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أفقياً :
١- مطرب اماراتي ،من اغانيه (الجبل ،الغزال 

الشمالي).
٢- من االقارب + ال – عكس ”نهار“ – للنفي (م).

٣- بلد عربي – اداة الكتابة.
٤- اسم موصول – ابريل (مبعثرة) – كفن.

٥- لالستثناء – فراش الصبي – احد االبوين (م).
٦- مديرية بمحافظة حضرموت – حب.

٧- منصف – اعتناء.
٨- حرفا االدغام بغير غنة – كثرة وزيادة (م) – 

اعلن التوبة (م).
٩- اقاسي – يكح (م).

١٠- من اوجه القمر – رحب – للتمني.
١١- يكاتب – حرف هجاء عربي + ال.

١٢- احد االبوين – اسم علم مؤنث – شبيه.

عمودياً :
١- مطرب عراقي ،من اغانيه (مهاجر- شيب 

راسي).
٢- مرض صدري – للتعريف – السن.

للتنزه  تستخدم  ٣- سفينة صغيرة شراعية 
والرياضة والراحة – حيوان مفترس – افكار.

٤- اعطى باليد – يصبغ – شتم.
٥- الخبر – رغبة ”نحو الشيء“.

٦- مدينة تركية .
٧- معظم – ام النبي محمد (عليه الصالة والصالم) 

– نيشان.
٨- وسيلة مواصالت – حسم (م) – اسم علم مذكر.

٩- كلل – تجدها في الدوام – بواسطته.
١٠- نقص – عدة الحرب (م).

١١- من الطيور – سواء ، ال فرق ”في االمر“.
١٢- الحبر – نقيض ”حي“.
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العدد: (1656)

مطلوب أميناً أولمبياً جديداً !!
األستاذ محمد عبداهللا األهجري  

األولمبية  اللجنة  أمين عــام 
الوطنية وهو صاحب الرقم القياسي 
العالمي في البقاء واالستحواذ 
ــي الــمــســؤولــيــة  ــرس عــلــى ك

األولمبية التي أستخرج لها تصريحاً رسمياً من 
الشهر العقاري بأنها مملكة خاصة به وهي 
األمانة العامة للجنة األولمبية حتى يرفق 
كل أولمبياد محلي وأسيوي وعالمي بأسمه. 
المشكلة أن بقاء األخ محمد األهجري نفسه 

يثق تماماً أنه هبة اهللا للجنة األولمبية..ولواله 
ماقامت لجنة أولمبية وطنية واليمنية ..ولنا 
رجاء خاص أخير وأمل أخير وأمنية أخيرة أن 
ترى أعيننا قبل أن تغمض غمضتها األخيرة 

أميناً عاماً للجنتنا األولمبية جديداً..!!

إشـــراف:
يحيى الضلعي
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تروندملاو١٣

وسط اجواء ملبدة بالغيوم ومقاطعة شبه جماعية من اإلتحادات

غداً..اختتام المؤتمر الوطني األول للرياضة

الميثاق/خاص 
تختتم صباح غد الثالثاء بمحافظة تعز  فعاليات 
المؤتمر الوطني األول للرياضة الــذي  تنظمه وزارة الشباب 
والرياضة ومحافظة تعز واستمر على مدار يومين وسط اجواء 
ملبدة بالغيوم رغم الدعم الالمحدود الذي قدمه األخ شوقي احمد 
هائل والذي كان صاحب إقامة فكرة المؤتمر بأمتياز منذ وقت 
سابق وتسخيره كل األمكانيات المادية والبشرية وتحمل التكلفة 

األكبر للسكن والتغذية وخالفه.
واحتوى الموتمر على تقديم العديد من القضايا واألوراق 
الواقع  القضايا في مقدمتها  العديد من  التي ناقشت 

والطموحات المامولة وقدمت أوارق عن التسويق في الرياضة 
قدمها حسام السنباني واالحترافية والتي قدمها االمين العام 
التحاد الكرة الدكتور حميد الشيباني وورقة عمل عن اإلعالم 
الرياضي الواقع غير المرضي والمعالجات من واقع الرؤى 
قدمها األستاذ حسين العواضي وقدمت العديد من األوراق 
من االشقاء العرب القت اإلستحسان كونها ناقشت العديد من 
التجارب العربية وسط مقاطعة شبه جماعية من اإلتحادات 
التي عبرت عن إستيائها من الصرف ببذخ على المؤتمر 
الذي يرون فيه حبراً على ورق وتأخير المخصصات المالية 
التي ولدت اإلحباط لقيادات اإلتحادات وسببت لها اإلرباك 

ولخبطت برامجهاوأدت لتأجيل بعض األنشطة حتي إشعار 
آخر ووجهت رسالة شديدة اللهجة واعالنها بإعطاء مهلة لمدة 
أسبوع مالم ستعلن اإلتحادات تجميد االنشطة وتحميل وزارة 
الشباب وزر التجميد وما قد يترتب عليه من إيقاف النشاط 
وأي آثار سلبية ستتحملها بعض اإلتحادات المرتبطة باألجندة 
األسيوية والعربية والدولية وما قد يتخذ ضد بعض اإلتحادات 
من عقوبات لن تضر إال الرياضة وسمعة الوطن وستختتم 
صباح غداً فعاليات المؤتمر بجلسة لصياغة التوصيات التي 
سيكون التحدي أمام المنظمين ووزارة االخ معمر مطهر 

االرياني بتنفيذ التوصيات علي أرض الواقع.!!

الوزير والعيسي ومؤتمر الرياضة!!
«الميثاق»-خاص 

الشيخ أحمد صالح العيسي 
ــحــاد الــعــام لــكــرة القدم  رئــيــس االت
عنده تفريغ كامل هــذه األيــام من 
الجهة السياسية التي تدعمه من وراء 
الكواليس للتفرغ والتركيز على إنجازات 
الموهبة الرياضية معمر مطهر االرياني 
وزير الشباب والرياضة في تفتيت عظم 
القرارات والتوصيات التي سيخرج بها 
المؤتمر الوطني األول للرياضة الذي 
اعادت الــوزارة إنعقاده في تعز كجبر 

خاطر!!
فالشيخ العيسي يقال 

إنه يحرض االتحادات 
ضد المؤتمر ويرسل 
قلبه وحبيبه وساعده 
األيمن الدكتور حميد 
شيباني الــذي اعتبر 
ان رئاسة العيسي 
أفــضــل مــن رئاسة 

االتحاد السعودي!!
عجزت  مسئولنا  يا 

وأعجزت الكرة اليمنية 
وجــعــلــتــهــا 

مثل األرض البور التنبت ثمراً وال تحرز 
هدفاً.

أماوزير الشباب والرياضة فيكفيه 
فخراً ذلك االنقالب الــذي أحدثه في 
الجلسة اإلفتتاحية لمؤتمر الرياضة 
األول الــذي بــدأت فعاليته يوم أمس 
بتغيير تسمية المؤتمر إلــى مؤتمر 
فع  نا با لملك  عبدا لدكتور  ا لفقيد  ا
رحمة اهللا تخشاه الذي عاش االهمال 

والنسيان.

غداً الثالثاء..إنطالق الجولة قبل االخيرة من 
المرحلة االولى لدوري النخبة

الميثاق/متابعات 
تستأنف منافسات الــدوري العام 
 الندية الدرجة االولــى لكرة القدم يوم غد
الثالثاء بإنطالق الجولة قبل االخيرةاألخيرة 

من المرحلة األولى للدوري.
حيث يستضيف صقر تعز ضيفه وحدة صنعاء 
الثالثاء القادم على ملعب أبو ولد بمنطقة بير 
باشا بتعز في مباراة قوية وقمة يسعى فيها 
صقور الحالمة إلى تحقيق فوز مهم يدفع 
بالفريق قليالً نحو المقدمة واالقتراب أكثر 
من الــصــدارة.. وعلى الرغم من أن الصقر 
سيلعب في أرضه إال أنه لن يكون في مهمة 
سهلة مادام أنه سيواجه أحد الفرق الكبيرة 
التي لها شأن كبير في الــدوري والمنافسة، 
ويعتبر الوحدة صنعاء من الفرق التي ال تتأثر 
بالمعاناة والمشاكل عندما تأتي المناسبات 
الكبيرة، ولهذا فإن وحدة صنعاء لن يجعل من 
نفسه محطة عبور للصقر وقد يعذب الفريق 

الصقراوي.
ويشهد ملعب العلفي غداً الثالثاء مواجهة بين 
فريق الرشيد والهالل في مباراة صعبة للرشيد 
وتبدو مهمة الطليعة أكثر صعوبة عندما يواجه 
الشعلة في عــدن في ظل استمرار معاناة 

الفريق والنتائج السلبية 
التي هــوت بالفريق إلى 

قاع الترتيب ليصبح جسراً 
للعبور ألي فريق حتى في 

أرضه..ويلتقى أهلي صنعاء 
مع فريق اتحاد إب على ملعب 

الفقيد علي محسن مريسي 
بصنعاء..كما يلتقي اليوم أيضاً 

اليرموك مع جاره العروبة على 
ملعب نادي شعب صنعاء في مباراة 
االمتحان الصعب للجيران كل 
على حساب اآلخر، خاصة وأنهما 
قريبان من المقدمة ومتنافسان 

على المراكز الخاصة بها.
وسيكون شعب حضرموت 
لتحقيق  أمــام فرصة سهلة 
فــوز جديد عندما يستضيف 
وحدة عدن على ملعب بارادم 
بالمكال.. ويقدم الشعب عطاءات 
أفضل هذا الموسم ويتربع على 

عرش الصدارة في ظل تواضع 
فريق الوحدة الذي يقبع في مراكز 

المؤخرة.

العواضي ومداخلة اإلعالم الرياضي!!
الميثاق/خاص 

كم يحز في النفس ويؤسف له أن تكون هناك هامات وقامات 
في اإلعالم الرياضي عاشت وعاصرت الواقع المر لالعإلم الرياضي وتطلب 

رئاسة المؤتمر الوطني
للرياضة من معالي الوزير السابق حسين العواضي بكتابة وإلقاء المداخلة. 
إذا كانت القيادة التاريخية إلتحاد اإلعالم الرياضي السبب الرئيسي 
واالساسي فيما وصل إليه حال اإلعالم الرياضي في يومنا المعاصر ..وكأنكم 

تقولون حاميها حراميها.
يا أبو طه ..خليك بعيد من مستنقع اإلعالم الرياضي كما كنت بعيداً 

لسنوات ثمان سفيراً في تونس.!!

ماذا قال ميدو عن 
«دموع» فييرا؟!

أكـــد أحمد  
حــــســــام 
ميدو العب الزمالك 

الــســابــق، أن تأهل 
القلعة البيضاء لدور الـ١٦ 
من دوري أبطال أفريقيا، 

أمراً طبيعياً.
ـــال مــيــدو عــبــر حسابه  وق
الشخصي على موقع التواصل 
االجتماعي تويتر: «يجب أن 
نفرح ولكن ال ننسى أن هذا 
هو مكان الزمالك الطبيعى..

الزمالك ملوك إفريقيا».
ونــجــح الــزمــالــك فــي فرض 

فيتا  على  السلبي  لتعادل  ا
وتأهل  بالكونغو،  كــلــوب 
بهدف أحمد جعفر في مباراة 

الذهاب.
وعن دموع جورفان فييرا 

بعد نهاية المباراة، علق 
ميدو قائالً: «لمن يسأل 
عن دموع فييرا أحب أن 
أوضح لكم أن الضغط 
فنى  كمدير  العصبى 

للزمالك أكثر منه فى 
أى مكان آخر لذلك بكى 

الرجل بعد المباراة».
ــم: «عندما يبكى رجل  وأت
فى سنه بعد مباراة فاعلم 

أنه رجل مخلص ويعشق 
المكان الذى يعمل به..

األلتراس تحتشد في برج العرب استعدادا للمفاجأة!

احتشد عدد كبير من مجموعة ألتراس  
أهــالوي داخــل مدرجات استاد برج 
العرب باإلسكندرية، استعداداً لحضور مباراة 
األهلي وتوسكر الكيني في إطار دور الـ٣٢ 

من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويعد ظهور األلتراس في مباراة األهلي 
وتوسكر، هو األول للمجموعة بعد غياب طويل 

في أعقاب مجزرة استاد بورسعيد الشهيرة.

وكما ذكر «يوروسبورت مصرية» منذ ما يزيد 
عن األسبوعين، فإن األلتراس تجهز لدخلة 
عمالقة للشهداء سيتم رفعها مدرجات برج 
العرب، والمفاجأة ستكون في ظهور أكثر من 

دخلة وليس واحدة فقط.
تجدر اإلشــارة إلى األهلي كان قد فاز على 
توسكر في كينيا، بهدفين لعماد متعب مقابل 

هدف.

أهالً 
«أحمد»

رزق االخ العزيز 

حمود أنعم
مولود جديد غمرت بقدومه الفرحة والسرور جميع أفراد االسرة..

أسماه «أحمد»
متمنين له حياة سعيدة في رعاية والديه الكريمين وأن يتربى في عزهما.. 

وأهالً وسهالً به ضيفاً عزيزاً على األسرة..
المهنئون :

أخوانك/ عبده وعبداهللا ومحمد وعلي محمد أنعم.. وجميع األهل واألصدقاء


