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افقياً :
١- احدى مديريات محافظة لحج – نجل ، ولد.

٢- جواب للمسألة (م) – واحد باإلنجليزية – ترابطو.
٣- مستمعون – ابني ، نجلي.

٤- مدينة اردنية (م) – ضمير متصل.
٥- االماكن الواسعة – شبيه ، مثيل (م).

٦- احدى مديريات محافظة مارب – يربياه ويكبراه.
٧- دخول – تحدثا بصوت خافت.

٨- من الطيور – مل.
٩- مكان تعيش فيه االبقار غالباً (م).

١٠- لقب أديب نحوي لغوي من خراسان له عدة مؤلفات 
اهمها (ديوان االدب).

١١- السبع المثاني – نصف (الربان) (م).
١٢- شدة البرد – لالستثناء.

عمودياً:
١- احدى مديريات محافظة لحج – حروف متشابهة.

٢- صوت موسيقي – حالل (مبعثرة) – حرفان متشابهان.
٣- اسم احدى شركات االنتاج النفطي في اليمن – 

دوافع.
٤- عنصر كيميائي يوجد في دم االنسان – عاتب.

٥-  لقب (عالم رياضي وفيزيائي) (م) – صات.
٦- نحت (مبعثرة) – المحور (مبعثرة).

٧- حرف انجليزي (م) – مسرور – يفر (م).
٨- ندعم بالمال – اظهر ، اشرف (م).

٩- نسيج ضام يقع تحت بشرة االنسان – جلد أو حلم.
١٠- حيوان مفترس – من الزهور العطرة (م).

١١- عاصمة الصين – استفسر ، ابحث عن االجابة.
١٢- ال باإلنجليزية – الرؤوس (جمع ).
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انتخاب إدارة وحدة صنعاء.. من التحرير إلى حدة!!
تباينت ردود األفعال بين أنصار وأعضاء الجمعية   

العمومية بنادي الوحدة الرياضي حول خبر نقل 
الموطن االنتخابي من المقر السابق للنادي الكائن بميدان 
التحرير وسط العاصمة الى المقر الجديد للنادي بمنطقة 
حدة، فهناك من اعترض على ذلك االجراء وآخرون رأوه خطوة 
صحيحة، وكل طرف محايد له حيثياته أو المبررات التي استند 

اليها في الموافقة أو الرفض!
المهم أن الخطوة بنقل الموطن االنتخابي تمت بطريقة 
مشروعة وبموافقة من الجهة المختصة- مكتب الشباب والرياضة 
باالمانة، وبالتالي لم يعد مجدياً أن يستمر التباين بين عشاق 
األزرق الصنعاني حول هذه الجزئية البسيطة، وعلى الجميع وضع 

المصلحة العليا للكيان الوحداوي فوق كل االعتبارات..

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 7 / 5 / 2012م 
 الموافق :15 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: (1607)

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢

عازنلانافدر١

رناولالاصو٢

بازرتيورام٣

اماكنمهـضرقا٤

تاداسلامار٥

رلليهـمهـمذي٦

اهـموبلاامو٧

لللمبجعلا٨

دملاملسلرم٩

برلئنبترهـس١٠

واكواليسرق١١

رماهـاارغصلا١٢

المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة وزير الشباب يبدي أسفه
الثانية ببطولة كأس العرب وكيل المشاريع يعتدي على 

الوكيل األول في مكتبه

أوقعت قرعة بطولة كأس العرب في نسختها التاسعة  
٢٠١٢ المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة 

الثانية إلى جانب منتخبات المغرب ، البحرين ، وليبيا.
قرعة البطولة التي تشارك فيها منتخبات ١٢ دولة عربية 
سمت إلى ثالث مجموعات وجــرت الليلة في مدينة جدة  قُ
السعودية أوقعت المنتخب المضيف حامل لقب النسخة الماضية 
(المنتخب السعودي) في المجموعة األولى إلى جانبي منتخبات 
اإلمارات ، الكويت ، وفلسطين ، فيما جمعت المجموعة الثالثة 

منتخبات ، العراق ، مصر ، السودان ، ولبنان.
ووفقا للقرعة فإن المنتخب الوطني لكرة القدم سيفتتح 

مبارياته ضمن المجموعة الثانية في ٢٣ يونيو القادم أمام 
المنتخب الليبي.

وتستضيف مدينتي جدة والطائف السعوديتين منافسات 
بطولة كأس العرب في نسختها التاسعة خالل الفترة خالل 
الفترة من ٢٢ يونيو وحتى ٦ يوليو القادمين تحت إشراف االتحاد 
العربي لكرة القدم حيث ستستضيف مدينة جدة منافسات 
مجموعتين ، بينما تستضيف الطائف منافسات مجموعة واحدة.

يذكر أن النسخة األخيرة (الثامنة) من كأس العرب استضافتها 
دولة الكويت عام ٢٠٠٢ وتوج المنتخب السعودي بطال لها ، 

وحل المنتخب البحريني وصيفاً.

الشعلة يتشبث بصدارة الدوري
«الميثاق»- متابعات 

تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية في الدوري 
العام الندية الدرجة األولى  لكرة القدم  في النسخة 

الحالية ولم تثق الصدارة بأحد خاصة بعد أن صعدت 
ستة أندية إلي المركز األول برصيد ٢٦ نقطة 

حيث تقاسمت فرق الشعلة عدن ، شعب إب ، 
العروبة حامل اللقب ، أهلي صنعاء ، اتحاد إب ، وهالل 
الحديدة صدارة الترتيب بعد أن تساوت في النقاط 

بواقع ٢٦ نقطة لكل فريق إال أن فارق األهداف 
كان له دور حاسم في ترتيب هذه الفرق في 

مراكز الصدارة.
ورغم خسارته إال أن الشعلة استفاد من 

فارق األهداف ليتمكن من االستمرار 
في تصدر الترتيب للجولة الثالثة 

على التوالي حيث مني الشعلة 
بثالث هزيمة خالل مشواره 
في الدوري  وذلك حين خسر 
دون من مضيفه اتحاد إب بهدفين 

مقابل في المباراة التي جرت 
بينهما على استاد ٢٢ مايو بإب 

في ختام منافسات الجولة الخامسة 
عشرة .

الشعلة  فريقي  تــســاوى  لنتيجة  ا بهذه 
ـــ٢٦ نقطة  ــحــاد فــي صـــدارة الترتيب ب واالت

لكل منهما إال أن الشعلة ظل متصدرا بفارق 
األهداف حيث يملك فارقا مريحا يبلغ ١٣ هدفا ، فيما ظل 

االتحاد في مركزه الخامس.
وفي العاصمة صنعاء خطف العروبة فوزا صعبا وثمينا من 

ضيفه شعب إب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت 
بينهما على ملعب نادي شعب بصنعاء.

بهذه النتيجة ارتقى حامل اللقب فريق العروبة إلى صدارة 
الترتيب ألول مرة منذ انطالق الموسم الحالي رافعا رصيده إلى 
٢٦ نقطة، غير أن فارق األهداف عن بقية الفرق جعلته يحتل 

المركز الثالث، فيما أخفق شعب إب في استثمار فرصة تصدر فرق 
الدوري إثر خسارة منافسه المتصدر الشعلة ليتوقف رصيده عند 

٢٦ نقطة ويظل الشعب في المركز الثاني.
وعلى ملعب الشحر انتزع هالل الحديدة فوزا ثمينا وصعبا من 
مضيفه شعب حضرموت بهدف دون رد ليرفع الهالل رصيده بهذا الفوز 
الثمين إلى ٢٦ نقطة متساويا مع فرق الصدارة، غير أن فارق األهداف 
جعله في المركز السادس كآخر المتصدرين وأقلها فارقا لألهداف، فيما 
تجمد رصيد شعب حضرموت عند ١٧ نقطة وتراجع مركزين ليصبح 
الثاني عشر على قائمة ترتيب فرق الدوري ويدخل منطقة خطر الهبوط 

إلى دوري المظاليم (الدرجة الثانية).
على الجهة المقابلة وفي صراع مؤخرة الترتيب تعادل متذيل الترتيب 
نجم سبأ ذمار وضيفه أهلي تعز الذي يسبقه بمركز واحد بهدف لكل 

منهما.
بهذا التعادل ظل النجم في مركزه األخير متذيال الترتيب رافعا 
رصيده إلى ١٢ نقطة، كما بقي أهلي تعز في مركزه قبل األخير رافعا 

رصيده إلى ١٣ نقطة.
وعلى ملعب حقات بعدن قاد العب التالل سالم الموزعي 
فريقه إلــى فــوز صعب على ضيفه شباب البيضاء 

بهدفين مقابل هدف وحيد.
ورفع التالل بهذا الفوز رصيده إلى ١٨ نقطة، 
متقدما إلى المركز الحادي عشر، فيما 
ــاب  تـــوقـــف شــب
الــبــيــضــاء عند 
الرصيد ذاتــه 
(١٨ نقطة) إال 
أن فارق األهداف 

احتالل المركز التاسع.مكنه من 
وكانت مباراتي افتتاح الجولة 
الخامسة عشرة للدوري انطلقت 
الخميس أسفرتا عن تعادل 
ــاره  ــع ج أهــلــي صــنــعــاء م
ء  صنعا شــعــب  مضيفه 
ليرفع األهلي رصيده إلى 
٢٦ نقطة متساويا مع 
فــرق الــصــدارة غير أن 
ــداف أرجعه  فــارق األه
مركزا واحدا ليعود إلى 
المركز الرابع ، فيما 
تراجع جاره الشعب إلى 
المركز العاشر رغم ارتفاع 

رصيده إلى ١٨ نقطة.
وحقق وحــدة عــدن فوزا 
طليعة  ضيفه  على  ثمينا 
تعز بهدفين مقابل هدف 
وحيد ليقفز الوحدة إلى 
رافعا  لثامن  ا المركز 
رصيده إلى ١٩ نقطة، 
ــف رصــيــد  ــوق فــيــمــا ت
الطليعة عند ٢٠ نقطة 
بمركزه  حــتــفــظ  ا لكنه 

السابع.

األكوع .. جديد األهلي 
التحاد السلة

حسمت إدارة   
ــــادي أهــلــي  ن
صنعاء أمر مرشحها 
القادم التحاد السلة.. 
ووقــع اختيارها على 
ــوع..  األخ طــارق االك
ــــالوي  لــيــخــلــف األه
الخضر العزاني الذي 
كــان قد أعلن عزمه 
االبتعاد عن االتحاد 
بعد أن قضى سنوات 

في رئاسته.
 والسؤال: هل سيستلهم طارق األكوع نجاحات 

العزاني ويبقي االتحاد تحت قيادة أهالوية؟!.

بهيان.. استهداف 
غير مفهوم!؟

تصاعدت حدة الحملة االعالمية   

رة  لـــوزا لموجهة  ا لهجومية  ا

الشباب والرياضة والوزير معمر مطهر 

االرياني.. على أن الالفت في شراسة 

الهجمة الصحفية ان يرافقها وبالتزامن 

حالة من التصعيد - غير المسبوق - في 

االحتجاجات التي يقوم بها عدد من 

الموظفين المحسوبين على ديــوان 

ــوزارة وصندوق رعاية النشء على  ال

خلفية المطالبة الوظيفية الحقوقية التي 

سبق وأن تقدموا بها الى قيادة الوزارة 

والوزير - شخصياً - ووجدت التجاوب 

المطلوب الــذي يتماشى مع اللوائح 

المنظمة للعمل في الوزارة أو في باقي 
القطاعات االخرى.

ومــن خــالل ارتفاع حــدة االنتقادات 

المصوبة للوزارة - الوزير عبر عدد 

من وسائل االعالم المختلفة وتزامنها 

ــوب (الــمــريــب) فــي إعمال  مــع االســل

االحتجاجات الوظيفية، فالحالتان - 

كما يبدو - تقف وراءهما جهة واحدة؟ 
وألهداف (سياسية)؟

فالحملتان تخللهما استهداف (غير 

ــادي بهيان  مفهوم) لــألخ عــبــداهللا ه

الوكيل االول لوزارة الشباب والرياضة، 

رغم أن الرجل يحظى باحترام وتقدير 

الغالبية العظمى والموظفين داخل 

وخارج الوزارة الوزارة وكل المتعاملين 

مع الوزارة لما يتمتع به بهيان من أخالق 

وتعامل راقٍ مع الجميع، ومكتبه مفتوح 
لكل الناس..

إال أن هواة اختالق االزمات وافتعال 

ـــدون مناسبة  ـــوا وب المشاكل زج

باسم الوكيل الحضرمي المسالم 

ليكون مستهدفاً بنيران اتهاماتهم 
المغرضة!؟

«الميثاق» -خاص 
في حادثة غير مسبوقة 
الشباب  وزارة  مثلها  لــم تشهد 
ـــام األخ  والــريــاضــة مــن قبل ..ق
عـــادل الــعــواضــي- وكــيــل وزارة 
الشباب والرياضة لقطاع المشاريع 
(المقال)- بمداهمة مكتب وكيل 
أول الـــوزارة األخ عبد اهللا بهيان 
صباح أمس االحد واالعتداء عليه 
بمرافقة عدد من أصدقائه الذين 
انتظروا الوكيل حتى دخل مكتبه 
وبــاغــتــوه بــالــضــرب والتشابك 

باأليدي..حول هذه السابقة أكد األخ عبداهللا بهيان- وكيل 
أول وزارة الشباب والرياضة- أن االعتداء عليه جاء على خلفية 
تكليف وزير الشباب األخ معمر اإلرياني لألخ رمزي األغبري- 
الوكيل المساعد لقطاع المشاريع- بإدارة قطاع المشاريع 
ــذي يحاول العواضي  وهو العمل الرسمي لألغبري وال
باستماتة أن يديره وبصورة غير رسمية ،حيث أوضح بهيان 

أن العواضي ظنه صاحب القرار فباشره باالعتداء ..
هذا وقد أبدى وزير الشباب استياءه من الحادثة وتواصل 
مع األخ محمد سالم باسندوه- رئيس مجلس الوزراء -ناقالً 

له ما حصل، فيما أبلغ األخ عبداهللا 
بهيان النائب العام، وكذا اللجنة 
لبرلمانية لحضرموت بمجلس  ا
ــواب بما حــصــل، وأن حالة  ــن ال
االعتداء رافقها كلمات مناطقية 
وعنصرية، حيث قال له العواضي 
(ارحــل يا جنوبي).. هذا وسيتم 
الــمــوضــوع على أعلى  تصعيد 
مستوى وصوالً إلى فخامة رئيس 
الجمهورية األخ عبده ربه منصور 
هــادي إلنصاف أحــد أهــم كــوادر 
الرياضة اليمنية األخ عبداهللا بهيان 
الذي دعا في ختام تصريحه كافة الهيئات والمنظمات إلى 
اتخاذ موقف صارم إزاء مثل هذا السلوك الهمجي الذي يعبر 
عن األشخاص المعتدين أنفسهم، وال يعبر عن أبناء الشعب 

اليمني الحر األبي.
هذا وقد أعلن موظفو وزارة الشباب والرياضة إضرابهم عن 
العمل واعتصامهم بصورة مطلقة حتى يتم إنصاف الوكيل 
بهيان والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه 
إحداث المشاكل واالعتداءات  على أي كان، خاصة في مرفق 

حكومي وعلى مسمع ومرآى من الجميع.

هرج ومرج وتمزيق كشوفات

انتخابات وحدة صنعاء تتعثر
مهزلة حقيقية شهدتها قاعة انتخابات نادي وحدة صنعاء إثر تدخالت   

معتمدة للنيل من االنتخابات الرياضية الختيار هيئة إدارية جديدة للنادي 
وتجسد ذلك في إثارة البلبلة والعرقلة المتعمدة إليقاف سير العملية االنتخابية 

للنادي الهادفة للتغيير وإصالح ما أفسده الفاشلون..
قاعة االنتخابات التي شهدت حضوراً غير مسبوق تفاجأ الحاضرون فيها 
بدخول عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية السابقة حاملين االسلحة النارية في 
مشهد مقزز يتنافى مع القيم واالخالقيات الرياضية.. وفي الوقت الذي تتأهب 
الجمعية العمومية لإلدالء بأصواتها تفاجأت لجنة االقتراع بقيام أحد أعضاء 
الهيئة اإلدارية للنادي بتمزيق كشوفات اسماء الجمعية العمومية االمر الذي 
فاقم من حدة الخالفات والهرج والمرج الذي مأل قاعة االنتخابات.. والهدف الذي 
فسره المتابعون يرمي الى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.. 
«الحركات» بدت واضحة للعيان تتمثل في االفشال السافر والمتعمد للعملية 
االنتخابية التي أرجع الكثيرون أسبابها لخوف عدد من األعضاء في الهيئة اإلدارية 

للنادي من التغيير.
هذا وقد أقرت اللجنة المشرفة على االنتخابات التابعة لوزارة الشباب تأجيل 

العملية االنتخابية لنادي وحدة صنعاء الى أجل غير مسمى!!

إقامة انتخابات األطر الرياضية 
الجديدة .. انتصار للمنطق

صحيفة الرياضة تستقبل ثالث رئيس 
تحرير منذ تأسيسها

رغم كل المحاوالت التي بذلتها   
عدة أطراف إلرجاء موعد إجراء 
االنتخابات الجديدة لألطر الرياضية 
(٢٠١٢/٢٠١٦م) اال أن إصرار قيادة 
وزارة الشباب والرياضة على ضرورة 
إتمام العملية في موعدها المحدد من 
بداية العام الحالي، كان بمثابة انتصار 
وللمنطق   . . والً أ لعامة  ا للمصلحة 
بالنظر الى أنها تأخرت ألكثر من أربع 

سنوات عن موعدها األصلي!
المهم أن جميع مساعي التأجيل أو 
الترحيل لموعد االنتخابات فشلت 
في تحقيق مبتغاها، وبالتالي دشنت 

العملية االنتخابية بداية شهر ابريل 
الماضي ابــتــداًء بإقامة انتخابات 
الهيئات اإلداريــة الجديدة لألندية 
ويعقبها انتخابات فروع االتحادات، 
على أن تختتم بإجراء المحطة األخيرة 
واألهم، انتخابات االتحادات الرياضية 

والعامة..
ــب) الــتــي اتبعها  ــي إال أن (االســال
المعارضون إلقامة االنتخابات لم تخلُ 
من مسالك (غير نظيفة) بل وخلت 

تماماً من أي روح رياضية!؟
ومع ذلك.. فرض المنطق نفسه وال 

يصح إال الصحيح!؟

مــطــلــع   
ع  سبو ال ا
ــمــاضــي صــدر  ال
ــس  ــي ــــــرار رئ ق
ة  ر ا د إل ا مجلس 
ير  لتحر ا ئيس  ر
بـــمـــؤســـســـة 
ـــــــورة»  ـــــــث «ال
ـــة  ـــصـــحـــاف ـــل ل
والطباعة والنشر 
والتوزيع،  قضى 
ميل  لز ا بتعيين 

محمد علي العولقي رئيساً لتحرير صحيفة «الرياضة» 
االسبوعية الصادرة عن المؤسسة صباح كل أحد، وعين 
الزميل قاسم عامر نائباً له، والزميل يزيد حمود الفقيه 

مديراً للتحرير.
يشار الى أن العولقي -رئيس التحرير الجديد للرياضة 

ومدير تحريرها 
الــســابــق- هو 
التحرير  رئيس 
ــث لــهــذه  ــال ــث ال
الـــصـــحـــيـــفـــة 
ــالق  ــط ــذ ان ــن م
ـــا في  ـــداره إص
١٩٩٠م،  مايو 
حيث سبقه في 
الموقع  تــولــي 
االســتــاذ مطهر 
صالح االشموري 

واالستاذ عبداهللا عبداهللا الصعفاني.
كل التهاني للطاقم الجديد للزميلة «الرياضة» مع 
خالص األمنيات بأن يحقق كل أفراد الفريق المتجدد 
للصحيفة النجاح المنشود والحافل بروح التجديد.. 

مضموناً قبل الشكل.. وبالتوفيق.

الطابعة 
«العهدة».. 

يا القي الضايعة!؟
منذ أكثر من سنة يماطل رئيس اتحاد رياضي   

في لعبة (فردية - جماعية) تشتهر بالمكر والدهاء 

قبل الذكاء، في إعادة آلة التصوير الحديثة الخاصة باإلعالم 

الرياضي والتي كان قد استعارها عندما نظم البطولة (الدولية 

- المحلية) السنوية في العاصمة صنعاء، فقد ظل يمارس 

هوايته المشهورة في الوعود ودق الصدر، ويا بو الشباب 

(أمورك طيبة)!؟ ونسي أو تناسى موضوع إعادة «العهدة» 

التي كان قد استعارها على مسؤوليته الشخصية واعداً 

بإرجاعها عقب إنتهاء البطولة المشار اليها، ومضى 

في ذلك التجاهل الى الحد الذي بات فيه لسان 

االعالميين يردد.. يا القي الضايعة!؟

علماً أن قيمتها تتجاوز الـ(٣) 
آالف دوالر.!؟


