
الخوربي  خربها اكثر!!
ــكــون مـــن الــفــئــة   ــت صـــنـــاديـــق الـــرعـــايـــة ت

المستطيعة إلى الفئات غير القادرة.. لكن 
لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم برئاسة الالعب 
الكروي الشهير جمال الخوربي تستقطع على كل 
حكم يدير مباراة مبلغ وقدره ٥٠٠ ريال من اجل 
دعــم صندوق رعاية الحكام دون علم أو درايــة 
للحكام بهذا الصندوق .وال ندري ما الذي ستفعله 
ــال  للحكم إن اصيب او تعرض ألي  الخمسمائة ري
مكروه  وال ينفع أن يكون مخصصات الحكام في 
بالدنا هي األدنى عالميًا وفوق هذا نتفنن 
في ايجاد الخصومات واالستقطاعات 
على حكام ابو عشرة قــروش.. الحكام 
بــحــاجــة لــعــنــايــة خــاصــة بــهــم مــن كل 
الجوانب وليس استقطاع من حوافزهم.. 

وياخوربي التخربها اكثر في عهدك .

الخوربي  خربها اكثر!!الخوربي  خربها اكثر!!

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- العب ومدرب كرة قدم انجليزي دولي سابق.
 ٢- حرف نداء – طفل رضيع – اسم علم مذكر.

 ٣- موجع – مدينة اوروبية – حر جر (م).
 ٤- تسهيل – ضمير متصل – هام وضروري للحياة.

 ٥- الحب – حديقة.
 ٦- لهب – احد اوجه القمر.

 ٧- أخطاء ”هو“ – صوت االلم – فرو.
 ٨- استمرا (م) – الدم (مبعثرة).

 ٩- القهوة – من يصلي بالناس.
 ١٠- قرابة – من حركات البحر – اسم علم مؤنث.

 ١١- يقذف – روابط (م).
 ١٢- للسؤال ”عن المكان“.

عموديًا :
 ١- مدينة ايطالية – نشاهد.

 ٢- حاكم – من االحجار الكريمة والثمينة.
 ٣- اتجاه ”جانبي“ – الفراق.

 ٤- تجدها في ”اليومي“ – تهذيب ،سلوك.
 ٥- حرفا االدغام ”بدون غنة“ – اسم علم مؤنث – رقدا.
 ٦- اسم وادي في ”جهنم“ – برهان – عكس ”نهار“.

 ٧- سمين – حسن القد ،تنظيم المالبس.
 ٨- مطر كثير – الُسلم.

عف – شاركا – نصف ”صورة“.
ُ

 ٩- ض
 ١٠- ضمير متصل – تجدها في ”التمر“ – مطلوب.

 ١١- وعاء – الة عزف ”موسيقية“.
 ١٢- من الفواكه الصيفية – منحني.
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 إن الوحدة الوطنية هي القوة التي نواجه بها كل المخاطر التي تهدد 
كياننا واستقرارنا وسيادتنا الوطنية.

«اِّـيثاق الوطني»

على طريق رفع الحظر الدولي عن المالعب اليمنية..

المنتخب الوطني األول يستضيف نظيره األندونيسي الشهر المقبل !!

أبدى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم موافقته المبدئية على إقامة  
المباراة الودية الدولية بين منتخبنا الوطني األول ونظيره 
األندونيسي على استاد المريسي بمدينة الثورة الرياضة بصنعاء يوم 

االثنين الموافق «٩» سبتمبر المقبل..
وجاءت موافقة االتحاد اآلسيوي بالسماح بإقامة المباراة على طريق 
رفع الحظر الدولي المفروض على إقامة المباريات الدولية لألندية 
والمنتخبات اليمنية منذ أكثر من ثالث سنوات، على أن الموافقة التي 
أبداها االتحاد القاري رافقها اشتراطات من االتحاد اآلسيوي أكدت أهمية  
استيعاب المالحظات التي رفعتها لجنة التفتيش التابعة لالتحادين 
الدولي واآلسيوي خالل الزيارة الثانية لها في يوليو الماضي األولى في 

مباراة الوحدة واألهلي «ديربي صنعاء» وفي منتصف يونيو الماضي 
أسفرت الزيارتان عن مالحظات على الملعب الرئيسي ومنها أبراج اإلنارة 
ودورات المياه وغرفة التحكم وكاميرات المراقبة ومواقف السيارات 
وغيرها من المرافق التي ال تتوافق مع المعايير الدولية وتوفر معايير 
األمن والسالمة.. ومع ذلك مازالت الحكاية مستمرة بين الوزارة واالتحاد 
العام لكرة القدم ومسألة األمور المالية، فإقامة المباراة مرهون بجاهزية 
المنتخب وهو المّسرح من قبل شهر رمضان المبارك بسبب األمور المالية 
كما أفاد االتحاد العام لكرة القدم وكذلك تأهيل استاد المريسي وخاصة 
المالحظات من لجنة التفتيش، فهل يتم ذلك أم أن المباراة لن تقام بسبب 

تعنت الطرفين االتحاد والوزارة؟..

«يا فصيح لمن 
تصيح»

من تابع وواكب األنشطة الرياضية  
التي اقيمت فــي شهر واحــد وهو 
شهر رمضان المبارك لعرف بما اليدع مجاًال 
للشك أن رمضان وانشطته الرياضية التي 
تراكمت وتنوعت على مدار ايامه هي اكثر 
بكثير من كل النشاط الرياضي اليمني وعلى 

مستوى كل االتحادات للموسم كامًال .
وهــذ يعطينا دلــيــًال أن العمل الرياضي 
ــمــال واليــحــركــه كذلك  اليــتــوقــف بسبب ال
المال وانما تحركه الهمم المشتركة والنوايا 
المخلصة واإلصـــــرار األكــيــد عــلــى الفعل 
ومتابعة ذلــك الفعل .. والمتابع للحركة 
الرياضيةالتنافسية طوال شهر رمضان كان 
يتمنى ويأمل أن يكون العام كله شهر فضيل 
لذلك الزخم الرياضي ليس فقط في العاصمة 
صنعاء أو المدن الكبرى ولكن في كل ارجاء 

الوطن وكل بقاع اليمن .
ولو تستفيد وزارة الشباب والرياضة من هذا 
التدفق الرياضي التلقائي والفطري وتعمل 
على دراسته واستيعاب الدروس المخرجة 
منه وتعميمها.. لكنا اليوم إحــدى البلدان 
المنافسة وليس المشاركة فقط ..ولكن 

يافصيح لمن تصيح؟!!.

إلخراج النعاش من االنعاش!!

رب ضـــارة  
ــــافــــعــــة..  ن
هكذا تتبادر الينا 
ــوقــف  ــت مـــســـألـــة ال
االضطراري لشئون 
ــقــدم  لــعــبــة كـــرة ال

ــســبــب  ــــًا ب خــــارجــــي
األوضـــــــاع الــمــالــيــة 
الـــمـــتـــراكـــمـــة عــلــى 

وزارة الشباب والرياضة 
حــســب إدعـــــاء اتــحــاد 
الــكــرة والــتــي صادفت 
ــة  مــع المشكلة واألزم
الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
الكابتن سامي النعاش 
وتخوف الجميع من 
عدم تمكن النعاش 
مـــــن اإلضــــطــــالع 
بمهامه التدريبية 
والقيادية للمنتخب 
الــــوطــــنــــي االول 
فـــي ظـــل االزمــــة 
األسريةالتي جرت 

له مؤخرًا .
الحقيقة أن الكابتن سامي النعاش 
كــان سيجد صعوبة بالغة وتشتيت 
للجهد واالعصاب اذا ما استمر المنتخب 
الوطني في استعداداته لالستحقاقات 
الخارجية ولــكــن كما قلنا رب 
ضــارة نافعة .. فالكابتن 
سامي النعاش يتفرغ 
ـــــه  قــــلــــيــــالٍ الســـــرت
ويتخلص نهائيًا من 
المعضلة العالقة فيه 
والمنتخب الوطني 
..وقــــــــيــــــــادة 
االتـــــــــــحـــــــــــاد 
ــســبــل  تـــجـــد ال
ـــــوســـــائـــــل  وال
الـــقـــادرة على 
اســـــتـــــمـــــرار 
ومواكبة تلك 
االســتــحــقــاقــات 
الكروية القادمة  
وربــنــا مــا يجيب 

مكروه.

غمامة حزن عكرت صفو العيد !!

صــدم الــوســط الرياضي  
عــامــة والــكــروي خاصة 
بوفاة الكابتن والالعب الكبير 
اوسام السيد إثر حاث مروري 
ــام األخيرة من  مــروع في األي
الشهر الفضيل .. ذلك الحدث 
ـــذي قــلــب افــراحــنــا واعــيــادنــا  ال
ــــى اتــــــراح واحـــــــزان واجـــــواء  إل

ملبدةبالكأبة والحزن العميق .
ومــن خــالل الــســيــرة الذاتية 
لــالعــب الــفــقــيــد اوســــام السيد 
من السهولة اإلعتراف بأنه كان 
ــن امهر  ــلــه واحــــدًا م يــرحــمــه ال
واخلص الالعبين الكرويين.. كما 
ــاالخــالص ودمــاثــة االخــالق  امــتــاز ب
وحسن المعاشرة والمعاملة لزمالئه 
واالندية التي لعب لها  وهو الالعب اليمني 
الــوحــيــد الـــذي حظي بــذلــك التعاطف 
والتقدير مــن خــالل ذلك 
الحزن الــذي ساد 

الوطن ومن خالل برقيات التعازي التي 
هطلت بمناسبة وفاته من كال االتحادين 
االسيوي والدولي واالتحاد العربي وقيادة 
الدولة ممثلة برئيس الجمهورية وهذا 
دليل على أن الالعب كان واحدًا من افضل 
الالعبين والنجوم الكرويين في صفوف 
المنتخب الوطني أو مع االندية التي لعب 
لها وأهمها فريقه األول حسان ابين واخيرًا 
هالل الحديدة.. وبهذا المصاب الجلل فان 
صحيفة الميثاق وكل محرريها وقسمها 
ــات الــعــزاء والمواساة  الرياضي ترفع آي
ــكــرويــة اليمنية  لــالســرة الــريــاضــيــة وال
والسرة الفقيد واهله وذويه ..مطالبين 
ــكــرة ووزارة الــشــبــاب  ــحــاد ال ــادة ات ــي ق
والرياضةباالهتمام باسرة الفقيد وطفله 
الصغير وتوفير كل وسائل العبش الكريم 
لهم باعتبار أن الفقيد لم يبخل على وطنه 
وكان سباقًا في تلبية نداء الواجب للدفاع 
عن سمعة الكرة اليمنية ..انا لله وانا اليه 

راجعون.

 متى تهدم اصنام 
اللجنة األولمبية؟!!

اللجنة األولمبية اليمنية  
االولـــى لها والــواجــب أن 
تنتقل إلى وزارة الخارجية لكثرة 
سفرياتها وإنشغالها بـــاألدوار 
والمناشط الخارجية ولــم تعط 
حتى أقــل القليل للنشاط األهلي 
الرياضي وهي المسئول األول عليه 
..فكثير من اإلتــحــادات لم تجد 
الحسيب والرقيب لــذي يفرض 
عليها برنامج عمل ويتابع كل 
مناشطها على طريق اذا رب الدار 
للدف ضــارب فشيمة اهل الدار 
جميعهم الرقص..  والحقيقة أن 
قيادة اللجنة األولمبية وتكلسها 

في مناصبها لقرون عديدة هو 
ما اوصلها لمثل هــذه الحالة من 
التسيب والالمباالة وصارت قيادة 
العمل األولمبي عبارة عن اصنام 
الحــول لها والقـــوة والتفقه في 

ادارة العمل الرياضي األهلي.
والمطلوب تكسير تلك االصنام 
او نقلها للمتحف الوطني ..امــا 
العمل الشبابي والــريــاضــي فهو 
بـــأمـــس الــحــاجــة لـــقـــيـــادات من 
ـــادرة على الحركة  لحم ودم وق
والتحريك ..امــا األصنام العتيقة 
فمحلها متاحف الشمع وكتب 

التاريخ.

أوسام السيد

وسط فرحة غامرة بحضور األهل واألصدقاء احتفل الشابان الخلوقان/

هشام علي عبدالله شجاع الدين
وموسى علي محمد شجاع الدين
بزفافهما الميمون.. ودخولهما القفص الذهبي.. 

تمنياتنا لهما حياة زوجية سعيدة وبالرفاه والبنين..
األكثر فرحًا:

رئيس وهيئة تحرير صحيفة الميثاق وجميع العاملين بالصحيفة..
وجميع األهل واألصدقاء

ألف  مبروك


