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المستشارة ميركل !!

المستشارة األلمانية ميركل واحــدة من عشاق الــكــرة  ومن  
المدمنين على تشجيع منتخب بالدها ومنذ زمن  بعيد وعندما 
تلعب المانيا اليهمها أين تكون وأي  التزامات عليها كل مايهمها هو 
متابعة منتخب  بالدها وتأجيل كل غالي ونفيس وكل هام ومهم إلى  أن 

تنتهي المباراة وبعدها يكون العمل الحكومي .

حاليًا هذه المرة الثالثة التي توقف النشاط السياسي في بالدها «المانيا» 
وتتابع المنتخب.. المشكلة أنها تستخدم ممتلكات الدولة في تبذير 

وشرعنة سفرياتها لمتابعة المنتخب .
ترى أين  الرقابة األداريــة والرقابة القضائية في عبث  ميركل بالمال 

العام..!!

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧١٩)

االثنين
 14 / 7 / 2014م  

17 / رمضان / 1435هـ

نصف نهائي المونديال.. 

المانيا والبرازيل االجمل .. والتانجو والطواحين  االضجر!! 

«الميثاق»-خاص: 
ـــــت لــنــا  ـــــدم ق
ــاراة النصف النهائي  ــب م
لمونديال كــأس  العالم 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم  بــيــن 
ــا   ــي ــمــان ـــل وال ـــرازي ـــب ال
ـــن أجــمــل  واحــــــدة م
وأفــضــل المباريات 
ـــقـــط فــي  ـــيـــس ف ل
هـــذا  الــمــونــديــال 
ولـــكـــن فــــي كــل 
الــمــونــديــاالت . 
وبــشــهــادة كل  
ــن  ــي ــع ــاب ــت ــم ال

للساحرة فقد كانت مباراة 
المانيا  والبرازيل هي األفضل على االطالق في كأس العالم  

الحالية عندما اجتاحت الجيوش األلمانية سهول  وأنهار وأراضي 
ــع  لم تعرفها البرازيل طوال  البرازيل وضربتها بأعاصير وزواب
تاريخها وهزمتها  بسباعية ضربت وحطمت كل األرقام القياسية 
السابقة  وفرضت على البرازيل اإلقامة الجبرية والنوم  المبكر منذ 
غروب الشمس وعاشت البرازيل أسوأ  وأحزن أيام عصرها الحديث 

على األطالق.
البرازيل  يمكن أن تقبل بالتنازل عن أي شيء إال التنازل  عن 
السيادة الكروية وعــن مهرجان االنــتــصــارات، لكن  أن تخسر 
البرازيل وفي أرضها وبين جمهورها وبنسبة عالية من األهداف 

التي ولجت شباكها، فهي الكارثة بعينها.

ـــم تــرحــم المانيا  ول
ـــوســـالت الـــبـــرازيـــل  ت
وزادتها  أوجاعًا أكبر 
عندما كانت الخسارة 
في أرضها وأمــام  أعين 
مواطنيها وجماهيرها. 

وأعتبر الكثيرون هذه 
ــاراة عــهــدًا جــديــدًا  ــب ــم ال
للكرة  البرازيلية ومنعطفًا 
خــطــيــرًا فــيــهــا، ألنــــه من 
المتوقع  أن تلغي البرازيل 
هذا الجيل واإلدارة والفنيين  
مـــــن قـــــامـــــوس وســـجـــالت 
الــبــرازيــل الكروية وهــم من  
أوسخوها بالعار والــذل الذي 

اليقبل به برازيلي  البتة. 
جماهير البرازيل تمني النفس وكــــــــانــــــــت 

أن تشارك  وتحضر مساء أمس األحد للفوز ببطولة كأس العالم السادسة  إال 
أن األلمان ازاحوهم عن الطريق التانجو تقضي  على الطواحين.

وكانت مباراة النصف النهائي األخرى التي جمعت  بين منتخبي هولندا 
واألرجنتين والتي فاز بها  راقص التانغو بضربات الجزاء الترجيحية قد 

وصفت  بأنها أقل شأنًا وأهمية وروعة من المباراة  األولى.
المنتخبان كانا شديدي الحذر واإلنغالق الدفاعي  وتأمين الخطوط الخلفية 
أكثر ..ما اتاح للمشاهد  رؤية مباراة  «عك كروي» في المنتصف والقليل 
من  الهجمات، فاذا كانت مباراة المانيا والبرازيل هي  األفضل فإن مباراة 

االرجنتين وهولندا لم ترتِق إلى  الدور نصف النهائي.

األفضل!!
 

هــنــاك إنــصــاف لــكــان األفــضــل  بكل من مستواه  السابق إلى اآلن..ولو كان افريقيا.. وهاهو اليوم يحافظ ويطور تابعنا ابداعاته في مونديال جنوب  والتصاعدي لسنوات  عــدة.. وكلنا روبن حافظ على مستواه المتطور وانتصاراته المتالحقة . األسباب الرئيسية لتألق منتخب بالده  ثابتة وعــروضــًا شيقة  كــانــت أحد فالالعب الهولندي قدم مستويات التي انتهت مساء امس  في البرازيل.فــي  مجريات مباريات كــأس العالم روبــن هو األفضل واألحسن يعتبر المهاجم الهولندي 
المقاييس .!!

االربعة 
الكبار!!

 
ــبــة أن ربــاعــي من المفارقات العجيبة  ــغــري ــى المربع وال ــمــونــديــال، أن  خسر أي فريق منهم طوال االرجنتين وهولندا».. لم يسبق الذهبي وهم «المانيا والبرازيل، الــتــأهــل  واالمــتــيــاز إل ــمــكــســيــك أمــــا كــــٍل من والبرازيل هي  االخرى تعادلت فالمانيا تعادلت فقط مع غانا أيــــام ومــبــاريــات ال ــصــارات  متالحقة النهائي عــشــرة على عــشــرة..نــجــاحــهــمــا حــتــى الــــدور نصف  األرجنتين  وهولندا فإن نسبة مـــع ال ــت األربعة حزينًا ومؤثرًا.والخروج  من المونديال بعد دور ومتتابعة ..ليكون الصدام قاسيًا خمسة ان

دي ستيفانو 
مات األب الروحي لريال مدريد ..مات القيصر   

األرجنتيني الذي خطف األضواء قرابة ثالثين  
عامًا.. مات القائد الذي سحب الزعامة الكروية األوروبية  
وأعطاها للملكيين وحقق معهم خمس بطوالت أندية 

أوروبية ومن بعده واصلوا المسير. 
مات الهداف التاريخي الذي جاء من األرجنتين  ليكتب 

التاريخ االوروبي بأحرف من نور.
ومن األمور  التي يتميز بها الراحل ألفريد دي ستيفانو 
هي  مشاركته الدولية مع ثالثة منتخبات، األول منتخب 
«بــالده» منتخب األرجنتين، والثاني منتخب كولومبيا،  

والثالث منتخب إسبانيا لكرة القدم. 
رغم أسطورة  دي ستيفانو الكبيرة لم يلعب أية مباراة 
في كأس  العالم، ويعد واحدًا من األساطير الذين غابوا 

عن  البطولة الكبرى.
 مات عن عمر يناهز الثامنة والثمانين من عمره  بعد 
سنوات من المرض والمعاناة بسبب تقدم العمر  ..ولكن 
لم يتركه الفريق الملكي بل ظل يعتني به  ويهتم به 
حتى وفاته.. ومن المتوقع أن تقام على  روحه جنازة 
ملكية تليق بتاريخه وبما قدمه  للفريق الملكي (ريال 

مدريد). 

الحكم األصفر !!
 

لم تخرج القارة الصفراء خالية الوفاض من  

مونديال البرازيل، حتى وإن خرجت فرقها  

ومنتخباتها واحدة تلو األخرى ويجرون اذيال  الخيبة 

والوكسة الكروية في أهم المحافل  العالمية كرويًا.

لكن القارة الصفراء تتشرف وتقف شامخة مع أحد  

أبنائها وهو الحكم األوزبكي (رافاشان ابراماتوف  ) الذي 

وقع عليه االختيار لمرافقة المنتخبات  المتأهلة إلى 

ثقة  إلدارة مباريات النصف 
الدور نصف نهائي .. ومنحه ال

نهائي أو النهائي .

وكان الحكم األوزبكي هو من احتل األفضلية  التحكيمية 

في آسيا لسنوات عديدة، كما أنــه أدار  مباريات في 

منتهى الجمال والعدالة في المونديال  الحالي.. ولذلك 

ة  فأن اختياره لم يكن وليد الصدفة  ولكن وليد الكفاء
واالقتدار . 

تواصل النشاط الثقافي الرمضاني بأهلي صنعاء
تواصل  

للجنة  ا
الثقافية بالنادي 
األهــلــي بصنعاء 
ـــوع  مـــنـــذ االســـب
ـــــمـــــنـــــصـــــرم  ال
نشاطها الثقافي 
الـــــرمـــــضـــــانـــــي 
لـــــلـــــمـــــوســـــم 
الــحــالــي والــــذي 
ــرعــايــة  يـــقـــام ب
ــــواء حسين  ــــل ال
المسوري ورجل 

األعــمــال يحيى الحباري وبــدعــم الهيئة اإلداريـــة 
للنادي، وتضمن نشاط اللجنةعددًا من الفعاليات 
الرياضية الشعبية الثقافية أهمها مسابقة القرآن 
الكريم المفتوحة والمسابقات الثقافية وحفالت 
اإلنشاد للكبار والصغار والمساجالت الشعرية وأسئلة 
الجمهور ومحاضرات وندوات وإبراز المواهب وإحياء 

الموروث الشعبي لمدينة صنعاء.
الخميس الماضي- منافسات  واختتمت -مساء
ــقــرآن الكريم المفتوحة الــتــي أقيمت  مسابقة ال
بمشاركة خمسة عشر حافظًا في فئة العشرة أجزاء 

ــيــة حــفــاظ  وثــمــان
ــفــئــة الــعــشــريــن  ل
ــــعــــة  ا وأرب جــــــــزء
عشر حافظًا لفئة 
المصحف كــامــًال، 
حيث تكونت لجنة 
التحكيم من علي 
وتوفيق  لعيني  ا
ـــري.. على  ـــي ـــزب ال
أن يـــتـــم إعــــالن 
الفائزين بالمسابقة 
فــي حفل اختتام 
ــنــشــاط الــثــقــافــي  ال

نهاية االسبوع الحالي .
تخللت المنافسات اسئلة للجمهور ومساجالت 
شعرية إلبــراز عدد من المواهب، نالت استحسان 

الحاضرين.
كما أجريت  قرعة المسابقة الثقافية للعلوم العامة 
والتي تقام بنظام خــروج المغلوب وأسفرت عن 
مواجهة فريق التايكواندو بالنادي مع فريق الشباب 
الكروي، ويواجه فريق السلة فريق فتيات النادي، 
ويلتقي فريق الرابطة مع فريق الكاراتيه، وفريق 

صنعاء القديمة مع فريق الطاولة.

مبروك التخرج

نتقدم بأجمل التهاني 
وأطيب التبريكات للشاب 

الخلوق/

أحمد مسعد صالح البحيري
بمناسبة التخرج من كلية 

التربية جامعة صنعاء
تهانينا .. وألف مبروك..

المهنئون:
ناجي محسن البحيري- 

عبدالعزيز مسعد 
البحيري- عبدالمجيد 

البحيري

مبروك التفوق

تهانينا
أسمى آيات التهاني والتبريكات للشاب 

الخلوق

وليد علي المطري
الذي احتفل االسبوع الماضي وسط 
لفيف من األهل واالصدقاء بدخوله 

القفص الذهبي مودعًا حياة العزوبية..
ألف الف مبروك.. ودام الله السرور..

المهنئون :
جميل عبدالله الجعدبي- 
عبدالكريم احمد المطري
مالطف حسين المطري- 

فيصل حمود المطري

أجمل وأرق التهاني والتبريكات القلبية 
محمولة بباقات الورد والفل والياسمين.. 

نزفها للزميل/

وليد شعب
وذلك بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر الذي 

أسماه:

«أحمد»
فألف مبروك.. وجعله الله قرة عين والديه 

وأنبته نباتًا حسنًا..
المهنئون:

جميع العاملين بصحيفة «الميثاق»  وموقع 
«المؤتمر نت» والمركز اإلعالمي..

أجمل وأرق التهاني والتبريكات
 القلبية للزميل/

عبدالواحد الدباء
وذلك بمناسبة ارتزاقه مولودًا 

جديدًا أسماه:

«عبداالله»..
ألف مبروك.. وجعله الله قرة عين والديه 

وأنبته نباتًا حسنًا..
المهنئون:

جميع العاملين بصحيفة «الميثاق» وموقع 
«المؤتمر نت» والمركز اإلعالمي..

ألف مبروكتهانيناألف مبروك يا أبا «أحمد»

أجمل وأرق التهاني والتبريكات القلبية للزميل/

صالح مهدي
 بمناسبة نجاح أوالده بتفوق في نجاحهما من الصف 

الثاني ثانوي- دبلوم تجارة- الى الصف الثالث 
وهما الشابان:

«رفقي صالح مهدي وأحمد جمال»..
متمنين لهما المزيد من النجاح والتفوق في 

حياتهما الدراسية.. وألف ألف مبروك..
المهنئون:

جميع العاملين بصحيفة «الميثاق»
وجميع االهل واالصدقاء

نزف أجمل التهاني والتبريكات للولد الطالب

عزالدين بدر محمد ملفي
بمناسبة تفوقه في الدراسة وحصوله على المركز األول..

متمنين له المزيد من النجاحات في دراسته.. 
وألف ألف مبروك..

المهنئون :
جدك : محمد ملفي- والدك : بدر محمد ملفي

وأعمامك واخوالك- محمد أنعم
وجميع األهل واالصدقاء

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
نتقدم بتعازينا الحارة للزميل/

علي البيضاني
 رئيس تحرير صحيفة «األنصار»

وذلك لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى:

«عمته والدة زوجته»
وكذا التعازي إلبنها األخ/

أحمد محمود عبداللطيف عالنه وإخوانه
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة 
بواسع الرحمة والمغفرة.. وأن يسكنها فسيح 

جناته..
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

المعزون:
جميع العاملين في صحيفة «الميثاق- المركز 

اإلعالمي- المؤتمرنت»

البقاء لله


