
الحديدة/قاسم البعييص
ــوايل تتواصل بمدينة  ــث عىل الت لليوم الثال
الحديدة منافسات بطولة الجمهورية للشطرنج 
ألندية الدرجة الثانية والتي ينظمها فرع االتحاد 
العام للشطرنج بالحديدة، عىل مدى خمسة أيام  
ــاتها بالنظام  ــاً وتجري منافس ــاركة 14 نادي بمش

السويرسي من سبع جوالت. 
ــات البطولة يف يومها الثالث كشفت  منافس
ــن الحديدة  ــة لفريقي الهالل م ــن رغبة جامح ع
ــة بعد  ــف ود البطول ــني يف خط ــن أب ــع م والوضي
ــوالت  ــم يف الج ــج مبارياته ــىل نتائ ــيطرا ع أن س
ــا  ــرق هدفه ــض الف ــغ بع ــم تبل ــا ل ــابقة، فيم الس
ــراً لقوة أداء  ــتوى املطلوب, نظ بمحاولتها للمس

املشاركني.
وقد أسفرت نتائج الجولتني الثالثة والرابعة 

عىل النحو التايل:
الجولة الثالثة

الهالل  × الوضيع (2 / 2).
شباب ماوية × إتحاد إب (2 / 2).
وحدة عمران  ×  شمسان (3 / 1).

شباب باجل  ×  تعاون بعدان ( صفر / 4).

نرص عدن  ×  شباب كحالن (4 / صفر).
ــبعني باملحويت (2 /  ــيم مارب  ×  الس النس

.(2
الجولة الرابعة

الصحة  × الهالل (1.5 / 2.5).
لوضيع  ×  تعاون بعدان (2.5 / 1.5).

اتحاد اب  × وحدة عمران (3 / 1).
نرص عدن  ×  شباب همدان (1 / 3).

السبعني باملحويت  ×  شباب باجل (1 / 3).
كحالن حجة  ×  النسيم مارب (2/2).

ــباب والرياضة بالحديدة  * مدير مكتب الش
ــاد بدور  ــة وأش ــل الحبييش زار موقع املنافس نبي
ــاركني عىل  اللجنة التنظيمية وحث ألالعبني املش

تقديم مستويات أفضل. 
ــني يف  ــوي املنافس ــني اق ــن أب ــع م * الوضي
ــدان ورؤف  ــقيقني ري ــذي يضم الش ــة وال البطول
ــرب ونادي  ــال اليمن والع ــرب  إبط ــد عبدال محم

شمسان سابقا.
ــباب ماوية تراجعا  * فريق وحدة عمران وش
واالتحاد من إب يتقدم قليال  والهالليون  عيونهم 

عىل البطولة.

تعز/عبدالسالم فارع
حجة / احمد نارص مهدي
البيضاء / محمد املشخر

ذمار/ عادل الطيش 
سيئون/ عوض بافطيم

ــم  ــة للرباع ــة الثالث ــات البطول ــن منافس ضم
ــرع اتحاد  ــدم والتي ينظمها ف ــئني لكرة الق والناش
ــباب  ــن مكتب الش ــز بدعم م ــة تع ــرة بمحافظ الك
والرياضة أقيمت عدة لقاءات أسهمت بالكثري من 
ــات والجمل الكروية, وقد أسفرت املباريات  اللمس

عن النتائج التالية:
فوز براعم السهام عىل الطليعة 3/صفر وفوز 
ــئة الرشيد  ــئني يف الطليعة 1/صفر, أما ناش الناش

فقد تغلبوا عىل السهام بهدف مقابل اليشء.
شباب املرساخ * السهام

ــات الدرجة الثالثة لكرة القدم  وضمن منافس
ــاء فريق  ــرص أمس الثالث ــز تقابل ع ــة تع بمحافظ
ــباب من  ــهام متصدر املجموعة مع فريق الش الس
د شوطه األول شباب املرساخ  ــيّ املرساخ يف لقاء تس
ــذي لعب معظم فرتات الحصة األوىل يف منتصف  ال

ملعب السهام.
ــذور  ــز مج ــذ عبدالعزي ــد تالمي ــا اعتم فيم
اعتمادا كليا عىل الكرات املرتدة التي لم تؤت أكلها 
ــة لينتهي  ــيطرة املرساخ املطلق ــو الحال لس كما ه
شوط اللقاء األول بالتعادل السلبي بني الفريقني.
ــن اللقاء والتي  ــوط الثاني م ــا أحداث الش أم
ــكال الفريقني  ــة ل ــرص الضائع ــد الف ــهدت عدي ش
ــوط الثاني  ــن زمن الش ــة 25 م ــت الدقيق إىل أن أهل
ــجيل اإلصابة األوىل للسهام بواسطة  ــهد تس لتش
ــاذيل ولم تمض سوى عرش دقائق حتى  إبراهيم ش
ــا صدارة  ــا معلن ــا ثاني ــس الالعب هدف ــاف نف أض
ــذه النتيجة 2/صفر  الهدافني بثمانية أهداف وبه

ــهام العالمة الكاملة 12 نقطة من أربع  يحصد الس
ــة  ــري البطاق ــر أن مص ــا, يذك ــات و15 هدف مواجه

الرابعة معلق بني الرشوق وميناء املخا.
حجة

ــرق الثمانية  املتأهلة للدور  تحددت هوية الف
ــة الثالثة لكرة  ــدوري أندية الدرج ــع النهائي ل الرب
ــع اختتام الجولة األخرية  القدم بمحافظة حجة م

من الدور األول.
ــاء فريقي  ــى لق ــة األوىل انته ــي املجموع فف
نرص حجة وشباب الطور بالتعادل اإليجابي 3/3 
ــة  يف انتظار املباراة الفاصلة  تأهلهما عن املجموع
ــة األول  ــد هوي ــني لتحدي ــتجمع الفريق ــي س الت

والثاني خالل األيام القادمة.
ــفر من انتزاع  ــتطاع فريق 22 مايو ش فيما اس
ــت نقاط تاله  ــلم يف بس ــيد أس الصدارة فريق الرش

فريق مرصوح املحرق ثانيا بثالث نقاط.
ــرض فقد أعلن  ــا يف املجموعة الثالثة يف ح أم
ــرض صدارته للمجموعة بعد فوزه  فريق رحبان ح
يف مباراة الهامة والفاصلة أمام نظريه الفتح باملرزم 
ــي  ــز الثان ــح للمرك ــالل الفت ــدف واحت ــني له بهدف

باملجموعة. 
ــفر  ــي أقيمت بش ــة الت ــة الرابع ويف املجموع
ــدارة املجموعة   ــفر ص ــد تصدر فريق 22مايو ش فق
ــه  العربي  ــوزه يف مباراته الهامة أمام منافس ــد ف بع
ــرق الثمانية املتأهلة  حريان 2/1 لتكتمل هوية الف
للدور الثاني مع انتظار تحديد األول والثاني فقط  

للمجموعة األوىل ..
ــياق ذاته أقرت لجنة املسابقات بفرع  ويف الس
ــرارات يف اجتماعها الذي  ــة الق ــرة جمل ــاد الك اتح
ــوقي  ــة األخ عيل عبده ش ــس برئاس ــوم أم ــد ي ُعق
رئيس الفرع ، نقل جميع مباريات شباب الطور إىل 
ــباب عبس بما فيها املباراة الفاصلة أمام  ملعب ش
ــام جماهريه باحتجاز مراقب  نرص حجة وذلك لقي
ــرت اللجنة إيقاف  ــاراة ، كما أق ــكام املب ــاراة وح املب

ــي حريان  ملدة عام كامل  وتغريم ناديه  العب العرب
ــاه الحكم الرابع  ــا بدر منه تج ــف ريال عىل م 30 أل

ملباراة فريقه أمام فريق 22 مايو شفر.
البيضاء

ــريه فريق العز 8/1  ــح فريق النهضة نظ اكتس
ــب الحديقة  ــىل ملع ــا ع ــذي جمعهم ــاء ال يف اللق
ــة الثالثة  ــن مباريات دوري  الدرج ــاء ضم بالبيض

لكرة القدم ألندية املحافظة.
ــالل فوزا  ــق فريق اله ــي حق ــاء الثان ويف اللق
ــة مكرياس  ــن مديري ــب م ــباب عري ــاً عىل ش ثمين

بهدفني دون رد.
ــدي وعبدالرحمن  ــم العبي  أدار اللقاءان قاس
ــني وعبدالله  ــايض وجالل املحس ــل وفهد ق الدوي

املظفري وراقبها سالم العمري.
ذمار

ــادًال ثميناً  ــن ورقة تع ــهم م خطف فريق الس
ــنبان يف  ــباب س ــق ش ــام فري ــن أم ــوز م ــم الف بطع
ــة واألخرية للدور  ــات الجولة الثالث افتتاح مواجه

التمهيدي لدوري أندية الدرجة الثالثة بذمار ..
ــهم إىل سبع  هذا التعادل الذي رفع رصيد الس
ــز األول يف املجموعة ..فميا  ــا املرك ــاط محتال به نق
ــنبان إىل خمس نقاط احتل  ارتفع رصيد شباب س

بها املركز الثاني ..
سيئون

ــابقات بفرع اتحاد كرة القدم  أقرت لجنة املس
بودي حرضموت إقامة مباريات املجموعة الرابعة 
لتصفيات الدرجة الثالثة عىل ملعب الفقيد سبيت 
بامهري بحريضة ، وذلك يف اجتماعها أمس الثالثاء  
ــعيب أمني عام الفرع  ــلم باش ــة األخ عيل يس برئاس
ــوان رئيس لجنة  ــور األخ زكي هادي باحش وبحض
ــة بالفرع ومندوبي  ــابقات رئيس اللجنة الفني املس
ــباب القطن  أندية املجموعة الرابعة وهي أندية ش

وريبون حريضة والشعلة بعرض آل مخاشن.

ذمار/ الطيش 
ــكرتري لجنة الحكام باالتحاد  قدم س
ــوى الحكم الدويل عامر  العام أللعاب الق
ــتقالته من سكرتارية اللجنة  الواصل اس
وذلك يف رسالة وجهها ألمني عام االتحاد 

عبيد عليان ..
ــار  ــث خاص لـ"الثورة" أش ويف حدي
ــدويل عامر الواصل إىل أنه تقدم  الحكم ال
ــة  ــة الجمهوري ــب بطول ــتقالته عق باس
ــت  ــي أقيم ــتوى األول والت ــة املس ألندي

بذمار نهاية األسبوع املنرصم ..
ــتقالة  ــع الواصل تقديمه لالس وأرج
ــباب منها أن اللجنة املشكلة  إىل عدة أس
ــاد الدويل  ــق عليها الئحة االتح ال تنطب
ــة أو  ــباب والرياض ــة وزارة الش أو الئح
ــيوية ..والتي  ــادات العربية واآلس االتح
ــن  ــة م ــاء اللجن ــون أعض ــرتط أن يك تش
ــهادات  أصحاب املؤهالت والدورات والش

املعتمدة بمن فيهم رئيس اللجنة..
ــكلة ال تقوم  مضيفاً بأن اللجنة املش
ــات  ــا االجتماع ــن ضمنه ــا وم بأعماله
ــم  ــكام وتأهيله ــف الح ــة وتصني الدوري

ووضع خطط وتصورات دورية وموسمية 
لتطوير املستوى العام .. وأن هذه اللجنة  
ــكيلها  ــرب عىل ورق ولم تجتمع منذ تش ح

بعد االنتخابات األخرية.
ــمه  ــام ترصيحه باس ــا يف خت مطالب
ــوى قيادة  ــاب الق ــكام الع ــة عن ح ونياب
االتحاد العام للعبة بتشكيل لجنة حكام 
من األسماء املعتمدة لدى االتحاد العام 
ــب  ــة الصالحيات بحس ــم كاف وإعطائه
الئحة االتحاد الدويل للعبة حتى يتنىس 
ــب اإلمكانات  لهم القيام بأعمالهم بحس

املتاحة لدى االتحاد العام ..

أبو سليم مدربا لخيبل املهرة

املهرة/ مختار باداس
ــق األول لكرة القدم  ــة تدريب الفري ــل باملهرة مهم ــندت إدارة نادي خيب أس
ــاعداً  ــيخ بو بكر مس ــليم ومحمد عمر بن الش بالنادي للكابنت محمد عيل أبو س
ــليم مدرباً للحراس ويرشف عىل إعداد الفريق عوض املهوي  للمدرب ومختار س

أمني عام النادي.
ــت إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق بثالثة العبني محرتفني وهم  كما قام

رمزي صالح (مهاجم) وسامح رشيم (مدافع) ومحمد عوزر(حارس مرمي).
ويف سياق متصل عززت إدارة نادي شباب الغيظة صفوف فريقها األول لكرة 
ــادي بنا وصالح محمد  ــعيد رزق من ن ــدم بثالثة العبني وحارس مرمى وهم س الق
ــان ويارس سالم سعيد وحمادة منرص ، وتعاقدت إدارة النادي مع  يحيى من حس
املدرب حمدي الباني العب منتخب الناشئني السابق لقيادة فريق النادي األول 
ــاعداً  لكرة القدم يف تصفيات أندية الدرجة الثالثة باملهرة والكابنت عادل رزق مس

للمدرب وفؤاد سالم يسلم مدرباً للحراس.

املكال تستضيف تصفيات 
التايكواندو للرجال

املكال / فهمي باحمدان
تحتضن صالة الفقيد سالم عوض باوزير الرياضية املغلقة بمنطقة خلف 
ــات التصفيات التمهيدية  ــبتمرب الجاري منافس ــكال خالل الفرتة (5 - 7) س بامل
ــيقيمها  ــة الثامنة عرش للتايكواندو (تجمع املكال) الذي س ــة الجمهوري لبطول
ــاركة األندية  ــاحل حرضموت وبمش ــة بالتعاون مع فرع س ــام للعب ــاد الع االتح
ــني كل ثالث فرق فريق  ــىل أن يتأهل من ب ــاحل والوادي ع ــة للعبة يف الس املزاول

واحد لنهائيات بطولة الجمهورية لألندية أبطال التجمعات.
ــاع الفني وإجراء القرعة  ــات بطولة التصفيات بعقد االجتم وتبدأ منافس
ــي (54 ، 58 ، 63 ، 68 ، 74 ، 80  ــني يف األوزان وه ــني املتقدم ــة وزن الالعب وعملي
ــا يف اليوم الثاني  ــعب حرضموت ، ويعقبه ــم) وذلك بنادي ش ــوق 87 كج ، 87 ف
ــزة واملتأهلة  ــد الفرق الفائ ــم النهائيات لتحدي ــة ث ــات األدوار التمهيدي منافس

بمجموع امليداليات الفردية.

ــيس فرانك ريبريي،  امتنع الفرن
ــة،  عطي ــن  ب ــدي  امله ــي  واملغرب
ــاكريي،  ش ــوردان  ش ــويرسي  والس
ــخ األملاني عن رفع  ــو بايرن ميون العب
ــورة جماعية  ــر البرية خالل ص قواري
ــاري مع واحد  ــاء الفريق الباف ألعض

من رشكائه املعلنني.
ــرض  ــد ع ــخ ق ــرن ميون وكان باي
ــرت  ــىل توي ــمية ع ــه الرس يف صفحات
ــة لالعبي  ــوراً جماعي ــبوك ص وفيس
الفريق ومدربهم غوارديوال, يلبسون 
ــال  ــه عم ــا يلبس ــابه م ــا تش قمصان
ــا من  املالهي الليلية، ويرفعون كؤوس
ــلم  ــس الثالثي املس ــرية، فيما جل الب
ــون أيديهم من دون  مع زمالئهم يرفع
حمل املرشوب، فيما فهم بأنه تمسك 

ــالمي  ــم الدين اإلس ــادئ وتعالي بمب
التي تحرم تناول املسكرات والخمور.

ــمه  ــخ موس ــرن ميوني ــدأ باي وب
ــوبر أمام  ــارة كأس الس الجديد بخس

ــيا دورتموند صفر - 2، فيما بدأ  بروس
الدوري األملاني بفوز عىل فولسبورغ 
1-2 قبل أن يتعادل يف الجولة الثانية 

1-1 مع شالكه.

الثــــورة
▼

▼

א���א��
www.althawranews.net

13

ثالثي البافاري يتمسكون بتعاليم اإلسالم

األربعاء  8  ذو القعدة 1435ه  -  3 سبتمرب 2014م - العدد 18185
Wednesday : 8 Thu Alqada 1435  -  3 Sep  2014 - Issue No. 18185


א	� ..�

هل صحيح؟!!
ــن أداروا  ــكام الذي ــتحقات الح ــراوي أن مس ــىل ال ــدة ع ــال والعه يق
ــم املايض لم ترصف إىل اآلن رغم بدء املوسم الجديد ومرور  مباريات املوس
ــا أن يكونوا  ــن لحكامن ــاً فكيف يمك ــك صحيح ــه..إذا كان ذل ــني من جولت
ــه صعبة وال  ــياتهم والكثري منهم ظروف ــتكون نفس ــتوى وكيف س يف املس

يستطيع أن يستمر يف توفري مبالغ التنقل إلدارة املباريات!!
ــاد الكروي أن  ــاه الحكام وعىل االتح ــري مقبول ما يحصل تج أمر غ
ــتمرار يف تجاهلهم قد  ــم ولكن االس ــكام مغلوبون عىل أمره ــدرك أن الح ي
ــيكون املأزق  ــون إىل هنا وكفى وحينها س ــن األيام يقول ــم يف يوم م يجعله

كبرياً التحاد الكرة!!
الخالف يتفجر

بدأ الخالف القائم بني رئيس اتحاد لعبة قتالية وبعض األعضاء من 
ــر يتصاعد أكرث وأكرث حتى  ــب وحكام اللعبة ومدربيها من جانب آخ جان
ــراف، الحكام  ــيئ لكل األط ــيل الس ــل األمر إىل الصحافة ونرش الغس وص
ــل تعنت واضح من قيادة ذلك  ــني قد يكونون األقرب للصواب يف ظ واملدرب
ــا وال تعرتف بها رغم أن االعرتاف بالذنب  ــاد التي ترص عىل أخطائه االتح
فضيلة..إذا ما أستمر الوضع كما هو عليه فانتظروا مزيداً من الرصاعات.

لجان بالقطارة
ــكل كل  رغم أنه من املفروض أن يكون االتحاد العام لكرة القدم قد ش
لجانه عقب االنتخابات التي أقيمت يف إبريل املايض إال أن ذلك لم يحدث 
وظلت الرصاعات قائمة عىل رئاسة اللجان أو الدخول يف عضويتها األمر 
ــذه اللجان بعيداً عن  ــد أن الفائدة كبرية وال يمكن توقعها من ه ــذي يؤك ال

استشعار املسؤوليات واملهام.
ــتمرار األمر معلق يف معظم لجان االتحاد ال يشري إال إىل استمرار  اس
ــاد لدرجة أنه غري قادر عىل  ــوائية واالرتجالية التي ينتهجها االتح العش
تشكيل لجان عاملة مهمتها األساسية خدمة كرة القدم وليس االستفادة 
منها .. لكن التشكيل طال لجنتي املسابقات والحكام فيما البقية ما تزال 
ــاطات  يف االنتظار واملداوالت وكأنها لجان بالقطارة مما يدل عىل أن الوس

واملحسوبيات ما تزال تؤدي دورها.
أبو الهول

ــه يف العايل دائماً  ــه أنه فوق الجميع وأن مكان ــم كان يظن نفس احده
ــاليب الثعلب  ــرف بأس ــش والحش اآلخر.. ع ــص يف الح ــان متخص .. فن
ــع أصبح يف أمانة رس أحد  ــى وصل ملوقع أكرب منه ويف غفلة من الجمي حت
ــلوبه حتى فضح يف لقاء  ــادات الرياضية فظل محتفظاً بنفس أس االتح
شهري بعد أن حاول أن يفجر الخالف بني رئييس اتحادين دون أي أسباب 
ــباعاً لرغبته يف إثارة الفنت واملشاكل، فكانت فضيحته بجالجل  وإنما إش
ــه، الغريب أنه لم  ــري يف دم ــلوبه ألنه يج ــتطع تغيري أس ــع ذلك لم يس وم
ــكو منه وهذا نموذج  ــم من فضائحه الكثرية التي جعلت الجميع يش يتعل

للوضع السيئ التي تدار به رياضتنا والنماذج غريه كثرية.

ويلبيك يرتدي القميص 
"املنحوس" يف آرسنال

ــريتديه  ــنال اإلنجليزي عن الرقم الذي س ــف نادي آرس كش
ــق اللندني  ــذي انضم للفري ــي ويلبيك ال ــد دان ــه الجدي مهاجم
ــة قادماً من  ــاالت الصيفي ــوق االنتق ــات األخرية من س يف اللحظ

مانشسرت يونايتد.
ــىل موقع  ــمي ع ــابه الرس ــرب حس ــنال ع ــادي آرس ــار ن  وأش
ــريتدي رقم 23، إال  التواصل االجتماعي "تويرت" إىل أن ويلبيك س
ــوت الفرصة، وقالت إن هذا  ــة "مرتو" اإلنجليزية لم تف أن صحيف
ــنال يف السنوات  الرقم بمثابة اللعنة عىل أي العب ينضم إىل آرس

األخرية.
ــايض  ــم امل ــداه املوس ــم (23) ارت ــة أن رق ــت الصحيف  وأضاف
ــدل، والذي ابتعد  ــكالس بندنرت املثري للج ــم الدنماركي ني املهاج
ــداه صانع  ــة، وقبله ارت ــبب اإلصاب ــن املالعب بس ــرتة طويلة ع ف
ــتمر طويًال مع  ــم يس ــافني الذي ل ــرويس أندريه آرش ــاب ال األلع
"الجانرز" قبل أن يعود إىل بالده لينضم إىل صفوف فريق زينيت 

سان بطرسربج.
ــأن  ــل لداني ويلبيك بش ــاً من األم ــرتو" بصيص ــت "م ومنح
ــل الذي انضم  ــول كامب ــم امللعون، حيث لفتت إىل أن س ــذا الرق ه
ــنال من غريمه اللدود توتنهام هوتسبريز، نجح يف تحقيق  لآلرس
ــع املدفعجية بهذا  ــنوات م ــت س ــازات والبطوالت طوال س اإلنج

الرقم.

تعز/ عبدالسالم فارع 
ــئني  ــي ملنتخب الناش ــاز الفن ــد مدير الجه أك
ــادل عبدالله  ــز الكابنت ع ــدم بمحافظة تع ــرة الق لك
ــعيدي بأن املنتخب يعيش حالة من االنتعاش  الس
ــد  ــد عدي ــي بع ــي والذهن ــي والبدن ــور الفن والتط
املباريات الحبية والتجريبية التي خاضها أمام فرق 
مماثلة حيث كانت مجمل النتائج مرشفة وإيجابية 
ــن التجانس والتناغم جاء  ــبت الفريق الكثري م أكس

ذلك يف ترصيح خاص لـ «الثورة» الريايض 
ــت  ــة جمع ــات الودي ــر املباري ــاً أن آخ موضح
ــعب إب )  ــباب العنيد ( ش ــئني مع ش منتخب الناش
ــني بعد أن  ــن تعادل الفريق ــفرت نتيجتها ع وقد أس

ــة حقيقية للتهديف  ــدر املهاجمون أكرث من فرص أه
ــتاد 22 مايو  ــة بملعب إس ــبب الوضعية الخاص بس

والذي كان مشبعاً بمياه األمطار. 
ــل  ــب مثًّ ــأن املنتخ ــياق ب ــذا الس ــرياً يف ه مش
ــة تعز يف مجمل اللقاءات الودية خري تمثيل  محافظ

أكانت داخل الحاملة تعز أو خارجها 
وأشاد الكابنت عادل السعيدي بمدى التعاون 
الذي يبديه فرع اتحاد كرة القدم بتعز يف سبيل الدعم 
ــرية املنتخب من خالل تأمني املواصالت  الفاعل ملس
ــاحات كافية  ــة مع تخصيص مس ــات الودي للمباري
ــهداء بتعز متمنياً  لتدريبات الفريق عىل ملعب الش

االهتمام أكرث باملنتخب والفئات العمرية عافية. 
ــق  ــارص الفري ــم عن ــأن معظ ــر ب ــراً بالذك جدي

يشكلون الرقم األكرب يف منتخب الناشئني لبالدنا .

مفكرة اليوممفكرة اليوم

بطولة الجمهورية الثانية للشطرنج 
تدخل جولتها الرابعة

تواصل ثالثة القدم باملحافظات

سكرتري لجنة الحكام باتحاد القوى 
يقدم استقالته

مدرب منتخب ناشئي تعز لـ"ٹ الرياضي": 

ناشئو كرة القدم كفاءات ونأمل االهتمام  ناشئو كرة القدم كفاءات ونأمل االهتمام  


