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العدد: (1661)

رئيس اتحاد الطائرة يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للعبة
الميثاق/متابعات 

عاد إلى صنعاء يوم أمس وفد االتحاد اليمني لكرة الطائرة بعد 
مشاركته في انتخابات االتحاد العربي للكرة الطائرة بالعاصمة البحرينية 
المنامة.  وانتخب فيها رئيس االتحاد اليمني للكرة الطائرة محسن أحمد 

صالح عضوا للمكتب التنفيذي لالتحاد.
كما تم تكريم اليمنية نوال قاسم سيف إبراهيم باعتبارها أحد األعضاء 
المؤسسين لالتحاد العربي للكرة الطائرة في بغداد في ديسمبر العام 

١٩٧٦م.

و اعتبر رئيس االتحاد العام للكرة الطائرة اختيار اليمن عضوا في المكتب 
التنفيذي يعد نجاحاً متميزاً لليمن، منوها بتكريم نوال سيف، والتي تعد 
علماً من أعالم الرياضة اليمنية ولها إسهامات إيجابية في تأسيس الكرة 

الطائرة في اليمن وكذا تأسيس االتحاد العربي للعبة.
فيما عبرت نوال قاسم سيف إبراهيم عن سعادتها لهذه اللفتة الكريمة 
من قبل االتحاد العربي لكرة الطائرة، معتبرة أن هذا التكريم يعد تكريما 
للفتاة اليمنية والفتاة العربية وكل العاملين الذي يستطيعون أن يحققوا 

التقدم والنجاح.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

تهانينا

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- القوارض او الموالح كالبرتقال واليمون الكريفون 

واليوسفي – ضمير المتحدث.
٢- طري – الثابت (م) – حرف متشابهان.

٣- اتجاه جانبي – طائر نذير شؤم.
٤- العب ومدرب كرة قدم هولندي.

٥- حرف نصب – خاصته – كفاح.
٦- بالي – اسم موصول لغير العاقل – نسافر.

٧- بحر – جعل ”الشيء“ عالمياً يشمل جميع بلدان 
العالم (م) – للمعيه.

٨- ضد ”نتقارب“ – فعل ماضي ناسخ.
٩- الرغبة ”الى الشيء“ (م) – جمع ”بيرق“ (م).
١٠- من حركات البحر – نصف ”صغير“ – رب.

١١- يلتقي ”به“ (م) – يعاتب.
١٢- اكرر ”القول“ (م) – مفرد ”السحب“.

عمودياً :
١- بلد عربي – فراش الصبي.

٢- خاصتي – يقترب (م) – حب.
٣- اسم علم مؤنث ،معناه (الشوق ،االشتياق ،الصوت 
الذي يصدر من المرء عن طرب أو حزن – ينتمي الى اليمن 

- برد ”شديد“.
٤- اسم علم مذكر – السكوت (م).

٥- ميل عن الهدى واالستقامة – ينتصر عليه (م).
٦- يدرب (مبعثرة) – امام (مبعثرة).

٧- اشتعل – دواؤك ،بلسمك (م) – ٣٣ عاماً.
٨- ترتيل ”القرآن“ – مطر ”شديد“ – مرض صدري (م).

٩- من اسماء اهللا الحسنى – نقاش ،حديث (م).
١٠- سارع ”في المساهمة“ – تجدها في ”الماكر“.

١١- نصبغ – دفاع ”عن الشيء“.
١٢- وجع – من ثمار الفاكهة – بواسطته.
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19 هدفاً في الجولة (15) لدوري النخبة..

انتكاسة جديدة للصقر بملعبه..شعب حضرموت يستعيد 
نغمة االنتصارات ويحافظ على الصدارة!!

الميثاق /خاص 
شهدت مباريات األسبوع الخانس عشر من 
دوري الدرجة األولى لكرة القدم تسجيل (١٩) هدفأً خالل 
المباريات السبع التي جرت الخميس والجمعة الماضيين 
وهي حصيلة تهديفية جيدة جداً وأفضل بكثير من تلك 
التي سجلت في الجولة الرابعة عشرة األولى في دور األياب 
..إذ لم تشهد سوى (١٤) هدفاً فقط في (٦) مباريات مع 

إنتهاء مباراة (صفر/صفر).
الجولة الخامسة عشرة.. لم يحدث خاللها أي تغيير مؤثر 
على صعيد المراكز على جدول الترتيب العام للفرق وفيما 

يلي نتائج الجولة:
خماسية حمراء في المرمى األبيض !!

عصر الخميس..دشن فريقا الطليعة وضيفه أهلي صنعاء 
مباريات األسبوع الثاني من رحلة اإلياب.. 

اللقاء الذي جرى على ملعب الشهداء 
بتعز أنتهى لصالح الضيوف وبخمسة 

أهداف نظيفة دك بها األحمر 
الصنعاني مرمى مضيفه 

األبيض التعزي.. كان 
للمهاجم السوري 

الجديد سامر 
ـــــم  ســـــال
ثالثة منها 
 ( يك تر ها )

وهــــــــــــدف 
للمخضرم علي النونو وآخر 
 . . يز لعز ا عبد عي  للجما
األهلي عزز موقعه كثالث 
 (٢ ٦ ) صيد  بر تيب  لتر ا
نقطة من (١٤) مباراة..

فيما حافظ الطليعة على 
تذيله للمركز الرابع عشر 
واألخير بنقاطه السبع التي 
حصدها في الذهاب علماً أنه 

لعب (١٥) مباراة.
الجمعة أســتــعــاد شعب 
حــضــرمــوت متصدر قمة 
الترتيب نغمة األنتصارات 
وهذه المرة بتجاوزه لعقبة 

من  لرشيد  ا لعنيد  ا ضيفه 
تعز حيث فاز النوارس بثالثة 
أهداف مقابل هدفين لينفرد 
الشعب بــالــصــدارة بـــ(٢٩) 
نقطة..أما الرشيد فظل تاسعاً 

بـ(١٧) نقطة .
ــعــروبــة مــطــاردتــه  وواصــــل ال

الشرسة لصاحب المركز األول عندما 
فاز العرباوية بصنعاء على التالل 
بثالثة اهــداف نظيفة عزز بها الفائز 
موقعه في المركز الثاني بـ(٢٧) نقطة 
وبقي التالل في المركز الثامن برصيد 
(١٨) نقطة.. ويتفوق على وحدة صنعاء 
السابع بأفضلية األهـــداف إذ يملك 
الوحدة(١٨) نقطة إثر تعادل الوحدة 
الصنعاني مع نظيره وحدة عدن(١/١) 
على ملعب األخير فتقدم وحدة صنعاء 
للسابع أما وحدة عدن فال يزال 
يعاني من وجوده ضمن مواقع 
الخطر في المركز الثاني عشر 

برصيد(١٤) نقطة. 
تعثر جديد 
للصقر!!

تعز  صقر  تلقى 
ــة موجعة  ــرب ض
بخسارته وللمرة 
ــة على  ــي ــان ــث ال
ــي على  ــوال ــت ال
ملعبه ووسط 
جماهيره 
ما  عند

تعثر أمام ضيفه اليرموك من صنعاء الذي نجح في الفوز 
على أصحاب األرض بهدف دون مقابل.. علماً أن الصقر 
سقط في الجولة الماضية على ذات الملعب أمام العروبة 

من صنعاء (١/٣).
الصقر ظل سادساً بـ ١٩ نقطة.. فيما عزز اليرموك رصيده 
إلى (٢٦) نقطة في المركز الرابع خلف أهلي صنعاء الذي 

يتقدم بأفضلية األهداف.. فوزين لقطبي إب !!
نجح إتحاد إب في إلحاق هزيمة بالهالل على ملعب العلفي 
بالحديدة بهدف نظيف عزز به اإلتحاد رصيده فوصل إلى 
النقطة (١٧) في المركز العاشر..أما الهالل فظل عند نقاطه 
الـ(٢٢) في المركز الخامس.. من جهته نجح شعب إب في 
تجاوز ضيفه الشعلة بهدفين نظيفين وهو الفوز الثاني 
للشعب على الشعلة في أقل من أربعة أيام حيث كان الشعب 
قد فاز على الشعلة (٢/١) في عدن االثنين الماضي في 

المباراة المؤجلة من الجولة الثانية.
الشعب بات لــه(١٥) نقطة في المركز الحادي عشر 

من (٩) مباريات فقط 
وتبقت له (٦) مباريات 
مؤجلة من الذهاب 
..أما الشعلة فاليزال 
لمركز  ا فــي  يقبع 
الثالث عشر وقبل 
األخير برصيد (١٣) 

نقطة.!!!

منتخبنا.. أسماء تتكرر.. 
في لفة معتادة.. فلننتظر !!

خالد هيثم

لم تتغير األمور المرتبطة بمنتخبنا الوطني  
األول وبــدا انــه حالة مزمنة ظلت في كل 
األوقات مرتبطة بنفس الجزئيات ذات الشأن بنفس 
الدائرة التي يكون فيها التغيير مكرر وبنفس األسماء.

منتخبنا الذي يسبب لنا صداعاً دائماً، جاءت تفاصيل 
شئونه في األيام الماضية على حالة مملة ال يمكن 
أن تكون ذات رضى في الشارع الرياضي المتابع لهذا 
المنتخب بصفته منتخب بالده ووطنه وحامل لوائه في 
منافسات الخصوم في المحافل العربية واألسيوية.. 
فمع رحيل الكارثة التي حلت بكرة القدم اليمنية 
والمسماة « توم» كان الجميع ينظر إلى مرحلة مآ 
بعده بشغف مصدره الرغبة في إحداث تغيير جذري 
بعيد عن العبث الممنهج الذي مارسه توم وأضاع فيه 
الكثير من مالمح كرة القدم اليمنية حين ظل بعيدا 
عن أي نتيجة ايجابية فأصاب الجميع بحالة إحباط غير 
مسبوقة نتيجة عدم قدرته في تحقيق أي فوز في فترة 
اقتربت من العام.. منتسبو القرار في الشان الكروي 
اليمني لفوا وعــادوا من حيث اعتادوا في السنوات 
األخيرة.. فكان الوطني سامي النعاش المبعد قبل 
شهر بطريقة تكتيكية إلى أهلي تعز نتيجة 
مما حكات مع «توم» كانت واضحة 
في «خليجي ٢١».. ومع إني ال أرى 
في النعاش ما يعيب ليقود منتخبنا 
الوطني بصفته من الكوادر المميزة 
في مجال التدريب.. إال إنني استغرب 
الطريقة التي تدار بها أحوال منتخبنا 
الذي يتساقط من مرحلة إلى أخرى 
تحت إقدام الخصوم.. حتى وصل به 
الحال إلى تجرع الخسارة من منتخب 
ماليزيا في مباراته األخــيــرة ضمن 

تصفيات آسيا.
األمر المستغرب أن يبقى حال المنتخب 
في نفس الدائرة والمنوال , وكأنه عجز 
واضح في إيجاد حلول أخرى تتعاطى مع 
متطلبات المرحلة المهمة التي وصلنا فيها 
إلى وضعية صعبة وتحتاج إلى ما هو أكثر 
من تكليف النعاش باعتبار هذه الجزئية 
تأتي في إطار مكرر كان فيه النعاش قد 
ظهر في مواعيد سابقة كمنقذ « ليس 
لتحقيق نتائج ، وإنما كمنقذ لالتحاد الذي 
يظهر بأنه قد سد ثغرة ابتعاد هذا المدرب أو 

استقالة ذاك .
وحتى ال تبدو السطور بأنها موجهة صوب النعاش 
ومهمته القادمة التي ال يمكن إال إن نتمنى له النجاح 
فيها بصفتها تالمس مشاعري ومشاعر كل اليمنيين.. 
فاني كنت أتمنى إن يكون هناك رؤية بعيدة عن 
السذاجة وحالة الفوضى التي اعتدناها من قبل اتحاد 
كرة القدم.. رؤية يتم فيها النظر إلى قادم المواعيد 
من خالل تشكيلة النعاش التي كان فيها العنصر 
الشبابي حاضر بقوة.. حتى نكون في طريق جيد 
لترتيب أوضاعنا الكورية التي أصيبت في الفترة بداء 
مزمن لم يرحمها ولم يبق لها ما يمكن االرتكاز عليه 
لما هو قادم خصوصا بعد إصرار اتحاد كرة القدم 
على الخروج بالموسم الكروي من سكة ال تخدم هذا 
المنتخب بعدما ضغط دوري األولى وأنجز مشاور ذهابه 
في اقل من شهر ونصف وهو ماال يصح في نظام كرة 
القدم، ثم اإلصرار أيضا على العبور بدوري الثانية من 
نفس السكة المضغوطة التي يخوض فيها الالعب 

مباراتين في األسبوع.
كرة القدم التي تتطور، ما زالت هنا عندنا حالة 
ميئوس منها.. لكن ليس هناك مستحيل إذا أردنا 
العودة إلى سكة أفضل مع اللعبة ومشاويرها في قادم 
المحطات والسنوات.. ليكن النعاش ومن معه مسيري 
المرحلة القادمة.. لكن ليكن أيضا هناك من يعيد كتابة 
سطور المعادلة مرة أخرى وفقا لما لدينا وما وصلنا 
إليهـ  حتى نخطو من جديد بنظرة مختلفة ال تعتمد 
إال على الحلول الجذرية بعيدا عن الهلوسة اإلدارية 
التي يصدرها ال صناع القرار الكروي في لحظة وجلسة 
يجتمع فيها من ال يفقهون عن كرة القدم سوى أنها 

لعبة ويوضع فيها الهوى لتركلها األقدام.
السوآل الذي يفرض نفسه.. هل هناك من يفهم 
هذا في مواقع القرار؟.. أم إن األمر ال يهم احداً وكل 
مافيه تسيير واقع اللعبة بعيوبها مرحلة وراء أخرى 
ومن خالل فرمانات ال يستطيع النعاش وآخرون من 
المدربين الوطنيين التعامل معها إال من سكة مرحبا 

سمعا وطاعة يا سيدي.
األمر يمر على اتجاهين إما يكون الجواب بنعم ولو 
لمرة وحيدة ، ويبقى إن علينا أن ننتظر قادم مختلف، 
وإما إن اإلجابة بال.. وحينها سيكون علينا أن ال نحلم 
والنتأمل الن هؤالء ال يرغبون في صناعة وتقديم 
شيء معاير لنا كتابعين فالمر سيان عندهم فهمهم 
متعلق بأشياء أخرى ليس لها عالقة بالتطور الكروي 
وما يوازيه.. لهذا فإنها هي هي.. نفس اللفة ونفس 

الدائرة.

ثالثي الكرة العدنية.. مسلسل االنهيار يتواصل!!
الميثاق/خاص

ليس مقبول ما يحصل لثالثي عدن في دوري النخبة ..هكذا يتحدث الشارع 
الكروي في المحافظة التي كانت يوم تتحكم في سريان هذه اللعبة بقوة 

أنديتها.
التالل والشعلة والوحدة، في وضعية ال يحسدون عليها بعد جولة ثانية 
في مشاور اإلياب لدوري كرة القدم لألندية الصفوة.. هكذا يسموها.. 
فالنتائج في تراجع واألحوال مخيفة حتى إن قال الجاثمون بان األمر 

طبيعي.
جولة الخميس والجمعة في دوري األولى لم يحقق فيها الفرق الثالثة الفوز 
فسقط الشعلة وتبعثر التالل وخسر الوحدة بالتعادل في ملعبه.. ليكون األمر 

صعبا وينبئ بما ال يريده العشاق في عدن، حيث يخشى والء 
إن يبقى الحال على ماهو وان تتواصل التعثرات لهذه الفرق 
في قادم المناسبات التي يدخل فيها الجميع سكة الصعوبة 

مع اشتداد المنافسات في كل المواقع .
األندية الثالثة ومن واقع مالديها من الرصيد تعيش ومع 
إن التالل في أفضل وضع بينهم إال أن ما يقدمه العبو 
الفرق الثالثة يضع الجميع في ممر صعب يكتسي الخوف 
من إن تتفالت األمور في الجوالت القادمة مما يصعبها 
بذلك لتبقى بعيدة عن متناول العودة وتصحيح المسار 

والذهاب بعيدا عن فرق النخبة .

مالي يعبر المنصورة بثالثية 
عدن / خاص 

تواصلت عصر أمس في ملعب 
الشهيد الحبيشي بعدن منافسات النسخة 
الثانية من دوري معهد مالي لكرة القدم 
ألبطال مديريات المحافظة والذي يقام 
على كــأس اســمــاك الغويزي ، بإقامة 
مواجهة أخرى ضمن المجموعة الثالثة 

جمعت فريقي مالي وشباب المنصورة .
المباراة التي كانت أولى محطات الظهور 
للفريقين ، كانت تحت سيطرة العبي 
فريق المالي الذين تفوقوا بصورة واضحة 
من خالل أفضلية في السيطرة ونقل الكرة 
في مساحات الملعب وقدرة ترجمتها إلى 
فرص سانحة خلقت الخطورة على مرمى 
المنصورة قبل ان تنال من شباكه لتضع 

مالي في األسبقية .
بعدها حاول المنصورة العودة وتعديل 
النتيجة إال ان يقظة الدفاع في فريق مالي 
منعت ذلك فكان ان سجل مالي هدفين 
آخرين فتقدم بثالثية ظلت على حالها إلى 

ان جاءت صافرة النهاية.
بالفوز يكون مالي قد دخل خط المنافسة 

مع نصر الشيخ بثالث نقط لكال منهما .
الدوري يدخل منعطفات الحسم وتسمية 

المتأهلين األربعة الى نصف النهائي .
جهد طيب للجنة اإلشرافية وحضور 
مميز إلدارة المعهد لتسهيل وتوفير كل 

ما يلزم .

برشلونة رفع شعار «الحماس والكفاح ضد 
المرض» في موسمٍ خالٍ من اإلثارة

في موسم كافح فيه تيتو  
لفني  ا لــمــديــر  ا فيالنوفا 
لبرشلونة والعبه الفرنسي إيريك 
أبيدال المرض بضراوة، أحرز الفريق 
لقبا يتسم بالحماس أكثر منه إلى 
اإلثارة.. وتوج برشلونة رسميا بلقب 
الدوري اإلسباني مستفيدا من تعادل 
منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد 
١-١ مع مضيفه إسبانيول السبت 

في المرحلة الخامسة والثالثين من 
المسابقة. وبغض النظر عن نتائج 
المباريات األربع القادمة لبرشلونة، 
ضمن الفريق الكتالوني استعادة 
اللقب لتكون المرة الرابعة التي يحرز 

فيها اللقب في آخر خمسة مواسم.
وتستعد جماهير الفريق الكتالوني 
لالحتفال اليوم اإلثنين في شوارع 

برشلونة بهذا اللقب الغالي.

احتفل الدكتور/
عادل احمد العماد

بزفاف نجله المهندس/
احمد

الخميس الماضي في أجواء تغمرها الفرحة 
والسرور وتتعالى فيها أصوات الزغاريد وسط 

جمع كبير من األهل واألصدقاء
وبهذه المناسبة السعيدة نزف اجمل التهاني 

والتبريكات للعريس متمنين له حياة زوجية 
سعيدة وبالرفاه والبنين.. وألف ألف مبروك

المهنئون:
الدكتور/ احمد عبيد بن دغر- األستاذ/ عارف الزوكا
األستاذ/ نجيب العجي- الدكتور/ بشير العماد
االستاذ/ طارق الشامي- االستاذ/ محمد أنعم

األستاذ/ يحيى نوري- وجميع األهل 
واألصدقاء في صنعاء وإب


