصحيفة بطريقة غير محترمة وتفتقد ألبسط معايير 

العمل أو تطبيقاً ألي نظام ..من قبل رئيس مؤسسة الثورة .
واتهم الزميل يزيد الفقيه ..فيصل مكرم رئيس مؤسسة الثورة 

بانتهاج أسلوب المحاباة والمراضاة ألطراف معينة في إعادة تشكيل 
هيئة تحرير صحيفة «الرياضة» استجابة ورضوخاً المالءات من 
خارج المؤسسة ..دون األخذ بعين االعتبار بالكفاءة والمهنية 

واالرتباط بالصحيفة منذ سنوات .
وأشار الفقيه إلى أن مكرم استند في التعيينات على أساس 
مراضاة من كانوا في ساحات التغيير وكانوا طوال سنوات طويلة 
في منازلهم ...أو من له عالقات خاصة أو قرابة في مؤسسات 
الدولة في مناصب عليا.. كما ان فيصل مكرم اثبت فعالً استقصاده 

لشخصي طالما وأنا من محافظة تعز وال امتلك ما يمتلكه غيري 
سواء من تواجدي بساحات التغيير أو أقرباء لي في مجلس الوزراء.. 

وما امتلكه هو كفاءتي وعملي الذي يشهد به زمالئي ..
وأكد الفقيه انه لن يقبل بمنصب المستشار هذا المنصب الذي 
حشرت فيه وأرادوا قتلي فيه وسأقاتل حتى اخذ حقي وما أستحقه 
..وسأصعد الموضوع إلى وزارة اإلعالم والى نقابة الصحفيين وكل 
المؤسسات التي ستنصفني مما تعرضت له من إقصاء متعمد.. 

وبطريقة غير محترمة.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣

باهـولادبعدمحم١

امدنلايراوا٢

رجالالالجلا٣

يلماهـينعارا٤

ساربلالترل٥

جاناموييان٦

هـللالصارملا٧

االاطايخعر٨

ءاملافسلايذ٩

ماحتلالااري١٠

ميممفدناسد١١

نلدرلاابريل١٢

التقى باللجنة العلمية للمؤتمر الوطني األول للرياضة

وزير الشباب يوجه بإغالق باب اللجان .. 
واإلسراع بإنجاز التحضيرات األخيرة

«الميثاق»-خاص 
التقى وزير الشباب والرياضة معمر مطهر اإلرياني 
أمس األحد بمكتبه اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني األول 
للرياضة برئاسة الدكتور عبدالملك بانافع.. وبعض أعضاء 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر.. وكرس اللقاء لمناقشة آخر 
االستعدادات النطالق المؤتمر الذي سيعقد في محافظة 
تعز خالل الفترة من ٧ إلى ٩ ابريل القادم.. ويقام برعاية 
فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي تحت 

شعار (الرياضة اليمنية رؤية جديدة للمستقبل)..
وفي اللقاء الذي حضره وكيل أول وزارة الشباب والرياضة 
عبداهللا بهيان وجه الوزير اإلسراع بإنجاز التحضيرات األخيرة 
إلطالق المؤتمر الوطني األول للرياضة .. ووجه معاليه إلى 
إغالق باب اللجان واستكمالها .. وإرسالها بصيغتها النهائية 
إلى األخوة  في تعز وأشار إلى أن هناك تواصالً مع األخ شوقي 
احمد هائل- محافظ تعز نائب رئيس اللجنة اإلشرافية العليا 
للمؤتمر، واألخ زيد النهاري- مدير المؤتمر- واللذين أكدا 

جاهزية  محافظة تعز الحتضان المؤتمر.. وقد شكلت لجان 
السكرتارية واالستقبال والتسكين وغيرها من اللجان.

وبدوره قدم الدكتور عبدالملك بانافع- رئيس اللجنة 
العلمية  اللجنة  العملية- شرحاً مفصالً عما قامت به 
والبرنامج الزمني للمحاور وأوراق العمل، وتوزيعها  وكذا 
المشرفين عليها.. مؤكداً ان اللجنة العلمية قد أنهت أعمالها 
وأصبحت حاضرة للمؤتمر.. مشيراً الى انه قد وجهت الدعوات 
للخبراء والضيوف من (الجزائر - مصر - العراق - األردن - 
اإلمارات) والذين أكدوا على حضورهم قبيل انعقاد المؤتمر 

لعقد ورش العمل التي تسبق المؤتمر..
واقر في االجتماع تشكيل لجنة مصغرة من سكرتارية 
اللجان وبعض أعضاء من اللجنة التحضيرية والعلمية من 
اجل النزول خالل األيام القادمة إلى محافظة تعز إلطالع 
مدير المؤتمر على آخر ما توصلت إليه اللجان بصنعاء.. وكذا 
معاينة التجهيزات في المحافظة.. وعمل برنامج المؤتمر 

بشكله النهائي.

ماليزيا تقهر اليمن
فشل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في استثمار البداية الرائعة التي  

ظهر بها خالل الربع الساعة األولى من مباراته أمام المنتخب الماليزي التي 
جرت عصر أمس األول الجمعة على استاد «شاه علم» بمدينة سلنجور الماليزية 
ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في صيف ٢٠١٥م 

في استراليا.
 حيث استطاع منتخبنا أن يباغت منتخب ماليزيا 

بهدف التقدم المبكر الذي أحرزه نجم 
الدقيقة  الهاجري في  أيمن  الهجوم 
«١١» بمجهود فــردي أنهاه الهاجري 
بتسديدة جميلة من خارج خط الـ «١٨» 
سجل منها هدفاً استعراضياً وكان بوسع 
الهاجري أن يضاعف النتيجة بعد دقيقتين 
من هدفه األول عندما انفرد بكرة وصلته 
من خالد بلعيد، إال أن أيمن الهاجري أكثر 
من المراوغة وكان أنانياً عندما أصر على 
االحتفاظ بالكرة حتى أغلق مدافعو ماليزيا 
المساحة التي كانت أمام أيمن ليضع الكرة 

في مرمى الحارس الماليزي خيرت فهمي وكان هناك أكثر من زميل في الجهة 
األخرى ينتظرون وصول الكرة من الهاجري.. لكن األخير فضل التسديد على المرمى 
الماليزي لكن بعد فوات األوان لتصل تسديدته إلى أحضان الحارس خيرت فهمي 
ليهدر أيمن فرصة كانت مضمونة إلحراز هدف ثان لمنتخبنا 
ألنانيته الشديدة ولو أنه مرر لزمالئه الذين كانوا أمام المرمى 
الماليزي لتمكن منتخبنا من احراز الهدف الثاني الذي كان 
كفيالً بوضع المنتخب الوطني في حالة معنوية ممتازة بل 
وقلب المجريات لصالحه.. المنتخب الوطني أضاع فرصة 
العمر.. وكان بإمكانه الخروج بفوز كان في متناول العبينا 
لو استغلوا الفرص العديدة التي الحت لهم في المباراة 
خصوصاً من قبل المهاجم الرائع أيمن الهاجري.. كما أن 
منتخبنا أفلت من تجرع هزيمة كانت ستكون «كارثية» 
لــوال تألق الحارس سالم عــوض في منع الكثير من 
الهجمات الماليزية من ولوج مرماه وبذلك يمكن القول إن 
فرصة المنتخب الوطني في المنافسة حتى على المركز 
الثالث تالشت تماماً بالهزيمة التي تلقاها من المنتخب 

الماليزي - أمس األول - بهدفين مقابل هدف..

االسبوع الثامن لدوري النخبة

حامل اللقب يفوز على الطليعة.. واليوم 6 مباريات
«الميثاق»-متابعات 

أنطلقت عصر أمس األحد منافسات الجولة الثامنة من 
رحلة ذهاب الدور األول من بطولة الدوري العام ألندية الدرجة 
األولى لكرة القدم وذلك بإقامة مباراة واحدة جمعت كالً من الطليعة 
وضيفه شعب إب على ملعب الشهداء بتعز وانتهت بفوز شعب إب ٣ 
أهداف مقابل ٢ للطليعة.. وتستكمل لقاءات الجولة اليوم االثنين 

بإقامة ست مباريات على النحو التالي :
شعب حضرموت X التالل

الشعلة X وحدة عدن
هالل الحديدة X أهلي صنعاء

الرشيدX الصقر
العروبة X وحدة صنعاء

اتحاد إب Xاليرموك 
ــودة حامل اللقب شعب إب  للمسابقة المحلية  وكــانــت ع

ــح في  ــج ــا ن ــدم ــن ـــد جـــــاءت قـــويـــة ع إيقاف ق
االنطالقة القوية التي بدأها نــوارس 
المكال، حيث  فريق شعب  حضرموت 
تمكن العنيد من إلحاق الهزيمة األولى 

بالنوارس في اللقاء الذي جمعهما يوم 
االثنين الماضي على استاد إب 
الدولي ضمن لقاءات األسبوع 

الـــســـادس ليحصد 
«حــامــل الــلــقــب» 
أول ثـــالث نقاط 

في مشواره للحفاظ 
قــــــد على اللقب، وكان الفريق 

تلقى خسارة مفاجئة في الجولة 
األولى من هالل الحديدة في اللقاء 
الذي جرى يوم الخميس الموافق 
٢٨ فبراير ٢٠١٣م على استاد 
إب الدولي بهدف نظيف وبعد تلك 

المباراة تفرغ شعب إب لمشاركته 
القارية.

 فريق اليرموك تمكن من 
مواصلة الــبــدايــة الممتازة 
ــدوري العام لفرق  له في ال
النخبة بعد عودته إليه هذا 

الــمــوســم عندما 
مكة  ا لير ا تمكن 
من تحقيق الفوز 
الثالث لهم ومعه 
ثالثة تعادالت.. 

الفوز اليرموكي 
الــثــالــث كان 

ـــــى  ـــــل ع
ب  حسا

رشيد تعز بهدف ثمين في اللقاء الذي جمع الفريقين 
- االثنين الماضي - على استاد الفقيد المريسي 
لمتألق  ا لــهــدف  ا وسجل  صنعاء  بالعاصمة 
عبدالواسع المطري في الدقيقة الثانية من 
المباراة ليصل اليرموك إلى النقطة رقم «١٢» 
التي جعلته يتربع على صدارة جدول ترتيب 
الفرق في المركز األول خصوصاً بعد تعثر 
المتصدر السابق شعب حضرموت أمام 
شعب إب وكذلك تعثر فريق هالل 
الحديدة في ذات الجولة أمام وحدة 

صنعاء.. 
ونجح فريق وحــدة صنعاء في  

اصطياد ضيفه هالل الحديدة 
الــذي كــان يحتل المركز 
 «١١ » برصيد  لثاني  ا
ــف شعب  ــل نــقــطــة خ
حضرموت «المتصدر 
السابق».. الوحدة 
ني  لصنعا ا
من  تمكن 
تحقيق فوز 
ـــض  عـــري
على الهالل 
بنتيجة ثالثة 

أهداف مقابل هدف يتيم، وبالفوز استعاد الوحدة توازنه وتقدم 
للمركز التاسع برصيد «٦» نقاط، علماً أن األهداف الثالثة للفريق 
الوحداوي سجلها المهاجم الشاب طارق المشرقي وبالنتيجة تراجع 

الهالل للمركز الثالث بـ «١١» نقطة.
وللمرة الثانية على التوالي نجح أهلي صنعاء في العودة بثالث 
نقاط ثمينة من عدن بفوزه الغالي على مضيفه فريق وحدة عدن 
بهدفين مقابل هدف، ليتمكن األهلي من تحقيق «٦» نقاط مهمة 
من رحلته إلى عدن بعد أن فاز بذات النتيجة على التالل في الجولة 
الخامسة، األهلي تقدم للمركز الرابع برصيد «٩» نقاط، فيما تراجع 

وحدة عدن للمركز العاشر برصيده السابق «٦» نقاط.
والتقى التالل مع جاره الشعلة يوم الثالثاء الماضي وتمكن التالل 
من تجاوز الشعلة بسهولة وبنتيجة «١/٣» التالل رفع رصيده إلى 
«٨» نقاط في المركز السادس، فيما ظل الشعلة على رصيده 
السابق «٤» نقاط في المركز الثالث عشر قبل األخير.. وفي تعز 
اكتفى الجاران الصقر والطليعة بتقاسم نقطتي المباراة التي 
جمعتهما على ملعب الصقر في بير باشا بعد تعادلهما «صفر/

صفر»..
الطليعة رفع رصيده إلى «٥» نقاط في المركز الحادي عشر، فيما 

بات للصقر «٩» نقاط في المركز الخامس.
وفي إب فشل فريق االتحاد في الخروج من دوامة الهزائم التي 

طاردته، فخر للمرة الرابعة في الدوري وكانت الخسارة هذه المرة 
من أمام العروبة الذي فاز بصعوبة «١/صفر».. العروبة عزز 
رصيده إلى «٨» نقاط في الترتيب السابع، أما االتحاد فبقي على 

رصيده السابق «٤» نقاط في المركز الثاني عشر..

توم يستقيل!!
 

«الميثاق»-متابعات
أعلن البلجيكي توم سينتفيت مدرب 
منتخبنا الوطني األول لكرة القدم- أمس األول- 
استقالته من منصبه بعد الهزيمة أمام ماليزيا (١-

وتذيل ترتيب مجموعته.٢)، في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم ٢٠١٥م، 
وأبلغ سينتفيت الذي تولّى المسؤولية 

في أكتوبر الماضي رويترز في رسالة 
عبر البريد اإللكتروني: «أعلن 
استقالتي من تدريب المنتخب 
الوطني اليمني.. أتقدم بالشكر 

إلى احمد صالح العيسى رئيس 
االتحاد اليمني واألمين العام حميد 
الـــــذيـــــن للتعاون العظيم العبي المنتخب كـــل شـــيء لكل والشعب اليمني وقبل الشيباني والجهاز الفني المعاون 

ـــــاف: ابدوه». ـــن وأض ـــم ـــي ـــع «ال ــقــى بــلــد رائ ــب ـــى قــــلــــبــــي، دومــــــاً في وســي ـــن ـــم ــق في وأت ــي ــوف ــت ـــه كـــل ال المستقبل».ل

مفارقة
رفض جمال العقاري   

ــي  ــال ــم ـــر ال ـــمـــدي ال
لصندوق النشء مبلغ مليون 
ونصف المليون ريال، وجه 
وزير الشباب بصرفها من 
باب المساعدة.. فما كان 
من العقاري إالّ توريدها 
إلــى حساب الصندوق.. 
ـــــان وراء  وســــــواء أك
الرفض قناعة شخصية 
جه  تو ــع  م نسجمت  ا
وزارة المالية للحفاظ 

على ذمم ممثليها نظيفة.. أو كان األمر احتجاجاً 
على صرف وزير الشباب الثنين وثالثين مليوناً 
«سيارات»، يحسب للعقاري أنه ما يزال في 
المربع الصحيح، فيما يقف الوزير اإلرياني على 

أرض لزجة بماليين الشباب المهدرة..!
عبداهللا الصعفاني

أصبح الــهــداف التاريخي  
لفريق برشلونة متصدر 
الدوري االسباني لكرة القدم النجم 
على  ميسي  ليونيل  االرجنتيني 
بعد هدفين من الوصول إلى رقم 
مواطنه وأسطورة منتخب التانغو 
دييغو مارادونا، في عدد األهداف 

مع المنتخب السماوي واالبيض.
واقترب ميسي باألرجنتين من 
التأهل لبطولة كأس العالم التي 
تستضيفها البرازيل العام المقبل، 

ـــاً من  بــتــســجــيــلــه هـــدف
ركلة جـــزاء، لتفوز 

األرجـــنـــتـــيـــن 
ـــة  ـــالث ـــث ب

ــداف  أه
دون 

مقابل لصالح فنزويال.
٣٢ هدفاً يحتل  ويملك ميسي 
بها المركز الرابع في قائمة هدافي 
األرجنتين خلف مارادونا برصيد ٣٤ 
هدفاً، وهناك فرصة أمامه للوصول 
إلى رقم دييغو عندما يلعب أمام 

بوليفيا، الثالثاء.
وبعد عــام حافل بــاألهــداف في 
٩١ هدفاً  ٢٠١٢م سجل خالله 

لح  ــــــه لصا ــــــادي ن

 ، جنتين ر أل ا منتخب  و نة  شلو بر
متفوقاً بذلك على األلماني غيرد 
ميوللر، ٨٥ هدفاً، يتطلع الالعب 
األرجنتيني، ٢٥ عاماً، لتحقيق سبق 

جديد.
ــام «الفتى الذهبي»، الذي  وأم
سجل هذا الموسم ٦١ هدفاً في 
٥١ مــبــاراة مع فريقه أو منتخب 
بالده، ليتجاوز غابرييل باتيستوتا، 
الذي سجل ٥٦ هدفاً لألرجنتين من 

أصل ٧٨ مباراة.
يشار إلى أن ميسي نجح العام 
ــمــاضــي فــي أن يصبح  ال
الهداف التاريخي للنادي 
يضع  و  ، ني لو لكتا ا
حالياً نصب عينيه 
لــقــب هـــداف 
األرجــنــتــيــن 

التاريخي.

ميسي يهدد مارادونا


