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عدن: «الميثاق» 
  تنطلق غــداً الثالثاء 
ــة الــريــاضــيــة  ــصــال ــال ب
المغلقة بثغر اليمن الباسم «عدن» 
مــنــافــســات بــطــولــة الجمهورية 
(للنخبة) لرفع األثقال ألبطال اليمن 
وينظمها  والنشر)  (الخطف  فــي 
االتحاد اليمني العام لرفع األثقال 
الرياضي  كآخر نشاطه للموسم 
(٢٠١٠م). وأوضح الدكتور عبداهللا 
الجرمل رئيس مجلس إدارة االتحاد 
العام لرفع األثــقــال ان البطولة 

سيشارك فيها الرباعيان الحاصالن 
ــى في  على المراكز الثالثة األول
بطولة الجمهورية لألندية ومنتخبات 
المحافظات التي أقامها االتحاد العام 
خالل الموسم الرياضي ٢٠١٠م في 
فئات الرجال والشباب والناشئين.. 
البطولة تأتي  موضحاً أن هــذه 
كمسك ختام ألنشطة االتحاد العام 
للموسم الماضي بعد أن نفذ االتحاد 
كافة أنشطته بامتياز ونجاح كبير 
وشهدت اللعبة انتشاراً كبيراً في 

عدد من المحافظات واألندية.

غداً تنطلق في عدن بطولة النخبة لرفع األثقال

أخيراً أقدم مجلس التنسيق  
ــة (عــدن  ــدي الــريــاضــي ألن
وأبين ولحج) على استجالب 
ية  ر لتجا ا و ضية  يا لر ا لشخصية  ا
واالجتماعية صالح العطار وتعيينه 
رئيساً لمجلس الشرف األعلى لنادي 
وحدة عدن، باعتبار العطار داعماً 
مالياً لعدد من األندية في الجمهورية، 
وقــد رحبت جماهير نــادي الوحدة 
بالعطار الذي جاء بقوة وندية طموح 

كبير بالعمل.
 ولكن- وآه من لكن- النادي الكبير 
وصاحب التاريخ العريق وحدة عدن 
يشكو مــن العشوائية واألعــمــال 
الهوشلية والسبب ان القائمين على 
قيادة الشئون الرياضية واإلداريــة 
عديمو الخبرة وبعضهم دخالء على 
الــنــادي والبعض اآلخــر صغار في 
السن ال يفهمون شيئاً، ولألسف قادوا 
النادي الى الهاوية وتحول النادي 
العريق الى النادي الغريق، وتسببوا 
بهبوط مختلف األلعاب الرياضية الى 
الدرجتين الثانية والثالثة وعملوا 
على تطفيش األبطال من الشباب 
والناشئين، وخاصة في فرق ألعاب 

الظل والفردية.
يــا عــالــم.. نــادي الــوحــدة العدني 
مشكلته ليست في الداعمين فقط 
بل في قوام المجلس اإلداري للنادي 
المكون من لجنة مؤقتة وعددهم 
(١٣) شخصاً ال توجد لديهم الخبرة 
في إدارة الشئون الرياضية واإلدارية 
داخــل هذا الصرح الكبير، ما أدى 
إلــى تدني مستوى األلعاب (كرة 
القدم - كرة الطائرة - كرة السلة  
رجال وناشئين- وألعاب القوى) فيما 
أكثر من ثالث ألعاب انتهت مثل: 
«التايكواندو - الجودو - المالكمة - 
كرة الطاولة والشطرنج» وكل هذه 
األلعاب عانت من عدم إيجاد الدعم 
المادي والمعنوي، باإلضافة إلى 
ذلك لم تقم االدارة بتوفير المعدات 

الخاصة بها.
اإلدارة الحالية هي لجنة مؤقتة غير 
شرعية انتهت صالحياتها وتمارس 
أعمالها بطريقة عشوائية، والنادي 
يزداد تدهوراً، وبالمقابل اإلدارة ال 
تمارس عملها داخل النادي، بل نجد 
كل االعمال تدار من المنازل بواسطة 
االتصاالت في حين رئيس النادي 
مشغول ونائب الرئيس مشغول في 

عمله اليومي في السلطة المحلية.
.. إذا أراد العطار إصالح ما   وحقيقةً
أفسده «الشطار» عليه أن يربط 
األحزمة واختيار كوادر رياضية وفنية 
من أبناء النادي وهم األكثر كفاءة، 
وهنا باإلمكان أن يشهد النادي نهضة 
وتعود المياه الى مجاريها، ما لم فإن 
األمور ستظل على ما كانت عليه؟ 
ولكن األمل كبير بأن يصلح العطار 

ما أفسده األقزام.. وللحديث بقية.

هل يصلح العطار ما 
أفسده الـ«.........»؟!

  أنور الخديري

هـعطاقتمتاملك

أفقي:
١- قصيدة البوصيري في مدح الرسول 

(ص)- القمر في تمامه
٢- اشجب (م)- حقد- كاتب

٣- من البحار- مدينة عربية
٤- اسم علم (م)- سمين

٥- لنا (مبعثرة)- من الحروف- كالم اليباح 
(م)

٦- في الوجه- أقطع- أعطى بسخاء (م)
٧- شجر تشتهر به لبنان- عاصمة أوروبية- 

متشابهان
٨- صد- سور- عقل

٩- تسقيه- يمل
١٠- شاعر عربي مخضرم مدح الرسول 

(ص)- من الوالدين
١١- أداء نداء- زرع

١٢- شاعر مخضرم عرف بشاعر الرسول 
(ص)

عمودي:
١- عنف- غاب النجم (م)- تلجم

٢- هزيل (م) يقال للجيش الكثير العدد (م)
٣- اسم بطل رواية اللص لنجيب محفوظ 

- اسم ملكة تدمر
٤- الرزانة (م)- جبل في اليمن

٥- عرس- ضمير منفصل
٦- تغطس تحت الماء- عكس فرح- وقت

٧- ملكي- ما يتركه الميت
٨- الغير مذكور

٩- من الاللئ- رمز وثني- من الحيوانات
١٠- ساكن (للماء) - أداة نفي- قطع األمر

١١- للنوم- أحد الوالدين- متشابهان
١٢- شاعرة مخضرمة اشتهرت في رثاء 

أخيها صخر في الجاهلية- مقطوع النسب
حل العدد اِّـاضي
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خمس فرق تتنازع صدارة الترتيب

الخطر يجرف زعيمي العاصمة األهلي والوحدة
تمثلت أبرز مؤشرات نتائج األسبوع العاشر لدوري   

الدرجة األولى لكرة القدم في محافظة التالل على 
الصدارة بانتزاعه التعادل من مطارده الهالل 
في ملعب األخير، غير أن هذا التعادل مكن شعب صنعاء 
لمشاركة المتصدر في عدد النقاط (١٩) لكل منهما، وتأزم 
موقف أهلي صنعاء كثيراً بعد تلقيه الهزيمة الخامسة أمام 
شعب صنعاء ليقبع في المركز قبل األخير برفقة جاره الوحدة 

متذيل الترتيب..
وشهدت مباريات هذه الجولة هزيمة وحدة صنعاء أمام 
ضيفه العروبة (٢ / ٣) وفوز الصقر على حسان (٢ / صفر) 
وتعادل الهالل والتالل بدون أهداف وهي نفس النتيجة في 
مباراة شعب إب وشباب البيضاء، ثم خسارة أهلي تعز على 
أرضه أمام الرشيد وخسارة أهلي صنعاء على ملعبه أمام 
شعب صنعاء بهدف دون مقابل وفوز شعب حضرموت على 

اتحاد إب بهدف وحيد.
وبهذه النتيجة يظل التالل في الصدارة برصيد (١٩) 
نقطة وخلفه شعب صنعاء بنفس الرصيد ثم تقدم العروبة 
للمركز الثالث (١٨) والهالل وشعب حضرموت برصيد (١٧) 
لكل منهما، يليهم الصقر واتحاد إب وشعب إب برصيد (١٥) 
نقطة لكل منهم ثم حسان في المركز العاشر (١٠) نقاط 
بفارق األهداف عن الرشيد، بينما أهلي تعز وأهلي صنعاء 
في المركزين (١٢) و(١٣) بسبع نقاط قبل وحدة صنعاء 

صاحب المركز األخير برصيد (٥) نقاط فقط.

صدارة مهددة
وبهذه النتائج تصبح الصدارة التاللية مهددة بشكل جدي 
أكثر من أي وقت مضى كون أربعة أندية تطارده وبفارق 
نقطة أو نقطتين فقط، وهو ما يؤشر أيضاً إلى أن الخمسة 
األندية األولى جميعها في دائرة التنافس على الصدارة، مما 
يعني أن مبارياتها القادمة ستكون أشد سخونة كون الخطأ 
ممنوعاً وكل نقطة لها قيمتها الثمينة في تبديل مراكز 

المقدمة، كما شهد األسبوع الماضي.
وبالمقابل نجد فرق الصقر واتحاد وشعب إب في منطقة 
الوسط التي التخلو من خطورة االنجذاب إلى األسفل وطموح 

االرتقاء إلى المقدمة.
أما المنطقة الخطرة فتضم خمسة أندية أفضلهم حسان 
صاحب المركز العاشر برصيد (١٠) نقاط، بينما نجد قطبي 
العاصمة األهلي والوحدة صاحبي المركزين األخيرين 
هما- حتى اللحظة- في حالة الخطر الحقيقي لمغادرة 
الدرجة األولى إلى الثانية خاصة مع عروضهما األخيرة التي 
اتسمت بالسوء في النتائج واألداء ما لم يحصل تدارك 
عاجل يغير من أوضاعهما التي كما يبدو تقف وراءها جملة 

من المشاكل والسلبيات خاصة اإلدارية.
وينطلق األسبوع الـ(١١) للبطولة بارتفاع سخونة 
المنافسة خاصة أنه على بعد خطوتين فقط من انتهاء 
مباريات الدور األول والذي لم تتضح فيه معالم الصدارة 
والمقدمة، إالّ أنه قد كشف بشكل جلي مجموعة فرق 

المؤخرة إن لم تتدارك أوضاعها الراهنة وتعمل على 
تجاوز مشاكلها وتطوير أدائها ومستوياتها للعودة للمنافسة 

ومغادرة مناطق الخطر المؤدية إلى دوري المظاليم.
وتحمل مباريات األسبوع أهم مباراتين الرتباطهما بحسم 
الصدارة حيث يلعب التالل المتصدر مباراة سهلة نسبياً على 
ملعبه أمام أهلي تعز بينما يخوض شعب صنعاء مباراة 
أصعب من سابقتها عندما يستضيف الصقر الذي تظهر 
نتائجه األخيرة انه عائد إلى مستواه المعهود بين الكبار، 
وبالمقابل يخوض العروبة والهالل أقوى مباريات األسبوع 
بصنعاء كونها تجمع ثالث ورابع الترتيب المتطلعان إلى 

الصدارة.
ويخوض أهلي صنعاء مباراة صعبة خارج أرضه أمام شباب 
البيضاء ويلتقي جاره وحدة صنعاء في مباراة مماثلة عندما 
يستضيف شعب إب، وفي المباريات األخرى يلتقي الرشيد 
بشعب حضرموت ويستضيف اتحاد 
إب، حسان أبين.

سباق الهدافين
مازال التنافس على لقب الهداف محصوراً- حتى اللحظة- 
بين المحترفين األثيوبيين الذين يتقدمهم تافيستا «التالل» 
برصيد (٨) أهداف يليه المى «التالل» ويوردانوس «الصقر» 
ــداف، ثم برهانو «الهالل» واديسا  ولكل منهما (٥) أه
«العروبة» والبعداني «شعب صنعاء» ولكل منهم (٤) أهداف.
وتبرز هــذه الحالة بانحصار الهدافين في مجموعة 
المحترفين خاصة األثيوبيين.. السؤال المهم عن غياب 
الهداف الوطني عن دخول دائرة التنافس وتزيد التأكيد على 
مشكلة التهديف التي ظل يعانيها المنتخب األول والتي ترجع 
باألساس في فشل البطولة تقديم وجوه وطنية «قديمة أو 
جديدة» من الهدافين لتستمر حالة العقم التهديفي لالعب 
الوطني والتي تستوجب الوقفة الجادة خاصة من مدربي 
األندية للعمل على عالجها وتالفي سلبياتها الكبيرة 
على البطولة وعلى المنتخبات الوطنية على وجه 

الخصوص.

ترتيب الفرق:
التالل- ١٩

شعب صنعاء- ١٩
العروبة- ١٨

الهالل- ١٧
شعب حضرموت- ١٧

الصقر- ١٥
اتحاد إب- ١٥
شعب إب- ١٥

شباب البيضاء- ١١
حسان- ١٠
الرشيد- ١٠
أهلي تعز- ٧

أهلي صنعاء- ٧
وحدة صنعاء- ٥

مباريات األسبوع (11):
وحدة صنعاء- شعب إب

العروبة- الهالل
التالل- أهلي تعز

شباب البيضاء- أهلي صنعاء
الرشيد- شعب حضرموت

اتحاد إب- حسان
شعب صنعاء- الصقر

سباق الهدافين يسيطر عليه األثيوبيون.. 
وغياب تام للهداف الوطني!!

الحرازي خبير 
جمباز في أمريكا

رددت مصادر عليمة وأخــرى  
صحفية أن بطل الجمباز اليمني 
الذهبي نشوان الــحــرازي قد 
استقر به المقام في الــواليــات المتحدة 
األمريكية للعمل في مجال التدريب في 
إحدى جامعاتها وأحد أنديتها المتخصصة 

في اللعبة.
الحرازي بطل ذهبي غني عن التعريف حقق 
انــجــازات رائعة لليمن في المحافل الدولية 

واالقليمية كالعب.. 
ثم فضل كمدرب 
أن يقدم خبراته 
ــا  ــدره ــق لــمــن ي

حق قدرها بعد أن 
ــالده  ــه ب ضــاقــت ب
كما مع غيره بسبب 
عــشــوائــيــة اتــحــاد 
اللعبة الذي اصبح 
طــــــارداً ألبــنــائــه 
ــاز.  ــي بـــدرجـــة امــت
نتمنى  كــنــا  ن  وإ
أن يقدم الحرازي 
ــه لوطنه  ــرات خــب

وأبنائه لكننا نتمنى 
له التوفيق ليعود إلينا 

وهو أكثر خبرة وربما في أجواء نقية وجاذبة 
للعمل في االتحاد بعكس ما هو سائد اآلن.

على كأس فخامة رئيس الجمهورية بعدن

نواعم مديرية دارسعد يخطفن 
لقب البطولة المدرسية

عدن: عبير سلطان - مازن الشعبي

خطفت نواعم مديرية دارسعد في محافظة   
عدن لقب البطولة المدرسية أللعاب القوى 
للفتيات على كأس رئيس الجمهورية والتي 
نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بمشاركة 
مديريات عدن (الثمان) وهي:  «دارسعد، المنصورة، 
البريقة، الشيخ عثمان، 
خورمكسر، التواهي، 

صيرة، المعال».
وجاء تتويج فتيات 
دار سعد للبطولة بعد 
أن أحـــرزت الالعبات 
ـــمـــان) مــيــدالــيــات  (ث
مـــلـــونـــة مــــن عــشــر 
فعاليات وحلت المعال 
ثانياً وثالثاً التواهي.. 
وفي ختام البطولة التي 
جــرت وقائعها بملعب 
يتر  بكر لــحــبــيــشــي  ا
الالعبات  تم تكريم 
ــات الــمــراكــز  ــب ــاح ص
الثالثة األولــى الفردية 
للفعاليات بالميداليات، فيما كرمت الثالث 

المديريات االولى فرقياً بالكؤوس.

العرب يتبارون في السقوط والمغادرة

اليابان.. كوريا.. استراليا.. وأوزبكستان عمالقة آسيا
غداً.. يدخل األربعة الكبار في قارة آسيا غمار التنافس   

في نصف نهائي كأس القارة الذي تستضيفه دولة قطر 
في مرحلة حاسمة تقود اثنين فقط منهم إلى التنافس 

على اللقب والكأس والذهب.
في المباراة األولى يخوض منتخب أوزبكستان الحصان األسود 
للبطولة المواجهة مع كوريا الجنوبية بعد أن تجاوز األول منتخب 
األردن وتخطى الثاني إيران بعد مباراة مثيرة من أربعة أشواط.

فيما تضم المباراة الثانية منتخبي اليابان الذي أقصى القطري 
المستضيف واستراليا التي أزاحت المنتخب العربي اآلخر العراق، 
في مباراة ال تقل سخونة عن األولى بعد أن قدمت المنتخبات 
األربعة مستويات قوية تؤهل كل واحد منهم للترشح لحمل 
لقب كأس آسيا الدوحة ٢٠١١م، والذي سيحسم على استاد 

خليفة الدولي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وشهد ربع النهائى خروج المنتخبات العربية الثالثة التي بقيت 
حتى تلك المرحلة وذلك بخروج قطر المستضيفة أمام اليابان 
بثالثة أهداف مقابل هدفين ثم األردن لخسارتها أما أوزبكستان 
بهدفين لهدف وأخيراً العراق لهزيمته أمام استراليا بهدف وحيد 
بعد أن قدمت المنتخبات العربية الثالث مستويات جيدة دون أن 
تسعفها الخبرة الالزمة لمواصلة الطريق إلى مراحل متقدمة 

من البطولة.

حصل الصحفي صقر المريسي على عضوية االتحاد العربي للصحافة  
االلكترونية «ارابيوم» من بين ١٠٣ أعضاء عاملين في الصحافة االلكترونية 

من مختلف الجنسيات تم قبول عضويتهم.
وأعلنت لجنة شئون األعضاء في «ارابيوم» أسماء الدفعة الثانية من المطابقين 
لشروط العضوية، وأشارت إلى أنها تعكف على دراسة أكثر من ١٤٠٠ طلب 

اشتراك.

المريسي يحصل على عضوية «ارابيوم»


