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محسن الطائرة يترشح لتنفيذي االتحاد العربي
«الميثاق»-متابعات 

ــاألخ/ محسن أحمد   تنافس بالدنا ممثلة ب
صالح- رئيس االتحاد العام للكرة الطائرة- على منصب 
نائب رئيس االتحاد العربي للكرة الطائرة وعضوية المكتب 

التنفيذي لالتحاد .
وفي هذا السياق أشار األخ/ محسن أحمد صالح 
إلى أنه تم إجراء عدد من االتصاالت مع رؤساء 

االتحادات العربية في آسيا وإفريقيا الذين أبدوا استعداداهم لدعمه 
للمنصب .

ونوه إلى أنه وبناًء على مقترح االتحاد اليمني سيتم على هامش 
اجتماع الجمعية العمومية- الذي سيقام في البحرين خالل الفترة 
من العاشر إلى الثاني عشر من مايو الجاري- تكريم اليمنية نوال 
قاسم سيف التي تعد أحد مؤسسي االتحاد العربي للكرة الطائرة 

في العام ١٩٧٥م..

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- مغني سعودي ،من أغانيه (صارحيني – بقايا جروح – عقد 

وسوار).
٢- خاصتي (م) – الرجاء – تشييد.

٣- قائد السفينة – نظيف ،نقي – ارتكب ذنباً.
٤- مقياس مسافة – االجر – احسان.

٥- اللون (مبعثرة) – سافرو.
٦- عكس ”االنس“ – من سور القرآن الكريم.

٧- عمليةٌ عسكرية بها فرق من الجيش يقاتل بعضها 
بعضا على سبيل التدريب – احرف متشابهة.

٨- للتعريف – الجواب.
٩- عكس ”نهار“ – جائز ،مباح – طالء.

١٠- شعوب وقبائل – موضع مرتفع ينحدر منه الماء (م) – 
للنفي.

١١- حرف جزم – داوود (مبعثرة) – جمع ”حافز“.
١٢- ممثلة مصرية ،من افالمها (فرح – بوحه – كيمو وأنتيمو) 

– من الحيوانات.

عمودياً :
١-   الكوكب الرابع في البعد عن الشمس في النظام الشمسي وهو الجار 
الخارجي لألرض ويصنف كوكبا صخريا، من مجموعة الكواكب األرضية 

”الشبيهة باألرض“ (م) – الوجع.
٢- البعد ،الفراق – يجمع (م) – بحر (م).

٣- اصباغ ”جمع“ – للنفي.
٤- ذل ،خضع – الوالدة – من الفواكه.

٥- ثلثي ”علب“ – الفضاء – شكرا.
٦- نقيض ”حق“ – عكس ”نستقبل“ – للتعريف.

٧- لين ،لباقة ”االخالق“ – الحب.
٨- غاز يغلِّف الكرةَ األرضيةَ ويتكون من اَألزوت واُألكسجين وغازات قليلة 

أخرى – لالستثناء.
٩- تجدها في ”الراجلة“ – عزف موسيقي ،نغم.

١٠- اله - مؤلف ايرلندي ، كان أحد مفكري ومؤسسي االشتراكية الفابية، 
كانت تشغله نظرية التطور والوصول إلى السوبرمان وفكريا كان من 
الملحدين المتسامحين مع األديان، يعد أحد أشهر الكتاب المسرحيين في 
العالم، وهو الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل في األدب للعام ١٩٢٥ وجائزة 

األوسكار ألحسن سيناريو (عن سيناريو بيج ماليون) في العام ١٩٣٨.
١١- نجح (مبعثرة) – مخدة ”ما يوضع تحت الرأس“ – اشتعل.

١٢- محافظة يمنية – حرفان متشابهان – الثغر.
١٣- من الفواكه + ال (م) – بيوت.
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في افتتاح دور اإلياب لدوري النخبة..

انتفاضة مبكرة لفرق المؤخرة والعروبة يهدد الصدارة الشعباوية!!
«الميثاق»-خاص 

انطلقت مطلع األسبوع الجاري منافسات الدور الثاني من دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم بإقامة سبع مباريات على مدى ثالثة إيام ضمن لقاءات الجولة 

رقم(١٤) األولى في دور الذهاب التي سجلت خاللها النتائج التالية:
شهد الخميس الماضي ٢ مايو الجاري مباراتين.. في عدن تمكن فريق الوحدة 
الذي أنهى الذهاب في المركز الثاني عشر المهدد بالهبوط بخطف انتصار ثمين 

جاء على حساب ضيفه 
الـــيـــرمـــوك من 
وبهدف  ء  صنعا
ــف حصد  ــظــي ن

ــه الــوحــدة ثــالث  ب
ستعزز  ثمينة  نــقــاط 

من مشوار الفريق في سعيه لالبتعاد 
من دائرة الخطر والتقدم للمراكز اآلمنة 

خصوصاً في ظل التغييرات التي طرأت 
على الفريق الوحداوي بالمدرب الجديد 
محممود عبيد، وعودة ثالثة من العبيه 
استقدمهم من طليعة تعز أبرزهم 

الدولي محمد بارويس .
في تعز أسقط فريق العروبة من 

الصقر في  صنعاء ومستضيفه 
ملعب األخير بتعز بفوز األول 
بثالثة أهداف مقابل هدف، وهي 
النتيجة التي لم تكن متوقعة 
تماماً.. وجعلت العروبة يتقدم 

للمركز الثاني برصيد(٢٤) 
ر  لمتصد ا خــلــف  نقطة 

شعب حضرموت الذي 
ــدوره الجمعة  تعثر ب
بخسارته فــي عدن 

ــام الشعلة الثاني  أم
عــشــر(صــفــر/٢) اال 

أنها لم تؤثر على 
مــوقــع الــشــعــب 
الذي حافظ على 
الصدارة بنقاطه 
الـ (٢٦) السابقة.
امـــــا الــصــقــر 
فظل في المركز 
الــســادس الــذي 
أنهى به الذهاب 

ـــك يــكــون  وبـــذل
وحدة عدن وجاره 

الشعلة قد سجال 
صــــحــــوة 

مبكرة ستكون دافعاً لهما لمواصلة الصحوة في قادم الجوالت لتفادي البقاء في 
مراكز الصراع على تجنب الهبوط لدوري المظاليم.
فوزان وتعادالن

في باقي المباريات األخرى ..عاد وحدة صنعاء بفوز ثمين من تعز تجاوزه 
لمستضيفه الطليعة بهدفين نظيفين عزز بهما موقعه ليتقدم للمركز الثامن 
برصيد (١٧)، نقطة فيما فاقمت الخسارة من أوضاع طليعة تعز الذي 
ظل في آخر جــدول الترتيب بسبع 
الرغم من  نقاط فقط..على 
الثورة التي شهدها الطلعاوية 
بقدوم المدرب السوري أحمد 
ـــذي جلب معه  هـــواش..ال
سوريين  محترفين  ثالثة 
لكنهم لم يتأقلموا بسرعة 

مع الطاهش.
ــدة  ــدي ــح هــــالل ال
اصطاد ضيفه شعب 
إب (حامل اللقب) 
بالفوز عليه بهدف 
نــظــيــف مـــكـــرراً 
نتيجة الــذهــاب 
في إب فتقدم 
الهالل للمركز 
الخامس بـ(٢٢)
نقطة ..فيما ظل 
المركز  فــي  إب  شعب 
الثاني عشر لكنه لم يلعب 
سوى(٧) مباريات وتبقت 
له سبع أخرى مؤجلة من 

الذهاب.
ـــاد إب اكــتــفــى  ـــح ات
ــادل مـــع ضيفه  ــع ــت ــال ب
التالل(٢/٢) االتحاد عاشراً 
بـ(١٤) نقطة والتالل سابعاً 
ــا أهلي  بـــ(١٨) نقطة ..أم
فــي تخطي  صنعاء ففشل 
عقبة ضيفه العنيد رشيد تعز 
فخرجا بنقطة لكل فريق..
األهلي تراجع للمركز الرابع 
بـ(٢٣) نقطة وحافظ الرشيد 
على المركز التاسع بـ(١٧) 

نقطة..

تبقى الحقيقة عند الشيخ والدكتور .. 
صوت اليمن أين وضع !!

األعسم.. طاب حياً وميتاً

المحرر

مازالت حقيقة الصوت اليمني في انتخابات االتحاد  
اآلسيوي في مساحة بعيدة عن الجميع ، بعد التأويالت 
المتضاربة التي ظهرت بعد فوز سلمان بن إبراهيم برئاسة 

ــقــاري .. فبعد أن  االتــحــاد ال
دخل اتحاد العيسي في جملة 
التربيطات التي سبقت وتسبق 
ــداً ..  هذه المواعيد دائماً واب
والتي كان فيها رئيس االتحاد 
الــقــطــري يــحــل ضــيــفــاً على 
الشيخ ثم زيــارة طالل الفهد 
إلى عدن والتقاء الشيخ أيضاً 
.. كانت الــخــيــارات تؤكد أن 
الصوت اليمني مع قليل جداً 
من األصوات العربية قد هبت 
ـــارات في الحدث  لممثل اإلم
«يوسف السركال» الذي سقط 
كما لم يتوقع احد بستة أصوات 
فقط من أصل إجمالي األصوات 

التي نال فيها البحريني (٣٣) صوتاً .
ومن هنا يبقى أن الحسبة الخطأ التي دخل فيها اتحاد العيسي 
من خالل فكر غبي للحميد شيباني الذي يتقمص دائماً دور 
البطل في مثل هذه المواعيد ، قد تضرنا كثيراً في مسار االتحاد 
القاري الذي تقلده البحريني دون حاجة لصوت العيسي ، مما 
ينذر بما ال نريده نحن كيمنيين بعالقة جديدة تخدم واقعنا 
الكروي الهش الذي يصنعه االتحاد المسيطر لسنوات على 

أحوالنا وأوضاعنا وواقعنا المرير .
وهكذا تبقى الحقيقة في بطن الشاعر» إي ألعيسي والشيباني 
اللذين سيكونان على موعد لتحمل تبعات فعلتهم التي لم 
يحسبوها جيداً لسبب بسيط تتجسد فيه ضعف عالقاتهما مع 
األشقاء العرب لبلورة قرار صائب للموعد المهم الذي يترك دائماً 
آثاراً جانبية ترتبط باألصوات ولمن أعطيت وتتخذ مسارات 

انتقامية اهللا يجنبها واقعنا المزري كروياً.

تمر علينا هــذه األيــام الــذكــرى الرابعة  
لفقيد اإلعــالم الرياضي اليمني األستاذ 
عادل االعسم تلك الشخصية الرياضية الفذة التي 
استطاعت وخالل فترة وجيزة من عمرها 
الصحافي واإلعــالمــي الرياضي 
أن تتسنم وتتقدم الصفوف 
ــي هـــذا الــهــرم  ــــى ف األول
الشامخ وأعطت لإلعالم 
الرياضي اليمني ثقله 
االجتماعي وأهميته 
الرياضية بإعتباره 
عيناً ومشرط جراج 
في كشف وفضح 
ـــل األخـــطـــاء  ك
والسلبيات التي 
ترافق الرياضة 
الـــيـــمـــنـــيـــة 
ووضح الحلول 

والمخارج لها.
وعــــــــاش- 
يــرحــمــه اهللا- 
طــوال تاريخه 
الــــريــــاضــــي 
الــــقــــصــــيــــر 
نموذجاً وقــدوة 
اليعلى  ومـــثـــالً 
من  للكثير  عليه 
االقــالم الرياضية 
ـــواعـــدة وحــديــثــة  ال
العهد بــاالعــالم النها 
وجـــدت فــي سلوكياته 
ــدوة الحسنة  ــق وحــيــاتــه ال
والنوعية األفضل القادرة على 
تجاوز صعاب ومشقات هذه المهنة 
المرتبطة بالمتاعب.. فاألستاذ عادل 
االعسم يرحمه اهللا التحتويه الكلمات وال العبارات 
االنشائية ألن القليل من الناس الذين عايشوه 
حتى فترة قصيرة استلهموا من تلك الفترة الكثير 
من المعاني والعبر الكفيلة بأن تصنع منهم رواداً 
وقيادات إعالمية ناضجة ألنها رضعت وشربت 
وتعلمت من رجل فاضل كان همه األول الناس وهمه 

األخير الناس ايضاً وقلَّما كنا نجد مثيالً له.
طبت حياً وميتاً ابا محمد ..ورحمك اهللا رحمة 
األبرار وأسكنك فسيح جنانه .. والنقول إال كما قال 
الصابرون ((إنا هللا وإنا اليه راجعون)).. الفاتحة الى 

روحه الطيبة.

أبقت من يتهمهم تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة بالفساد 

التالل .. سطوة النائب تعترض القادمين للتغيير وخدمة المشوار !!
خالد هيثم

ــجــد   لـــــم ي
ـــــالل  ـــــت ال
العدني «عميد اندية 
لخليج  وا لــوطــن  ا
والجزيرة العربية» 
ضالته بعد للخروج 
من مــأزق السنوات 
التي ظل  الطويلة 
جشع  حبيس  فيها 

بعض األسماء التي 
رضت عليه بأوقات صعبة ومن اتجاهات  فُ

تنوعت بين وقت وآخر مصادرها .
من يتابع هذا النادي وما مر ويمر به يدرك 
بسهولة كيف هي صعوباته وكيف جاءت له 
وكيف وصل إلى ما وصل إليه رغم محاوالت 
بعض الجهات إصــالح ما أصابه من خراب 
كبير وصل إلى مواقع األخالق وما يرافقها .. 
فالصورة قد اتضحت بألوان مكشوفة ال تحتاج 
إلى نظارات لمالمسة جزئياتها المخزونة فيها ، 
فالتالل ضحية جشع ورغبات خاصة ظلت دائماً 
وابداً حكراً على أسماء بعينها استطاعت ان 
تلعب بالبيضة والحجر لتمر إلى بعض مواقع 
الثقل لترتبط بها لتبقى حارسة على مصالح 
مشتركة تجمعها كاطراف ذات عالقة بالتالل 

والشأن الرياضي برمته .
مشكلة التالل انه وقع بين فخ السياسيين 
في مراحل عدة كان فيها األمر يتخذ مسار 
مخيف وصاعق عليه كنادي ، فكان ان تمادى 
هذا وذاك فكانت األمور تسير وفق أهواء تلك 
األسماء التي عرفت على مر السنوات بأنها « 
طامة» قد صدم بها هذا النادي لتبقى جاثمة 
على أنفاسه دون قدرة أحد على زعزعتها 
بعدما وجد من يحرسها لغايات متباعدة عن 
مصلحة التالل كناد وكيان وشباب له أهداف 

وغــايــات ال تبتعد عن 
الرياضة كمنافسة شريفة.

قبل سنة تقريباً كان التالل مدعوا كغيرة 
من األندية إلجراء اإلنتخابات كموعد يجمع 
أبناءه وفقاً دون تحديد للون ونسل أو ماشابه 
.. وحين اقترب الموعد كان الجميع ينظر إلى 
هذا الحدث بإطار من التفاءل الشديد في ظل 
حراك طيب كانت فيه بعض الشخصيات 
التاللية تستعد إلعادة هيكلة التالل وتغيير 
جلده بإبعاد تلك الشخصيات الفاسدة التي 
أدانها تقارير رسمية صــادرة من الجهاز 
المركزي للرقابة واإلحصاء ، ومن يوماً إلى 
آخر ظهر أن تلك الشخصيات الجاثمة ومن 
خالل دعم حزبي واضح كان فيها البرلماني 
التاللي « إنصاف مايو» تظهر بشكلها المعتاد 
فسعت إلى غربلة بعض الظروف للوصول 
إلى غايات خاصة تبقيها حيث هي وتسد 
األبواب إمام القادمين ، وخصوصاً شخصية 
كانت بوزن المهندس عدنان محمد الكاف 
، الذي رآه التالليون رجل المرحلة والموعد 
، وفقاً لما لديه ولكونه سيكون في المقام 
األول بعيداً عن أموال التالل التي تنهب 
من قبل تلك الشخصيات ، ألنه في األساس 
مقتدر وجــاء ليدعم كما عــرف في كثير 
من المحطات التي دعم فيها شباب التالل 

ــاب  ـــة وشــب ـــدي وأن
 . . بأكملها  عـــدن 
ومن خالل نزعات 
غبة  ر و نية  شيطا
ــيــة صريحة  حــزب
للبرلماني التاللي 
، كان األمر يتحول 
ــراع للبقاء  إلــى ص
جل  لر ا فيه  ظهر 
عة  للقا لمستثمر  ا
التاللية على مدار 
ــا بــــ ٧٠  ــام ١٧ ع
ألف ريــال يمني فقط في الشهر «جميل 
ثابت» ليكون نتاج ذلك حالة من التحالف 
التي جمعت هذا وذاك بهدف إبعاد عدنان 
الكاف بكل الطرق ، فكان ان وجدت تلك 
الشخصيات في محافظ عدن وحيد رشيد 
سنداً لها وبصورة واضحة .. ليتخذ الموضوع 
تلك  فيه  اجتمعت  واضحاً  مساراً حزبياً 
األطراف لتتالعب بكل اللوائح وعلى فرجة 
من وزارة الشباب ، حتى اصدر قرار تشكيل 
لجنة مؤقتة بصورة مخالفة لكل اللوائح الن 
تلك اللجنة شملت أسماء جاءت في تقارير 

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وهكذا ومن خالل قرار محافظ عدن بتشكيل 
لجنة مؤقتة بقت األمور على حالها ، مستأجر 
القاعة رئيساً وفقاً لتربيطات حزبية كان فيها 
« إنصاف مايو» بطالً للمشهد بقدراته على 
توجيه المحافظ إلصدار قرار اللجنة المؤقتة 
برئاسة ثابت ، أبعد القادمين برغبة التغيير 
لمجموعة جمعتهم  الكاف خصماً  وأصبح 
المصلحة بعدما كانوا يوماً أعداء .. وهكذا 
كانت الحزبية تبعد رؤية وأخالقاً وثقافة جاءت 
لخدمة للتالل ،وظلت ثلة فاسدة يدينها تقرير 
مالي وأداري وضع على طاولة وزير الشباب 

وجهات أخرى بمن فيها محافظ عدن.

اليوم.. فرع الرياضة للجميع 
بمحافظة مأرب ينظم سباق 

لـ(300) متسابق
صنعاء/متابعات 

الشباب والرياضة  ينظم مكتب 
وفرع الرياضة للجميع بمحافظة مأرب اليوم 
٣٠٠متسابق..  االثنين سباقاً مارثونياً لـ
ويأتي هذا النشاط في إطار خطة االتحاد 
العام للرياضة للجميع بمناسبة اليوم الوطني 

والعربي للرياضة للجميع على كأس الحوار
وبهذا الصدد أوضح األخ محمد المعبري- 
رئيس فرع الرياضة للجميع بمحافظة مأرب- 
أن هذا النشاط يأتي في إطار خطة الفرع 
للموسم الجاري ٢٠١٣م والذي نسعى من 
خالله إلى إشراك كافة الشرائح للمشاركة في 
هذه الفعالية خاصة وهي تحمل في طياتها 
كأس الحوار الوطني والذي يمثل يوماً عظيماً 
في تنشيط الشباب الرياضي ومساهمة 
منهم ودعمهم ألهمية مؤتمر الحوار الوطني 
في إعادة اليمن إلى الطريق الصحيح، ودعماً 
إلنجاح هذا االستحقاق الوطني المهم والتطلع 

إلى المستقبل الذي ينشده كل اليمنيين
مشيرا في ذات السياق إلــى أن السباق 
٣) كم سيتخلله حفل تكريمي  لمسافة (
للعشرة الفائزين وسيتم تكريمهم بالميداليات 
الذهبية والفضية والبرونزية وجوائز عينية 
تحفيزاً وتشجيعاً لمواصلة مشوارهم الرياضي 
في جميع األلعاب الرياضية.. شاكراً في ختام 
تصريحه االتحاد العام للرياضة للجميع ممثالً 
باألستاذ حسن الخوالني رئيس االتحاد وأمينه 
العام الكابتن عصام دريبان في تسهيل كافة 
الصعوبات وتوفير اإلمكانات في إقامة مثل 
هذه األنشطة الرياضية التي تعود فوائدها 

على أبنائنا الشباب.

اليوم.. اختتام دورة فن االتصال الفعال بمركز إعداد القيادات الشبابية

«بشير» التايكواندو.. نجم من ذهب!!

الميثاق/خاص 
تــخــتــتــم عصر 
اليوم االثنين دورة «فن 
االتــصــال الــفــعــال» التى 
نظمها مركز إعداد القيادات 
الشبابية والرياضية في 
إطار برنامج قافلة التنمية 
الموقع بين وزارة الشباب 
والرياضة ومنظمة جامعة 
الشعوب العربية لتدريب 
عشرة آالف شاب في اثنتي 

عشرة محافظة.
 ذكر ذلك األخ أحمد السياغي مدير عام التأهيل 
والتدريب بوزارة الشباب والرياضة مدير المركز الذي 

أكد أن هذه الدورات تأتي 
ضمن بــرنــامــج الـــوزارة 
لتأهيل وتدريب الشباب 
مختلف  في  لموظفين  وا
المناحي التدريبية.. وقال 
السياغي إن دورة اإلتصال 
الــفــعــال تــولــى تدريبها 
ــي شايف  ــدول ــدرب ال ــم ال
العنسي رئيس مؤسسة 
شايف للتنمية والتدريب 
والـــذي سيتولى تدريب 
دورة اخرى الثالثاء واالربعاء القادمين حول (كيف 
تسوق لنفسك بنجاح ) مثمناً تعاون قيادة وزارة الشباب 
والرياضة والدكتور محفوظ سالم امين عام منظمة 

جامعة الشعوب العربية.!! 

«الميثاق»-خاص 
عندما تكون الموهبة موجودة فإن كثيراً من 
العناء والتعب يتالشى ويقل في صناعة النجم الرياضي 
الذي بوسعه ومقدوره أن يرفع هامة الوطن أو راية البلد 
إلى منصات التتويج.. ولدينا الكثير من هؤالء النجوم 
الشباب القادرين على طي صفحة الماضي والبدء بكتابة 
تاريخ جديد للرياضة اليمنية يكون فيها الشرف الغالي 

معلقاً على الصدور ومزيناً للساحات العامة .
فالنجم بشير سعدان العب منتخبنا الوطني لناشئي 
التايكواندو واحد من هؤالء الذين يمكن أن نفتح لهم 
مجاالً أوسع للصقل حتى يأتي المردود إيجابياً وتثمر 

الزهور مبكراً..
بشير سعدان نجم واعد ومشروع حقيقي في التقدم 
خطوة لألمام من اجل الظفر والفوز بألقاب حقيقية 
وبطوالت التأتي اال من خالل الجهد العالي والتخطيط 
السليم واإلصــرار على الفوز ورفع اسم الوطن عالياً.. 
وصدقونا امنحوه نصف ما يتحقق ألمثاله في بلدان مجاورة 
وهو بعون اهللا سوف يجعل العالم كله يستمع إلى نشيدنا 
الوطني في أكبر المحافل الرياضية ..وسعدان واحد من 
عشرات لكننا النحب التعب وال نود البحث والتنقيب عن 
براعم وشباب يمزقون صفحات ماضينا التعيس باإلنجازات 
ويسطرون صفات جديدة ناصعة البياض ..نرجوكم اجعلوا 

من بشير تجربة، والنتائج مضمونة بإذن اهللا تعالى.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
املوبرتنالا١
لوانساسالا٢
تيلميسنلاا٣
كشااطلارمل٤
روحبهـهـهـدري٥
يمرلاالنوم٦
ميغالبلاج٧
ضوجايسلاا٨
اضيرملانيل٩

لاوزاباغجف١٠
ربحلابلكلا١١
دنامروبلسر١٢


