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الالئحة ..مالحظات في خمسة أيام!!
«الميثاق» خاص 

ال جديد لدى األمانة العامة باالتحاد العام 
لكرة القدم سوى تكرار المكرر وإعــادة تجريب 

المجرب!
فقد واصــل السيد الدكتور حميد شيباني 
هوايته المفضلة عند اقتراب موعد بداية 

كل موسم كروي المتمثلة في (إعادة)  إرسال التعميم 
الشهير إلى أمناء عموم األندية في الدرجتين األولى 
والثانية ورؤساء الفروع الذي يدعو األمناء ورؤساء الفروع 
إلى سرعة موافاة االتحاد بالمقترحات أو المالحظات التي 
لديهم على بنود الالئحة (الموسمية) أي الئحة المسابقات 
التي يتم أرسالها سنوياً إلى أولئك ومن ثم الطلب منهم 

إرسال ما لديهم من مالحظات خالل خمسة أيام فقط!!
وبعد ذلك يتم الدعوة الجتماع عام في االتحاد يتم 
فيه الطلب من أمناء األندية ورؤساء الفروع البصم 
على الالئحة المعتادة في كل موسم ..والشيء يحدث 
في األيام الخمسة المحددة من الشيباني لمن لديه 

مالحظة!!

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- ثاني أكبر دول أوروبا الشرقية – عيب (م).
٢- فكرة – الطرق ،الوسائل (م) – حرف جزم.

٣- مغنية لبنانية – اسم علم مؤنث.
٤- الدراسة العلمية لألجرام السماوية – أوردة 

(جمع).
٥- حرف جر – الغياب ،النسيان ”عدم االهتداء“ – 

للتأفف.
٦- لالستثناء – نيجيريا (مبعثرة).

٧- مدينة سعودية – حفل زواج.
٨- مديرية بمحافظة أبين – من يصلي بالناس.

٩- مصارع أمريكي محترف – شقيق.
١٠- معظم (م) – سن – البيت (م).

١١- الجميع – للتعريف – عكس ”ثقيل“.
١٢- ثاني أكبر مدينة مصرية بعد القاهرة.

عمودياً :
١- احدى مديريات محافظة حضرموت.

٢- للندبة – من اطراف اليوم – ابن الكلب (م).
٣- عاصمة اوكرانيا – ازلي – خاصتك (م).

٤- لالستثناء – الصعب (م).
٥- الرفس – يشن.

٦- خبر – حرف هجاء – يشاهدك.
٧- نعم باإلنجليزية – عكس ”المساء“ – حرف نصب.

٨- النقاش ،الحديث المتبادل – خداع.
٩- احد اسماء اهللا الحسنى – عكس ”أوائل“.

١٠- حرفان متشابهان – يشمل – تجدها في (مفيد).
١١- الراحل ،المسافر – اتوماتيكية.

١٢- من االقارب – اسم علم مذكر أو سالح قتال 
قديم (م) – رعب ،فزع (فعل).
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المباراة النهائية تقام الجمعة القادمة بصنعاء

اليوم. . التالل في ضيافة أهلي تعز والطليعة يالقي الهالل في نصف نهائي كأس الرئيس!!
«الميثاق»- خاص: 

اقتربت بطولة رئيس الجمهورية لكرة القدم 
للموسم الكروي ٢٠١٢/٢٠١١م من الوصول إلى 
محطتها االخيرة حيث من المقرر أن تقام اليوم االثنين 
منافسات الــدور قبل النهائي (دور االربعة) بإقامة 

مباراتين ستجريان في الحالمة تعز وتجمع كالً من :
أهلي تعز والتالل على ملعب الشهداء

الطليعة تعز مع هالل الحديدة على ملعب نادي الصقر
وكان أهلي تعز قد تأهل لهذا الدور بفوزه على 

النصر في عدن ١/٢، في حين فاز التالل على ضيفه اهلي 
صنعاء بهدفين مقابل هدف الخميس الماضي الذي شهد تأهل 
الطليعة بفوزه على الفتح في ذمار بهدفين دون مقابل وفوز 
هالل الحديدة على ٢٢مايو بصنعاء ٣/صفر بضربات الجزاء 
الترجيحية بعد تعادلهما ١/١ في المباراة التي جمعتهما على 

ملعب النادي األهلي بصنعاء.
وسيصعد الفائزان في مباراتي اليوم للمباراة النهائية المقرر 
إقامتها يوم الجمعة القادم بالعاصمة صنعاء كما هو مقرر بأن 

نهائي الرئيس البد أن يكون في صنعاء!!

الموسم الكروي الجديد .. 
األسئلة المعتادة!!

«الـــمـــيـــثـــاق»- 
خاص:

خطوة جيدة أن يعلن االتحاد 
العام لكرة القدم وفي وقت مبكر عن 
مواعيد أجندته للموسم الكروي المقبل 
٢٠١٣/٢٠١٢م حتى وقد تأخر كثيراً عن البدء في 
بطوالت الموسم الجديد الذي شارف على االنتصاف 

في أغلب البلدان والدول البعيدة منها أو المجاورة .
وجميل أن يتم إبالغ  األندية المعنية بمواعيد أولى 
البطوالت الكروية للموسم الجديد في وقت مناسب 
لكي يتسنى إلدارات تلك األندية االستعداد وتهيئة 
فرقها للتأهب لخوض غمار الموسم بكل مسابقاته 
«دوري الدرجة األولى -دوري الثانية- دوري الثالثة  

الخ» لكن وآه من لكن!!
فإن االتحاد العام لكرة القدم معني بتوضيح 
ــن صميم  ــي م ــن األمــــور الــتــي ه عـــدد م

اختصاصاته منها:
_ هل أعد العدة من حيث تهيئة وتجهيز 

المالعب في كل المحافظات ؟
ــــام بـــتـــوزيـــع األدوات _  هـــل ق

والمستلزمات الرياضية من كرات 
-شباك مرمى.. الخ..؟

هل المواعيد المعلنة لبداية _ 
دوري األولى في ٢٢ نوفمبر، 
و٦ ديسمبر لدوري الثانية، هي مواعيد 
نهائية أم أن التغيير والتعديل سيتكرر 
كما جرت العادة قبل بداية كل 

موسم سابق؟!!!

األسئلة المعتادة!!

«الميثاق» - خاص: 
بقرار عجيب وغريب لم يتم 
اإلعــالن عنه في وسائل اإلعــالم تم 
إبعاد أو استبعاد نجمي المنتخب الوطني 
األول لكرة القدم المدافع كرم رياض 
والعب الوسط حسين الغازي وهما من 
األعمدة األساسية في تشكيلة األحمر الكبير 
ليس لتراجع مستوى أي من الالعبين 
المذكورين بل ألنهما طالبا بحقوقهما 
وحقوق باقي زمالئهم القادمين من 
المحافظات إلى مقر المعسكر الداخلي المقام 

للمنتخب في العاصمة صنعاء!!
توم  للمنتخب  لبلجيكي  ا المدرب  أن  علماً 
سينتفيت تفاجأ بخبر استبعاد الغازي وكرم عندما 
سأل عن سبب إبعادهما في حوار تلفزيوني على 
شاشة قناة «اليمن اليوم» حين سأله الزميل احمد 
الظامري في برنامجه األسبوعي «أهل الرياضة» 
وبالتقصي عن سبب إستبعاد الالعبين عرف أن القرار بحق 

كال الالعبين تم اتخاذه (من فوق)!!
ومثل هذا القرار (االعتباطي) سبق وأن أبعد النجمين 
المعروفين :زاهــر فريد وهيثم األصبحي ولذات 

األسباب!!

دوري الثالثة 
ومصير أندية إب!!

«الميثاق»- خاص: 
أمر غريب أن يعلن 

اتحاد كرة القدم عن 
أمــاكــن ومواعيد 
لــدرجــة  ا دوري 
بــطــال  (أ لثالثة  ا
ــات )  ــظ ــاف ــح ــم ال

ــاد على  ــح إذ عــمــم االت
ـــة بــــأن االنــطــالق  ـــدي األن
سيدشن يوم السبت المقبل 
على  ٢م  ٠ ١ ٢ /١ ١ /١ ٧
لستة  ا ت  لتجمعا ا ى  مستو
حيث تم توزيع الفرق الـ (٣٥) 
على التجمعات الستة المقرر 
ت  فظا لمحا ا فــي  متها  قا إ
 - صمة لعا ا نة  ما أ ) لية لتا ا
عدن- الحديدة- تعز- البيضاء 

- المكال).
الغرابة فــي قيام  تكمن 
االتحاد بتوزيع الفرق على 
الستة،  التجمعات  مستوى 
واضعاً فريقين من محافظة 
ـــفـــرق الــتــي  ــن ال ــم إب ض
ستخوض التصفيات المؤهلة 

إلى دوري الدرجة الثانية.
علماً أن تصفيات أندية إب 
لم تجر هذا الموسم بسبب 

عجز فرع االتحاد بإب 
ــة بطولة  ــام ــن إق ع

المحافظة لتحديد 
البطل والوصيف 

ـــن كـــان  ـــذي ـــل ال
يفترض أن يمثال إب 

في دوري الثالثة لظروف 
مالية ولوجيستية -بحسب 
ــرع  ــف ــح رئـــيـــس ال ــري ــص ت

عبدالرحيم الخشعي!!
فكيف تــم وضــع ممثلين 
لمحافظة إب في التجمعات 
ــــدوري أبــطــال  الــنــهــائــيــة ل
أن  المحافظات، فــي حين 
إب لــم تــقــم فيها بطولة 
المحافظة للموسم الحالي؟!!

ـــاء فـــي بــرنــامــج  فــقــد ج
التجمعات أن بطل إب سيلعب 
في التجمع الخامس المقرر أن 
تقام مبارياته في محافظة 
البيضاء، ووصــيــف إب في 
التجمع الرابع المقرر أن يجرى 

في تعز!!

استبعاد المطالبين بالحقوق !!

اليوم.. شعب حضرموت والتضامن في افتتاح ملعب بارادم بالمكال

يحتضن ملعب الفقيد بارادم لكرة القدم بمدينة المكال مساء اليوم   
االثنين وعلى االضواء الكاشفة للملعب المباراة الودية الحبية التي 
تقام بمناسبة افتتاح اعادة تأهيل الملعب والتي ستجمع على العشب 

الصناعي بين فريق شعب حضرموت والتضامن..
وأقر فرع االتحاد العام لكرة القدم في اجتماعه االستثنائي المشترك 
مع قيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة هذه المباراة التي تقام افتتاحاً 

للملعب وعلى كاس الفقيد محمد فرج بــارادم والتي من المتوقع أن 
يحضرها وزير الشباب والرياضة ومحافظ المحافظة.

 وشهد ملعب الفقيد بارادم اعادة تأهيله والذي تعثر العمل فيه اكثر من 
مرة،  اذ اعيد تعشيبه صناعياً وتمت انارته بانشاء اربعة ابراج انارة وكذا 
تم اعادة ترميم االجزاء المهدمة من سور الملعب بفعل كارثة االمطار 

والسيول  الى جانب اعادة تأهيل المقصورة الرئيسية للملعب.

فيت يستبعد العبي الجالية
استبعد مدرب منتخبنا الوطني توم فيت العبي الجالية  

اليمنية بجدة، الذين تم استدعاؤهم لالنضمام لتدريبات 
المنتخب للوقوف على مستوياتهم ومدى إمكاناتهم لالستمرار مع 

المنتخب من عدمه..
ــد خــضــوعــهــم لــلــوحــدات  ــع  وب

لبلجيكي  ا يقتنع  لم  لتدريبية  ا
فيت بمستواهم.. فقرراالستغناء 
الالعبين  وأن  عنهم، خاصة 
فضل  أ هم  ا مستو لمحليين  ا

منهم بكثير..
 غير ذلك.. فقد جرب المدرب 
فيت أكثر من «٥٠» العباً في 

تدريبات المنتخب في معسكره 
الداخلي بصنعاء.. حيث تم استدعاء 
عليهم  يطلع  لكي  كثر  عبين  ال

المدرب واختيار األنسب، 
اقتنع  أن قليلين مــن  إالّ 
بهم وحرص على إبقائهم 
في صفوف المنتخب إلى 
جانب القوام األساسي من 

الالعبين..

 المنتخب الهندي يعتذر
 عن مواجهة منتخبنا

اعتذر االتحاد الهندي لكرة    
القدم عن عدم قدرته على 
إقامة المباراة الودية مع منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم التي كان 
من المقرر اقامتها بعد غد االربعاء 

وذلك ألسباب خاصة به..
 وتفاجأ اتحاد الكرة في بالدنا 
باالعتذار المفاجئ الذي وصلهم 
من االتحاد الهندي في وقت كان 
الوطني للسفر  يستعد منتخبنا 

للهند وبانتظار التأشيرات للسفر.
 واالعــتــذار الهندي عن عدم 
إقامة المباراة الودية يعد الثاني 
الــذي يواجه منتخبنا الوطني 
بعد اعتذار العنابي القطري عن 
مواجهة منتخبنا، ما يضع اتحاد 
الكرة في مطب اإلحراج وفشله 
في توفير مباريات ودية لمنتخبنا 
الوطني انتظاراً لالستحقاقات 

القادمة..


