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اإلرياني ينفي التعصب

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 25 / 6 / 2012م 
 الموافق :4 / شعبان / 1433هـ 

العدد: (1616)

نفى األخ/ معمر اإلرياني- وزيــر الشباب   
والرياضة - المشرف العام لالنتخابات -أنه 
مع أو ضد أي من المرشحين المتنافسين على رئاسة 

وعضوية االتحادات الرياضية..
وكشف اإلريــانــي عن استغرابه 
من تناول بعض وسائل اإلعالم 

تحويل شائعة إلى مادة إعالمية، بأنه أعلن صراحة 
أو ضمناً عن دعمه لألخ الدكتور صبري عبدالمولى 
لرئاسة االتحاد العام للشطرنج، كونه يقف على 
الحياد أمام كافة المتنافسين، رغم أنه في قرارة 
نفسه ال يتمنى أن تنجح بعض الوجوه التي أثبتت 

فشلها..

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
عدتنقاثيملا١
الانجيلروبل٢
لنودحتيساا٣
ينهـيرسكمروخ٤
ديهـشالنمب٥
بعرحهـمفصلاا٦
رمبيرحتامر٧
الفرحهـاوا٨
عاجلانحنملا٩

هـنيرقلاريب١٠
النملولاد١١
الاتازرطملا١٢

أفقياً :
١- تحقيق الفوز عن جدارة (جمع) – ينتمي لليمن.

٢- الشبيه (م) – عاصمة عربية.
٣- فرامل السيارة (م) – معالم ، معارف (الشيء).

٤- ضد (اإلقبال) (م) – رواحل (م).
٥- سفرة طعام – شهر هجري.

٦- أحد األبوين – االبطال ،الشجعان – ضمير متصل.
٧- مدينة فرنسية – اسم علم مذكر – فعل ماضي.

٨- الجماعات من الناس (م) – يحجبا الشيء (م).
٩- من حركات البحر – لالستثناء – القهوة (م).

١٠- القصد (م) – الفخ (عسكرياً) (م).
١١- أخ ،شقيق (م) – ابو االنبياء (م).

١٢- لعبة ،تلعب بالعصا لضرب كرات وتحريكها على طاولة 
– بواسطتي.

١٣- يصون (الشيء) – بلد أوروبي.

عمودياً :
١- احدى مؤسسات القوات اليمنية ,شاركت في مقدمة 

الصفوف في الحرب ضد القاعدة.
٢- محافظة يمنية (م) – ساحات.

٣- تواظب ،تداوم – حرفان متشابهان – نتجلد ، نواجه 
(المصائب والباليا بجرأة).

٤- ثبوت (الجيش) – من سور القران الكريم (بدون ال) – رداء (م).
٥- من أسماء اهللا الحسنى – الرجاء.

٦- مقياس أرضي (م) – الرواسي (م) – تجدها في إيليا.
٧- التوافق (م) – أسم علم مؤنث.

٨- تردع –  مرض – نحاتة متساقطة من الشيء الذي بري أو نحت (م).
٩- كثير السهر ، الغير النائم (م) – تجدها في ”مدرار“.

١٠- يدرك، يعلم – حشرة تنسج من لعابها خيوطاً تتخذها 
بيتاً لنفسها.

١١- إسم علم مذكر (م) – المصرف (م).
١٢- إسم موصول – من الفواكه (م) – أحد األبوين (م).

١٣- احدى الدول األوروبية، المشاركة في (يورو ٢٠١٢م) 
– للمسافة.

وزير الشباب يدعو مركز تعزيز الشفافية إلى 
مراقبة انتخابات االتحادات الرياضية 

«الميثاق»-متابعات 
ــر الشباب  دعــا معالي وزي
والرياضة المشرف العام لالنتخابات 
الرياضية العامة، المركز الوطني 
للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة، 
ــي االنــتــخــابــات  إلـــى الــمــشــاركــة ف
الرياضية.. كمراقب للعملية االنتخابية 
لالتحادات الرياضية.. تعزيزاً لمبدأ 
الشفافية ونزاهة االنتخابات التي 
تنتهجها لجنة االنتخابات العامة في 
عملها.. جاء ذلك خالل ترؤسه اليوم 

الجتماع لجنة االنتخابات العامة..
وشدد الوزير على مبدأ الحيادية في 
عمل اللجنة، وإنها تقع على اللجنة 
مسئولية وطنية بالدرجة األولــى .. 
والبد أن تكون اللوائح والقوانين هي 
الفاصل في اي نزاع يتم، وان تلتزم 

اللجنة بمبدأ الحيادية.
وأقر االجتماع العديد من القرارات 

أهمها :
- تمديد استقبال ملفات المرشحين 
إلى أسبوع قبل موعد االنتخابات لكل 

اتحاد..
- أي اتحاد لم يقدم ملفات التقارير 
المالية والفنية واإلداريــة لن يقبل 
ملفات ترشيح رئيس االتحاد واألمين 

العام والمسئول المالي..
- أي مرشح او مندوب لناد.. واتضح 
انــه ال يمثله ويمثل جهة أخــرى لن 

يقبل ملف ترشيحه.
ــرت اللجنة الجدول الزمني  - وأق
النتخابات االتــحــادات وفق الجدول 

أعاله.

بداية مؤسفة في كأس العرب

خسارة مدوية من ليبيا بالثالثة
«الميثاق»-متابعات 

 فشل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم كالعادة في 
تقديم نفسه بصورة جيدة في افتتاحية مشاركته في بطولة 
كأس العرب الجارية في الشقيقة السعودية حين خسر بثالثة 
أهداف لهدف واحد من نظيره الليبي لحساب المجموعة الثانية، 
كما تنتظره مباراة صعبة أمام شقيقه المغرب المنتشي من لقائه 

األول أمام البحرين برباعيته الكبيرة..
منتخبنا خاب تكتيكاً ولياقةً في المباراة وبدا بال حول وال قوة 
خالل الشوط األول كامالً واستقبل هدفين قبل أن يضيع فرصة 
تقليص النتيجة من ركلة جزاء احتسبت لتامر حنش ولعبها عالء 
الصاصي بطريقة رعناء ضاع معها أمل تسجيل هدف يمني 

أول، ومع الشوط الثاني كان أداء المنتخب قد تحسن قليالً وكان لطرد العب ليبي في 
المباراة أثره، ومع األخذ والرد بين الفريقين تمكن عالء الصاصي من تعويض ركلة الجزاء 

بتسجيل هدف منتخبنا األول من كرة صاروخية في الدقيقة 
٦٤ من المباراة..

بعد الهدف تساوت كفتا العطاء في كل طرف دون خطورة 
حقيقية وتحسن أداء المنتخب قليالً بمرور الوقت غير أن 
الخطورة الليبية كانت أكثر واقعية فاستغل األحمر الليبي 
بعض الفرص وعزز بهدف ثالث في ربع المباراة األخير وذهب 

الطرفان للقناعة بالنتيجة التي كانت ليبية خالصة..
 منتخبنا يلعب لقاءه الثاني أمام أسود األطلس يوم بعد 
غد في لقاء لن يكون إال كارثة في حال لم تتمكن الكتيبة 
اليمنية من االرتقاء لمستوى التحدي والمواجهة، في حين 

يلعب المنتخب الليبي مباراته القادمة مع منتخب البحرين..
يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز (١٥٩) عالمياً و(١٧) عربياً في التصنيف الحالي 

لالتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا..

النشيد الوطني..

من المسئول عن المهزلة؟

تكررت المهزلة من جديد.. ليست   
األولى ولن تكون األخيرة بالتأكيد.. 
قبل مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب 
الليبي في بطولة كأس العرب.. كانت 
األمور طبيعية حيث عزف النشيد الوطني 
للمنتخب الليبي بصورة طبيعية، وحين حان 
دور النشيد الوطني لبالدنا فوجئنا 
ـــاع  ـــســـم ب
ـــد  ـــي ـــش ن
غريب ليس 
لـــه عــالقــة 
بــنــشــيــدنــا 
ــي..  ــن ــوط ال
كان الالعبون 
 . . ن جو يتفر
وال  واقفين 
حركة.. بدون 
أي اعــتــراض 
أو تذمر يوحي 
بأنهم يسمعون 
نــشــيــداً وطنياً 
ليس لبالدنا.. 
حــتــى صاحت 
ــر  ــي ــاه ــم ــج ال
الحاضرة  اليمنية 
اعتراضاً وصراخاً، 
فتم إيقاف النشيد 
والبقاء في لحظات 
ذهــول وفرجة على 
ــا حــصــل دون أي  م

تحرك لتالفي الموقف المحرج الذي وقع فيه 
منتخبنا الوطني بسبب غباء إداري وقع فيه 

إداريو منتخبنا..
هــذه المهزلة المتكررة والدائمة مع 
النشيد الوطني يبدو أنها مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً باتحاد الكرة، إذ تتكرر وتستنسخ مع 
كل المنتخبات الكروية «ناشئين، شباب، 
أولمبي، وطني» وال أحد يدري أو يعرف لماذا 
بالذات؟.. أو يجيب على السؤال الحائر؟.. 
ومن يتحمل مسؤولية هذا التكرار الممل.. 

مع أن التكرار يعلم الشطار..!!
وألن اتحاد الكرة تمر عليه مثل هذه 
المهازل مرور الكرام.. ال حساب أو عقاب.. 
أو حتى اعتراف باألخطاء والتقصير.. فمن 
الطبيعي أن مهزلة النشيد الوطني تتكرر.. 
وتستنسخ - دائماً.. و«إذا كان رب البيت 

بالدف ضارباً فـ..... إلخ»..!!
بات واضحاً أن اتحاد الكرة ال يتعلم من 
أخطائه وال يعالج المهازل التي يقع فيها.. 
أو تحدثُ أمام المأل وتجرع جماهير الكرة 
في بالدنا مرارة العلقم والحسرة.. كما أن 
االتحاد بقيادته تدفن رأسها في الرمال مثل 
النعام.. في مواجهة المهازل المتكررة.. وما 

أكثرها في الكرة اليمنية..
متى يحترمون الجماهير الرياضية؟.. 
متى يتعلمون؟.. متى يعتبرون أن منتخبات 
الوطن خط أحمر؟.. وأن هذه الفضائح 

والمهازل تسيئ لشعب بأكمله؟..
ويبقى السؤال: من يحاسب اتحاد الكرة 

ومسؤوليه؟!

سلة شعب إب تعتذر عن 
البطولة العربية

  
اعــتــذرت 
ة  ر ا د إ

شـــعـــب إب 
المشاركة  عن 

في البطولة العربية 

لكرة السلة التي كان 

من المقرر انطالقها 

اليوم في مدينة بني 
غازي الليبية.

ة  ر ا د إل ا ت  ر بـــــــــر و
الشعباوية 
اعتذارها عن المشاركة بسبب الحالة 

ــي البلد  األمــنــيــة غــيــر المستقرة ف

المستضيف، وبعد اعتذار فرق عدة عن 

المشاركة، وذلــك حفاظاً على سالمة 

للبعثة  اإلداري  لــطــاقــم  وا الالعبين 
اليمنية..

العروبة يعتلي صدارة دوري النخبة

«الميثاق»-متابعات 
 تمكن حامل اللقب 
فــريــق الــعــروبــة مــن خطف 
ــدارة دوري أندية  بطاقة ص
الدرجة االولى لكرةالقدم بعد 

مرور (٢٢) أسبوعاً من عمر 
الدوري العام بعد ان وقع 

قطبا نــابــولــي فــي فخ 
الــتــعــادل فــي محاولة 
لفريق العروبة إلثبات 
أحقيته في الحصول 

على بطولة الموسم 
الــمــاضــي خاصة 
أن مــشــواره في 
الـــدوري الحالي 
شــهــد اهـــتـــزازاً 
كــبــيــراً ال يليق 

بحامل اللقب.
وجاء اعتالء فريق 

الــعــروبــة لــصــدارة 
ترتيب فرق الدوري 
إثر اكتساحه ضيفه 
ــي تــعــز بثالثة  أهــل

أهـــداف دون رد في 
المباراة التي جرت بينهما 
على ملعب نـــادي شعب 
ت  يا ر مبا ضمن  ء  صنعا
الجولة الـ٢٢ من الدوري 
رافــعــا رصــيــده الــى ٤١ 
نقطة، فيما بقي أهلي 
تعز عند رصيده السابق 

١٨ نقطة في المركز قبل 
األخير.

ويبدو ان الحظ الجيد 
ابتسم لفرق العاصمة في 
هذه الجولة حيث تنفس 
أهلي صنعاء الصعداء بعد 
ثــالث جــوالت متتالية من 
الهزائم وكان الضحية طليعة 
ــذي قــدم مستويات  تعز ال

طيبة بعد عودته من دوري 
الثانية..

حيث استعاد أهلي صنعاء مذاق 
الفوز حين تغلب على ضيفه فريق 

الطليعة بهدفين دون رد ليتقدم إلى 
المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة، فيما 

توقف رصيد الطليعة عند ٣٠ نقطة 
في مركزه السابع.

وفي عدن انتزع فريق الهالل فوزاً 
صعباً وثميناً من مضيفه فريق الشعلة 
بهدف دون رد ليرفع رصيده بهذا الفوز 
ــى ٣٤ نقطة لكنه ظــل في  إل
ــادس بفارق  ــس مــركــزه ال
ــن الشعلة  ــــداف ع األه
ــراجــع للمركز  ــمــت ل ا
الــخــامــس ويمتلك 
الرصيد ذاته من 

النقاط.
ــــت  ــــان وك
مباراة اتحاد 
مـــع  ب  إ
ــه  ــف ــي ــض م
فريق وحدة 
ــد  عـــــــدن ق
ــرت عن  ــف أس
تــعــادل  بهدف 
فع  لير لمثله 
االتــحــاد رصيده 
ــى ٤٠ نقطة  إل
المركز  ليحتل 
فيما  ، لث لثا ا
رفــــع وحـــدة 
ــدن رصيده  ع
٢٨ نقطة  إلـــى 

في مركزه التاسع.
وفي اللواء االخضر 
تعادل فريق شعب 
شعب  بضيفه  ب  إ
وبذلك  صنعاء سلبياً 
ارتفع رصيد شعب إب 
الى ٤٠ نقطة لكنه خسر 

الصدارة لصالح العروبة..
ورفع شعب صنعاء رصيده 
إلى ٢٦ نقطة لكنه بقي في 

كز  لمر الثاني عشر المؤدي إلى الدرجة ا
الثانية.

وكانت نتائج مباريات بقية هذه الجولة قد 
أسفرت عن تغلب شباب البيضاء على نجم 
سبأ ٢/صفر، في حين خرجت مباراة فريقي 
شعب حضرموت والتالل التي جمعتهما يوم 
امس على ملعب الشحر  بفوز شعب حضرموت 

بهدف دون رد..

عصام دريبان:

إدارة المنتخبات ضبط إليقاع المشاركات
سعى بعض الرياضيين   

فــي وزارة الــشــبــاب 
والرياضة إلى استحداث إدارة 
«فنية» تعنى بالمنتخبات 
ــان الكابتن  الوطنية.. وك
عصام دريبان المرشح األوفر 
حظاً لقيادتها.. لكن المشروع 
تعرقل في عهد الوزير الجديد 
ألسباب ال يعلمها إال اهللا، ثم 

الوزير نفسه!!
إدارة مــنــتــخــبــات.. مكسب 
لتتخلص الــوزارة من دورهــا في 
اإلنفاق ونظام الدفع المسبق وفرض 
وجودها كهيئة رقابية تحاسب 
االتحادات بحسب مراقبة 
ــن كــــوادر اإلدارة  م

نفسها..
أما موضوع االعتماد على تقارير 
االتحادات العامة بعد كل مشاركة 
 . «تكسف» وبطولة «تعصف».
ففيه «كلفتة» للوزارة واستغباء 

لدورها..
الكابتن عصام دريبان قــال: إن 
للمنتخبات سيضبط  إنشاء لجنة 
إيقاع االتحادات، وسيفكر كل اتحاد 
مليون مرة قبل كل مشاركة، على 
أساس أن إدارة المنتخبات هي التي 
ستعطي درجات التقويم وهي الجهة 
المخولة برفع تقاريرها الحيادية 
بما يفيد وينفع.. فهل يفطن الوزير 
الجديد ويعطي الــضــوء األخضر 

إلنشاء هذه اإلدارة..؟

الحسانيون مألوا الدنيا ضجيجاً وصخباً   
وهم يحلفون بأن مشاركتهم في دوري 
الثانية من ثالث المستحيالت.. لكن يبدو أن 
إغراء «المال» زغلل العيون الحسانية الناعمة.. 
وفرمل أعصاب بعض الالعبين الذين توعدوا 

الدوري بالمقاطعة..
طبعاً.. حسان بال ظهر مسؤول يسنده.. وبال 
رجال يوقفون من يتالعبون بتاريخه، بدليل 
أن اإلدارة انحنت أمــام العاصفة االتحادية 
فاستقالت حفاظاً على ماء وجه تصريحاتها 

الرنانة..
ما الجدوى من مشاركة فريق مثخن بالجراح؟
ومــا فائدة الدعم المؤقت للفريق الذي 
سيلعب تحت ضغط حاجة العبيه النازحين 

للقرش األبيض في اليوم األسود؟
يعرف الحسانيون أنه بمجرد انتهاء 
التصفيات فإن الدعم سيتوقف وسيعود 
الفريق إلى مربع «الشحت».. فما الفائدة 
ــراك فريق يعاني العبوه من  من إش

التشرد ومن نفسيات تحتاج إلى ترميم؟
هل يعلم االتحاد أن بيوت بعض 
ــت بــــاألرض، وأن  ــوي الالعبين س
بعضهم بال مأوى وأن أغلبهم يعيشون 
على فتات المساعدات التي تذهب 

بانتظام لكروش المسؤولين الكبار؟
إذاً.. لماذا هذا اإلذالل الذي يمارسه 
االتحاد بحق فريق كل ذنبه أنه 

يحمل لقب «برازيل اليمن»؟!!..

حسان.. زغللة مؤقتة!!


