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قطبا الــعــاصــمــة األهــلــي   
ــن أكبر  والـــوحـــدة هــمــا م
األندية اليمنية واألكثر فوزاً 
بالبطوالت كما يحوزان- بالطبع- على 
القاعدة الجماهيرية األكبر واألعرض، 
غير أن كل ذلك لم يشفع لهما من أن 
يمرا حالياً بتدهور مريع حيث يقبع 
الوحدة في اسفل ترتيب أندية األولى 
بينما األهلي قبل األخير، أي انهما 
في منطقة الخطر ويهددهما شبح 
الهبوط خاصة إذا ما استمرت األوضاع 

السيئة داخل أروقة الناديين.
ومن المعروف أن وحدة صنعاء يمر 
بانتكاسة منذ سنوات خلت ابتعد 
خاللها عن المنافسة وأصبح من أندية 
المؤخرة في البطولة بل وصار مدمناً 
لعملية الهبوط إلى الدرجة الثانية أي 
أنه لم يعد له شيء من اسمه الكبير 
ســوى التاريخ فقط دون حاضر أو 

طموح للمستقبل.
وبــدوره أهلي صنعاء هو اآلن في 
ــوأ مرحلة يمر بها فــي تاريخه  أس
الــمــطــرز بــالــبــطــوالت والمنافسة 
لياً  حا يتعرض  حيث  ر  لــكــبــا ا بين 
لخطر الهبوط ألول مرة في تاريخه 
كانعكاس طبيعي للمشاكل الطاحنة 
داخله والتي ظهرت إلى السطح منذ 
الموسم الماضي وتعمقت أكثر في 
الموسم الحالي عندما أصبح طارداً 
الذين فضلوا  النجوم  ألبنائه من 
المغادرة والهجرة إلى األندية األخرى.
وباختصار فإن من المؤكد اآلن أن 
األهلي والوحدة هما كيان وجسد لكن 
دون رأس ألن المشكلة في اإلدارة قبل 
كل شيء واإلدارة هي بمثابة الرأس 
الذي إذا أصابه الخلل أصبح الجسد 

ميتاً وعديم الفائدة.
والــغــريــب فــي األمـــر أن أقطاب 
الناديين ونجومهما القدامى يطالعوننا 
كل يوم بالتصريحات التي تطالب 
بالعمل وااللتفاف حول فريقيهما، 
لكن شيئاً من ذلك لم يحدث على 

أرض الواقع.
إن الوضع الطبيعي الخراج األهلي 
والــوحــدة من محنتيهما أن تلتئم 
الجمعية العمومية لكل منهما وأن 
يحصل االلتفاف والتداعي السريع 
والعاجل من كل نجومهما وأقطابهما 
ومحبيهما وقبل خراب مالطا يدفعهم 
في ذلك التاريخ العريض واالنجازات 

الكبيرة لكل منهما.
ونقول اآلن وقبل انتهاء الدور األول 
للبطولة يمكن العمل والتحرك ألنه 
إذا استمر هذا الوضع الحرج إلى الدور 
الثاني سيصبح العالج واالنقاذ أصعب 
وأكثر تعقيداً مما هو متاح اآلن ونذكر 
أيضاً محبي األهلي والوحدة أن االسم 
والتاريخ وحدهما ال يكفيان ويمكن أن 
يضيع النادي الكبير ويصبح جزءاً من 
التاريخ كما حدث للكثير من األندية 
والفرق صاحبة التاريخ العريق، ومثال 
لها عندنا في الداخل فرق شمسان 
والميناء والطليعة وغيرها من الفرق 
التي كان لها تاريخ كبير وناصع لكنها 
اليوم بدون حاضر مكتفية بإكمال 
العدد ألندية المظاليم والدرجات 

الدنيا.

زعيما العاصمة 
في الهاوية

  أسامة الشرعبي

إعداد/ عبداهللا أحمد هزاعهـعطاقتمتاملك

أفقياً:
١- أول رئيس للجمهورية اليمنية

٢- زعيم عربي راحــل من أعماله 
كتاب فلسفة الثورة

٣- نادي رياضي أوروبي كبير- اسم 
علم مذكر

٤- آلة موسيقية (م)- من الحشرات 
(م)

٥- خاصتي- قيود (م)
٦- هز

٧- أســـرة- أول رئــيــس للواليات 
المتحدة األمريكية

٨- نادي رياضي انجليزي- يرفض 
(م)

باألجنبية- يئس- حرف  ٩- نعم 
موسيقي

١٠- مومجودة في أنــس- يصفح 
مجزومة (م)- من أجزاء الجسم

١١- عاصمة آسيوية- نهب- فك
١٢- آخر العالج- مادة قاتلة- ثلثي 

سهل
١٣- ط+ من أسماء اهللا الحسنى 

بدون الـ(م)- دولة أوروبية
١٤- أول مــن وضــع صــورتــه على 

العملة المعدنية

عمودياً:
١- أول مدينة اسسها المسلمون في 

مصر+ أ
رقه (م) ٢- المعظم (م)+ ل- طُ

٣- يعبر- ضعيف وهزيل
٤- عش الفراج (مبعثرة)- من نعم 

اهللا على اإلنسان (م)
٥- رش+ ظالم+ شرع- فاصل

٦- عهود (م)- ال يفشى به (م)
٧- ولــد- مدينة أوروبية فيها مقر 
منظمة العفو الدولية- ضروري للحياة

٨- أرشد (م)- فسيح- متشابهان
٩- للنفي- دك- للتعريف- من سور 

القرآن الكريم- أحد الوالدين
١٠- الدين والعقيدة (م)- برد (م)

١١- احتفظ- في الوجه (م)- عاصمة 
أوروبية (م)- من األقارب

١٢- عاصمة عربية (م)- من العلوم- 
متشابهان

١٣- نادي رياضي قطري (م)- من 
األودية اليمنية

١٤- غيرا- عاصمة آسيوية+ ي.
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دوري األولى لكرة القدم

شعب حضرموت يهدد صدارة التالل
قطبا صنعاء األهلي والوحدة في مواجهة محرجة

«الميثاق»- أبو سالي 
 واصل فريق التالل عدن صدارته 
للدوري العام لكرة القدم ألندية الدرجة األولى 
بفوزه الصعب والثمين على ضيفه أهلي تعز 
بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما 

ضمن الجولة (١١) من البطولة.
وشهدت الجولة تراجعاً جــديــداً ألندية 
العاصمة الوحدة واألهلي حيث خسر األول 
على أرضه أمام شعب إب بهدفين مقابل 
هدف بينما مني القطب اآلخر أهلي صنعاء 
بهزيمته السادسة في البطولة أمام مضيفه 

شباب البيضاء بهدفين دون رد.
وفــاز شعب حضرموت «المتطور» على 
مستضيفه الرشيد في تعز، بينما تعادل 
اتحاد إب مع ضيفه حسان أبين وسجل حامل 
اللقب الصقر تعز فوزه األهم في البطولة 
على صاحب األرض شعب صنعاء بهدف دون 

مقابل.
وبهذه النتائج يظل التالل عدن في صدارة 
الترتيب برصيد (٢٢) نقطة، ثم العروبة في 
المركز الثاني (٢١) نقطة وشعب حضرموت 
ثالثاً (٢٠) نقطة وشعب صنعاء المتراجع من 
المركز الثاني إلى الرابع (١٩) نقطة ثم الصقر 
تعز المتقدم إلى المركز الخامس برصيد (١٨) 
نقطة، وهو نفس الرصيد للهالل وشعب إب 
صاحبي المركزين السادس والسابع على 
التوالي، ثم اتحاد إب ثامناً برصيد (١٦) 
نقطة متقدماً بنقطتين على شباب البيضاء 
الذي يليه حسان في المركز العاشر برصيد 
(١١) نقطة متقدماً بنقطة واحدة على الرشيد 
صاحب المركز الـ(١١) قبل أهلي تعز (٧)، 
وأهلي صنعاء (٧) نقاط قبل وحدة صنعاء 
الذي يحل في ذيل القائمة برصيد (٥) نقاط.
ــدوري في أسبوعه  وتتواصل مباريات ال
الثاني عشر بمواجهات قوية من شأنها تبديل 

المواقع خاصة في المقدمة حيث وأن الفارق 
بين المتصدر التالل وسابع الترتيب شعب إب 

خمس نقاط فقط.
وتلعب يوم الخميس مباراتان تجمع 
األولى أهلي تعز وضيفه هالل الحديدة، 
بينما يواجه شعب صنعاء في المباراة 
الثانية ضيفه اتحاد إب وتلعب يوم الجمعة 
خمس مباريات يواجه فيها شعب إب على 
أرضــه العروبة، ويلتقي قطبا صنعاء 
الجريحان األهلي والوحدة في مباريات 
غريبة عليهما حيث يتواجهان ألول مرة 
في المنافسة، وهما بوضع حرج في اسفل 
الترتيب.. ويجمع أقوى لقاءات األسبوع 
شعب حضرموت صاحب المركز الثالث 
الــذي يستقبل المتصدر  التالل بفارق 

نقطتين فقط، بمعنى أن فوز صاحب 
األرض سيعني انتزاع الصدارة ألول مرة 
بينما فوز التالل سيمكنه من السيطرة 
على الصدارة حتى اشعار آخر.. ويستضيف 
الصقر صاحب المركز الخامس (١٨) نقطة 
ضيفه شباب البيضاء التاسع برصيد (١٤) 
نقطة، ويلتقي حسان أبين على أرضه 
الرشيد في مباراة عنوانها الهروب من 

مناطق الخطر.

الترتيب حتى األسبوع (11):
١- التالل ٢٢

٢- العروبة ٢١
٣- شعب حضرموت ٢٠

٤- شعب صنعاء ١٩
٥- الصقر ١٨
٦- الهالل ١٨

٧- شعب إب ١٨
٨- اتحاد إب ١٦

٩- شباب البيضاء ١٤
١٠- حسان ١١

١١- الرشيد ١٠
١٢- أهلي تعز ٧

١٣- أهلي صنعاء ٧
١٤- وحدة صنعاء ٥

مباريات األسبوع (12):
أهلي تعز- الهالل

شعب صنعاء- اتحاد إب
شعب إب- العروبة

أهلي صنعاء- وحدة صنعاء
شعب حضرموت- التالل

الصقر- شباب البيضاء
حسان- الرشيد

< أعلن مجلس األمناء لجوائز رئيس الجمهورية بمحافظة ذمار للعام ٢٠١٠م أن عدد المتسابقين الذين 
تقدموا بأعمالهم للتنافس على الجوائز بلغ (١١٥) مشاركاً ومشاركة من عموم مديريات المحافظة، تقدموا 
بأكثر من (٧٠) عمالً إبداعياً في مجاالت: القرآن الكريم والعلوم التطبيقية، والقصة والنص المسرحي 

والفنون التشكيلية والموسيقى والغناء.
وقال سكرتير الجائزة بالمحافظة أحمد ناصر مطر: إن األعمال المقدمة سلمت للجان التحكيم 
التي باشرت عملها بالتقييم.. حيث من المقرر أن تعلن النتائج النهائية خالل األيام القليلة 

القادمة من مجلس أمناء الجائزة بالمحافظة.

115 متسابقاً يتنافسون على جوائز رئيس الجمهورية بذمار

سبع فرق قريبة من الصدارة 
وخمس في دائرة الخطر

مالكمة شمسان تستعد للبطولة العربية من عدن

عدن- أنور محمد علي

يواصل فريق شمسان للمالكمة تدريبه اليومي   
المكثف في معسكره الداخلي المقام حالياً داخل 
صالة ملعب باوزير بالمعال عدن استعداداً للمشاركة الكبيرة 
وتمثيل اليمن في البطولة العربية للمالكمة لألندية التي 
ستقام منتصف فبراير القادم بالعاصمة األردنية عمان 
بمشاركة عربية واسعة ألكثر من (١٨) نادياً يمثلون أكثر 
من (١٦) دولة عربية. وأكد األخ خالد بيزع نائب رئيس نادي 
شمسان الرياضي، أن مالكمة شمسان هي الشمعة المضيئة 
لمحافظة عدن خاصة واليمن عامة، ونادينا له صوالت 
وجوالت مع البطوالت في الفئتين (الشباب والناشئين) 
وأبطالنا محتكرون اللعبة منذ أكثر من (١٧) عاماً، ومنذ 
اقرار مشاركة نادينا في بطولة األندية العربية باألردن 

حرصت إدارة النادي على رعاية ودعم الفريق وإيالئه 
اهتماماً أكبر من كافة النواحي وادخال المالكمين معسكراً 
داخلياً في عدن استعداداً للمشاركة الفعالة والمنافسة بقوة 
وتحقيق النتائج المشرفة ورفع علم بالدنا عالياً في سماء 
العاصمة األردنية عمان، وثقتي كبيرة في أبطالنا الذين 
اصبح لديهم الخبرة في المشاركات الخارجية عربياً، وسبق 
وأن حققوا انجازاً غير عادي وزينوا صدر الوطن بكثير من 

الميداليات الملونة.
وقام مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن جمال 
اليماني بزيارة تفقدية لمعسكر الفريق، حثهم فيها على 
تقديم مشاركة طيبة بالبطولة العربية بعمان والعودة 
متوجين بالذهب والفضة ورفع اسم اليمن عالياً كما فعلوا 

في المشاركات السابقة.

باموسى مسئوالً 

لملعب نادي 
النصر عدن

صـــــــــــــدر  
أ

جــمــال  األخ 

ير  مد ني  ليما ا محمد 

لشباب  ا مكتب  م  عـــا

والرياضة- عدن قراراً 

إداريــــاً بتعيين العب 

فــريــق النصر الشاب 

عماد باموسى مسئوالً 

النصر  نـــادي  لملعب 

الرياضي دار سعد عدن 

الذي تم انشاؤه وتأهيله 

واحــتــضــان تــدريــبــات 

مــنــتــخــبــات الــخــلــيــج 

المشاركة في خليجي 

(٢٠) بعدن وأبين أواخر 

العام الماضي ٢٠١٠م.

تأجيل بطولة النخبة لرفع األثقال
أقر االتحاد العام لرفع األثقال تأجيل بطولة الجمهورية  

(للنخبة) إلى منتصف فبراير القادم، وجاء هذا التأجيل 
االضطراري بعد تعثر إقامتها األسبوع الماضي ألسباب عدم صرف 
المخصصات واالستحقاقات المالية للبطولة من وزارة الشباب 
والرياضة، وستقام في الموعد الجديد النصف الثاني من فبراير 

القادم بالصالة الرياضية المغلقة في ثغر اليمن الباسم عدن.

األموي مديراً للبرامج 
الرياضية بالفضائية

أصدر األخ حسين   
ــر بــاســلــيــم  ــم ع
رئيس قطاع التلفزيون 
بقناة اليمن الفضائية 
ـــراراً قضى  واألولـــى، ق
محمد  لزميل  ا بتكليف 
علي األموي مديراً إلدارة 
البرامج الرياضية بقناة 

اليمن الفضائية.
ونــحــن إذ نــبــارك 
للزميل األموي هذه 
الثقة الغالية نتمنى 
ــد من  ــزي ــم لـــه ال
التألق واإلبـــداع 
والــتــوفــيــق في 

مهامه الجديدة.

اتحاد ألعاب القوى 
يقر خطة نشاطه 

لموسم 2011م
ــر االتــحــاد الــعــام أللــعــاب القوى     أق

في اجتماعه األخير برئاسة األخ 
عبدالسالم الضلعي خطة نشاطه للموسم 
ــي فيها أن تأتي ملبية  ٢٠١١م والــتــي روع
للتطلعات للنهوض برياضة أم األلعاب وتطويرها، 
وذلك من خالل تعزيز الجوانب االيجابية وتالفي 
السلبيات وجوانب القصور الماضية لتنفيذ نشاطه 

الداخلي والخارجي.
وتضمنت خطة ٢٠١١م مسابقات للفئات الثالث 
(كبار- شباب- ناشئين) ألندية المستوى األول والثاني 
والثالث من تصفيات المحافظات والمعسكرات الداخلية 
والخارجية الستحقاق الموسم في المنافسات الداخلية أو 
المشاركات في البطوالت والمنافسات القارية والدولية.

وعلى مستوى البطوالت الخارجية يشارك االتحاد في 
العديد من المنافسات منها البطولة اآلسيوية للضاحية 
بالنيبال وبطولة الضاحية الدولية بأسبانيا والبطولة 
اآلسيوية باليابان وبطولة العالم للناشئين في فرنسا، 
وغيرها من البطوالت واالستحقاقات الدولية خالل الموسم 

الجديد في العام الجاري.

< أعلن مجلس األمناء لجوائز رئيس الجمهورية بمحافظة ذمار للعام 
تقدموا بأعمالهم للتنافس على الجوائز بلغ (

< أعلن مجلس األمناء لجوائز رئيس الجمهورية بمحافظة ذمار للعام 
تقدموا بأعمالهم للتنافس على الجوائز بلغ (

< أعلن مجلس األمناء لجوائز رئيس الجمهورية بمحافظة ذمار للعام 

بأكثر من (
تقدموا بأعمالهم للتنافس على الجوائز بلغ (

بأكثر من (
تقدموا بأعمالهم للتنافس على الجوائز بلغ (

والفنون التشكيلية والموسيقى والغناء.
وقال سكرتير الجائزة بالمحافظة أحمد ناصر مطر: إن األعمال المقدمة سلمت للجان التحكيم 

حل العدد اِّـاضي


