
الخميس انطالق تصفيات الثالثة بحضرموت

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- حزب سياسي تأسس قبل ثالثون عاماً ،يتميز بقاعدة 

جماهيرية واسعة – ينتصر.
٢- رداء – نستمر ،نداوم ”على العمل“.

٣- أم البشر ،زوجة سيدنا آدم ”عليه السالم“ (م) – القنص.
٤- للندبة – من اسماء (اهللا) الحسنى.

٥- اللحد (مبعثرة) – األبن ، النجل (م).
٦- وادي في جهنم – عاتبا – ضمير متصل.

٧- ثاني أكبر ميناء في الجزائر – ابحث عن االجابة.
٨- يخلط الشيء بغيره (م) – ضد دوافع (م).

٩- أحد أنواع الزهور العطرة – نصف ”رياحين“.
١٠- اله – من أوجه القمر (م) – أحد االت الطرب المعروفة 

قديماً.
١١- عدو – المزارع (م).

١٢- امارة عربية – اصافحه.

عمودياً  :
١- يستخرج من البحر ويباع بأغلى االثمان – عكس ادخال (م).

٢- عقل – وحدة قياس زمنية – من البقوليات.
٣- هام وضروري للحياة – ما يهدى من النعيم الى الحرم تقرباً 

الى (اهللا) عزوجل – للمعيه.
٤- نمارق – عملة عربية.

٥- الطيب المذاق (م) – احد أنواع المعادن المستخرجة من 
االرض (م).

٦- هبه ، عطية – القصد ”من الشيء“ (م).
٧- جواب – ابو البشر (عليه السالم) – السهل (م).

٨- المرض (م) – تجدها في ”النفيس“.
٩- شهر رومي – للتخيير – لالستثناء.

١٠- يستخرج من الشجر ويساهم في تطوير العديد من 
الصناعات (م) – اسم علم مؤنث – اهل ”النسب“.

١١- ضمير المتكلم – كف.
١٢- ساهم أوالً – فرقة من الشيعة تجيز الطعن والسب في 

كبار الصحابة.
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 الموافق :23 / شوال / 1433هـ 

19العدد: (1627)

على الرغم من أن عصر االحتراف نظم عملية انتقاالت  
الالعبين في كل األلعاب الرياضية وبدقة أكثر في 
عالم كرة القدم، إذ حدد الضوابط المحددة للطرفين- االندية 
والالعبين- والملزمة عليهما عند إبرام الصفقات واستقدام 
المحترفين من هذا النادي إلى ذاك والعكس..إال أن المسألة 
االحترافية في بالدنا مازالت تتم بأساليب عتيقة وعفى 

عليها الزمن!!
وأقرب مثال على ما يواكب االحتراف اليمني 
العشوائي 
مــا يحدث 
حــالــيــاً مع 
ـــب  ـــالع ال
الـــدولـــي 
المخضرم 
علي النونو 
مــهــاجــم 
أهـــــلـــــي 
صـــنـــعـــاء 
والمنتخب الوطني األول ..فالنونو خرج 
مؤخراً بتصريح صحفي أدلى به ألحدى 
الصحف االهلية األربعاء الماضي تحدث 
فيه عن أنه يدرس عرضين تلقاهما من 

وأنه نــاديــيــن  محليين  لم يفصح عن اسميهما 
سيغادر فريقه االهالوي إلى أحدهما في حال عدم استجابة 
إدارة األهلي للشروط التي طرحها للتجديد مع الفريق 
االهالوي.. علماً أن إدارة النادي كانت قد استعادت النونو في 
اياب دوري القدم ٢٠١٠-٢٠١١م من نادي التالل الذي لعب 
له النونو في الذهاب فقط ..فما الحكاية التي يطرحها الالعب 

بداية ونهاية كل موسم؟!!

النونو يهدد بالرحيل 
عن أهلي صنعاء!!

اتحاد الطائرة يعدل جدول 
مباريات المربع الذهبي

عدل اتحاد الكرة الطائرة   
جـــدول مــبــاريــات المربع 

الذهبي التي انطلقت صباح 
أمس األول على صالة ٢٢ 

مايو بصنعاء
وقد تم تعديل الجدول 

بـــصـــورة مــتــســاويــة 
لجميع الــفــرق دون 
ــز لــيــصــبــح  ــي ــي ــم ت

كالتالي:
السبت

الشعلة * القطن
الصقر * الشرطة

األحد
الصقر * القطن
ـــة *  ـــشـــعـــل ال

الشرطة
االثنين

القطن * الشرطة
الشعلة * الصقر

الثالثاء
راحــــــــــــــــة

- مباريات دور اإلياب
األربعاء
الصقر * الشرطة
الشعلة * القطن
الخميس

الشرطة * الشعلة
القطن * الصقر

الجمعة
القطن * الشرطة
الشعلة * الصقر..

عالء الصاصي ..بين الرشيد 
التعزي والميناء العراقي!!

ــم يــمــضِ أكــثــر من   ل
أسبوع على الخبر الذي 
نشرته «الميثاق» وعدد من 
الصحف المحلية وأوردته قناة 
«العراق الرياضية» السبت 
قبل الماضي حول تعاقد ادارة 
الميناء الذي يلعب في الدوري 
الممتاز العراقي لكرة القدم 
مع العب خط الوسط الدولي 
عالء الصاصي نجم المنتخب 
القدم  الوطني األول لكرة 
للعب فــي صــفــوف الفريق 
الميناوي في الموسم الجديد 
٢٠١٢-٢٠١٣م، حتى اعلن 
نــادي الرشيد التعزي- الذي 
ــي دوري  يــنــافــس حــالــيــاً ف
اندية الدرجة الثانية ضمن 
المجموعة األولى للصعود إلى 
دوري األولى للموسم القادم- 
عن تعاقده مع عالء الصاصي 
لتدعيم صفوف الفريق االول 

بنادي الرشيد في إياب 
لتعزيز  نية  لثا ا دوري 
حظوظ الفريق الكروي 
في حجز إحدى بطاقتي 
التأهل والعودة بالتالي 
إلــى مكانه في دوري 
ـــذي كــان  النخبة ال
ــادره الموسم  قد غ
قبل الماضي بقرار 
تهبيطه مع الصقر 
وحسان الذي اصدره 

اتحاد كــرة القدم 
ــي  ــداع حــيــنــهــا ب
انـــســـحـــاب تلك 
الفرق عن اكمال 

مــبــاريــاتــهــا في 
الدوري آنذاك!!

وعن الصاصي ..هل 
فضل االحتراف للرشيد 

ــن االحـــتـــراف في  ـــدالً م ب
الدوري العراقي مع الميناء؟!

حدد فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت   
يوم الخميس ١٣ سبتمبر الجاري موعداً 
لتدشين مباريات التصفيات التمهيدية ألندية 
الدرجة الثالثة بساحل حضرموت للموسم ٢٠١١م 
المؤهلة إلى نهائيات دوري أبطال المحافظات 

برسم الصعود للدرجة الثانية الموسم..
ويشارك في التصفيات (١١) فريقاً قسمت الى 
مجموعتين.. ضمت األولى فرق «أهلي الغيل 

وشباب روكب وشباب القارة ووحدة المكال ونصر 
بروم ووحدة الحامي».. فيما ضمت المجموعة 
الثانية فرق «هالل فوه وسمعون الشحر والريدة 
وشبيبة الديس والمكال» وتقام التصفيات بنظام 
«الكل ضد الكل» لكل مجموعة على حدة ويتأهل 
األول والثاني من كلتا المجموعتين إلى المرحلة 
الثانية (دور األربعة) التي ستقام بطريقة الدوري 
من دور واحد ويتأهل بطل ووصيف التصفيات 

إلى دوري أبطال المحافظات المؤهل لدوري 
الثانية.

وتنطلق مباريات التصفيات يوم الخميس ١٣ 
سبتمبر بلقائين األول يحتضنه ملعب بن سلمان 
بمدينة غيل باوزير ويجمع أهلي الغيل وشباب 
روكب ضمن المجموعة األولى، واللقاء الثاني 

يقام بملعب الشاحت بالشحر ويجمع سمعون 
الشحر وهالل فوه..

الشعلة فك ارتباطه بـ «الراعي»!
اتجاه إدارة نادي الشعلة نحو التعاقد مع مدرب «أجنبي» لقيادة فريق كرة القدم   

الموسم القادم.. دليل على أن المركز السابع الذي احتله الفريق نهاية الموسم 
المنقضي كان أشبه بـ «كارثة» قياساً بالدعم غير المحدود والتعاقدات التي أبرمها الفريق..
وأن تصل اإلدارة إلى قناعة بفك االرتباط مع المدرب الوطني الكابتن أحمد الراعي 
والبحث عن مدرب «أجنبي»، تلميح ولو بالغمز على أن المدرب لم يكن يتواكب ويتناسب 

مع طموحات الفريق األصفر..
الشعلة كان قد بدأ الموسم بقوة.. وكان من أضالع ثالثي الصدارة.. لكن الفريق فرط 
في مباريات سهلة على أرضه في المرحلة الثانية ودفعت به إلى مركز ال يليق بفريق كل 

طلباته أوامر..

 لماذا تكتمت اللجنة 
االولمبية عن تخلف 
تميم عن العودة؟!!

كــان الفتاً ذلــك الصمت العجيب بل  

والمريب الذي اتبعته اللجنة االولمبية 

الوطنية بشأن موقفها حــول تخلف العب 

التايكواندو تميم القباطي وعدم عودته إلى 

أرض الوطن عقب مشاركته في دورة االلعاب 

االولمبية الثامنة والعشرين التي جرت في 

العاصمة البريطانية لندن من ٢٧يوليو الى 
١٢ أغسطس ٢٠١٢م.

حيث تخلف الالعب تميم الذي 

شارك في مسابقة التايكواندو 

وصعد للدور الثاني رغــم انه 

شارك اثر منحه البطاقة البيضاء 

اال انــه لم يعد مع بعثتنا التي 
شاركت في االولمبياد!!

ومع تناول وسائل االعــالم المحلية 

موضوع تخلف تميم عن العودة اال أن 

سكوت اللجنة االولمبية وعدم الحديث عن 

الموضوع أثار عالمات استفهام كثيرة!

فهل تخرج اللجنة عن 
صــمــتــهــا لــتــوضــيــح 

م  قا مما  قفها  مو
بـــه الــالعــب 

تميم؟!!

الصراحة وبهران ينهيان دورة تدريبية في تنظيم بطوالت الشطرنج
انهى االخوان  

ــــق  ــــي ــــوف ت
الــصــراحــة ومحمود 
بــهــران مشاركتهما 
ـــدورة الدولية  فــي ال
ت  ال لبطو ا لتنظيم 
الــشــطــرنــجــيــةالــتــي 
ـــي  اقـــــيـــــمـــــت ف
اسطنبول  مــديــنــة 
ـــالل  ـــةخ ـــي ـــرك ـــت ال
ــــــرة٢٩- ــــــت ــــــف ال

٣١اغسطس ٢٠١٢م 
وقد شارك في الدورة 
-التي نظمها االتحاد 
للشطرنج  لـــدولـــي  ا
ــر فيها خــبــراء  ــاض وح

دوليون - ٤٤ دارساً من ٣٠ دولة من العالم ، حيث اقفل التسجيل 
عند أول ٤٤ استمارة. 

وتضمنت فعاليات الدورة محاضرات حول شروط اقامة البطوالت 
ومواصفات الفنادق وصاالت اللعب والشروط التي يجب على 
االتحاد المستضيف االلتزام بها مثل السكن – المواصالت – فترة 
البطولة – المسافة بين سكن الالعبين وصالة اللعب ومواصفات 
ــراءات تقديم طلبات  الفنادق باإلضافة الى التعرف على اج

ت  ال لبطو ا فة  ستضا ا
الدولية ورسوم وشروط 

كل بطولة . 
ــيــوم االخير  وكـــان ال
ـــدورة عــبــارة عن  مــن ال
اختبار تحريري عن كل 
ما قدم فيها باإلضافة 
الى ما يمتلكه المشارك 
مــن خلفية حــول لعبة 
وتصنيفات  لشطرنج  ا
الالعبين ... وقد اجتاز 
االختبار بنجاح االخ /
توفيق الصراحة وزميله 
محمود بهران .. وكانا 
من ضمن ٣٨ مشاركاً 
اجتازوا االختبار النهائي 

بينما فشل ٦ مشاركين ..
 وقد منح الصراحةوبهران  لقب ( نــورم) دولي في تنظيم 
البطوالت الشطرنجية الدولية... الجدير بالذكر ان برنامج دراسة 
الدورة كانت باللغة االنجليزية.. وهي خطوة جيدة من االتحاد 
الجديد برئاسة الدكتور صبري عبدالمولى تهدف الى تأهيل 
الكوادر الوطنية على المستوى الدولي في لعبة الشطرنج في 

مختلف المجاالت االدارية والفنية والتدريبية والتحكيمية.

حرمان اتحاد إب من 
المشاركة خارجياً.. لماذا؟!

بغض النظر عن مشاركة بطل الدوري العام لكرة القدم فريق شعب  
إب من عدمها.. بالنظر إلى وجود معلومات عن أن الفريق الشعباوي 
معاقب من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم على خلفية المشاركة اآلسيوية 

لشعب إب عام ٢٠٠٤م والتي لم تستكمل آنذاك!!
وهو ما جعل الفريق عرضة لعقوبة اإليقاف عن المشاركة القارية لمدة 
عامين عند إحرازه بطولة الدوري اليمني وهو ما حدث هذا الموسم- 
وبالتالي سواء صحت المعلومات واستمرار حرمان الشعب من المشاركة 
في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي للعام الجاري ٢٠١٢م أو انه سيشارك 
فإن قرار االتحاد العام لكرة القدم الذي صدر على لسان أمينه العام حميد 
شيباني االسبوع الماضي بحرمان فريق اتحاد إب وصيف بطل الدوري 
شعب إب  من حقه في المشاركة بكأس االتحاد اآلسيوي ٢٠١٢م قرار 
جائر ومستعجل بحق الفريق االتحادي 
لــه المشاركة آسيوياً  لـــذي يحق  ا
بحسب الالئحة التي تنص على 
أحقية مشاركة وصيف بطل 
الدوري قارياً في حال لم تقم 
بطولة كأس الرئيس لكرة 
القدم وهو ما حدث العام 
الماضي عندما شارك 
ـــــدوري  بــطــل ال
ــــة  ــــروب ــــع ال
ووصـــيـــفـــه 
ــالل في  ــت ال
بــــطــــولــــة 
كأس االتحاد 
اآلسيوي لعدم 
ـــة بــطــولــة  ـــام إق

الكأس!!
ــرم فريق  ــح فــلــمــاذا ي
االتحاد اإلبي هذا العام على 
الرغم من قيام شركة خاصة 

برعايته في البطولة القارية؟!!

عجلة التغيير مضت بقوة صوب المستقبل ومن يحلم بعودتها 
الى الوراء واهم وال يعي حقائق التاريخ

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام


