
االثنين : 27 / 5 / 2013م 17
 الموافق :17 / رجب / 1434هـ 
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ل بدعٍم شهري التحاد إب سفير بالدنا باإلمارات يتكفَّ
تكفَّل العميد الركن أحمد علي عبداهلل صالح - سفير بالدنا في دولة  

اإلمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصالح 
للتنمية، بتقديم دعم مستمر لنادي اتحاد إب بشكل شهري، ابتداًء من 

شهر مايو الجاري..
وقال العميد أحمد علي عبداهلل صالح: إن اتحاد إب من األندية التي لفتت 
أنظار المتابعين، وال سيَّما بعد تألقه الموسم الماضي في الدوري العام 
ألندية الدرجة األولى لكرة القدم ونيله فيه وصافة الدوري بخسارته المباراة 
الفاصلة أمام جاره فريق شعب إب، وهو إنجاز يكون له طعم خاص إذا ما 

قيس بالظروف الصعبة التي يعيشها..
جاء ذلك خالل لقائه في مكتبه الخاص بعثة الفريق االتحادي من إدارة 
وجهاز فنيٍّ والعبين؛ حيث قدَّمت اإلدارة ممثلًة باألخوين علي الزنم - 
وكيل المحافظة، نائب رئيس النادي، وحسن جبران - أمين عام النادي، درع 
النادي تكريمًا له، وتم التقاط الصور التذكارية معه، بعد أن ألقى الزنم كلمًة 
شرح فيها الصعوبات التي واجهت االتحاديين هذا الموسم وجعلتهم يقعون 
في مركز متأخر، بعد العجز عن تسليم جميع مستحقات الالعبين واألجهزة 

الفنية المتعاقبة من رواتب ومكافآت ومقدمات عقود..

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
1- عاصمة “تركمانستان” – وعاء.

2- االوطان – سئم.
3- يلص – عسى – للسؤال “عن المكان”.

4- األرضُ ذاتُ الخُضرة – من اطراف الجسم.
5- للنفي – مقياس ارضي – ساحة.

6- ممثل كوميدي مصري – اسم اشارة.
7- الولد )م( – من حركات البحر.

8- فر – عكس “مقدمة” – تجدها في “همي”.
9- لالستثناء – الطري ،اللين )م(.

10- الفضاء – صبغة.
11- قهوة )م( – الجريمة.

12- القذف – النقاش ،الحديث.

عموديًا :
1- فنان يمني راحل ،من اغانيه “ال تفكر يا حبيبي 

،تعيش انت وتبقى” – ضمير المتحدث.
2- سالم )مبعثرة( – مقياس ارضي )م( – لالستدراك.

3- قرار )مبعثرة( – من االلوان )م(.
4- جمع “القارب” – اوجاع.

5- حرفان متشابهان – اسد “ض��اري شديد” – 
غسيل الصحون.

6- لفظ “الجاللة” – الدخول.
7- رقم )م( – مديرية بمحافظة “صنعاء” – ضمير متصل.

8- الغزال االبيض – جمع “رسالة”.
9- حرف نصب – من االقارب – خاصتها )م(.

10- االقارب – العب ،امرح.
11- والدتي – عكس “نمدحه”.

12- الغير “طازج” – عقائد.

الجولة )17( من دورينا:

ك��ان ال��ف��ري��ق ال��ك��روي األول   
بالنادي األهلي بصنعاء أكبر 
المستفيدين من النتائج التي سجلت 
في االسبوع السابع عشر من دوري 

النخبة.
فبعد أن افتتح األهلي مباريات الجولة 
األربعاء الماضي - بفوزه الثمين على 
جاره اليرموك بهدفين نظيفين معززًا 
رصيده ليصل الى )32( نقطة تساوى 
ليتشارك  م��ع شعب حضرموت  بها 
الفريقان في الصدارة، ودام ذلك الوضع 
حتى صباح السبت الماضي، لينتهي 
االشتباك، األهالوي - الشعباوي، عندما 
تعثر نوارس حضرموت بالخسارة أمام 
االتحاد في إب )صفر/ 2( في المباراة 
التي تأجلت من عصر الجمعة الى صباح 
السبت بسبب األمطار التي هطلت 
على إب، وبذلك استفاد االهلي وانفرد 
بالقمة بتفوقه بفارق األهداف التي )له 
أوعليه( على نوارس حضرموت الذين 

تراجعوا للمركز الثاني.
فوز أول للصقر والطليعة

وفي المباريات االخرى.. خسر العروبة 
)بغرابة( أمام ضيفه وحدة عدن في 
اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 
المريسي بصنعاء بهدفين مقابل هدف، 

ف��أض��اع ال��ع��روب��ة فرصة 
التقدم لألمام باقيًا رابعًا ب�27 

نقطة، فيما بقي الوحدة - ايضًا- 
في مركزه السابق الثاني عشر رغم 

الفوز إذ بات له )17( نقطة.
> في تعز نجح الصقر في العودة 
الى سكة االنتصارات عندما تجاوز 
 / 1 عقبة ضيفه الشعلة بصعوبة )
صفر( محتفظًا بموقعه سابعًا برصيد 
)23( نقطة، ولم يتغير وضع الشعلة 
في المركز قبل االخير ب�)13( نقطة، 
وهو الفوز االول للصقر في دور اإلياب، 
وس���ار ف��ري��ق الطليعة على خطى 
الصقر، فحقق طاهش الحوبان فوزه 
األول باإلياب وكان بهدفين مقابل 
هدف على ضيفه هالل الحديدة، لكن 
الفوز الطلعاوي يبدو أنه جاء متأخرًا 
كثيرًا، فالفريق يقبع في ذيل الترتيب 
منذ وقت مبكر من الذهاب، ومازال 
مرشحًا للبقاء فيه كثيرًا، حتى بعد 
وصوله للنقطة العاشرة إثر الفوز على 
الهالل، وفي عدن خسر الرشيد من 
تعز أمام مستضيفه التالل )صفر / 2( 
فارتفع رصيد التالل الى )22( نقطة 
في المركز السابع، والرشيد بنقاطه 
العشرين، تاسعًا واكتفى وحدة صنعاء 

ب��ال��ت��ع��ادل 
س��ل��ب��ي��ًا مع 

شعب  ضيفه 
إب بصنعاء وهي 

ذات النتيجة التي 
خ��رج بها الفريقان 

في اللقاء الذي كان 
ق���د ج��م��ع��ه��م��ا ي��وم 

االثنين الماضي في إب 
الوحدة بعد التعادلين 
أصبح يملك )23( نقطة 

ف��ي المركز ال��س��ادس، 
أما الشعب فصار له )20( 

لتاسع  ا المركز  ف��ي  نقطة 
)مؤقتًا( بانتظار إكمال المباريات 

المؤجلة له من دور الذهاب، إذ 
تبقت له ثالث مباريات منها المباراة 

التي ستجمعه اليوم االثنين في إب 
مع وحدة عدن في اللقاء المؤجل من 

الجولة الرابعة لدور اإلياب.

اشتباك أهالوي - شعباوي في الصدارة.. 
والصقر والطليعة يحققان الفوز األول )إيابًا(

مليون ريال .. يذر الرماد 
في العيون !!

ق���دم ال��ش��ي��خ اح��م��د  
العيسي -رئيس االتحاد 
اليمني لكرة القدم »مالك قناة 
معين التلفزيونية » صاحبة حقوق 
نقل مباريات الدوري العام الندية الدرجة األولى لكرة 

القدم- مبلغ مليون ريال 
ألندية ال��درج��ة الثانية 

بتجميعها في صنعاء 
وعدن ، في خطوة 

في ظاهرها 
ح���ق وه��ي 
ليس  باطل 

إال.. ف��ق��د ك��ان 
األول��ى بالصرف أندية 

األول��ى التي نقلت مبارياتها 
عبر شاشة القناة خالل مشوار الذهاب 
المضغوط وكذا ما قد مر من اإلياب.. 
الخطوة أكد كثير من المتابعين أنها 
محاولة »لذر الرماد في العيون« بعد ما 
مرت به صفقة الحق الحصري لقناة »معين« 
للمسابقات الكروية في بالدنا، والتي وصفت 
بالمشبوهة نتيجة غياب التفاصيل عن المتابع 
وحتى عن األندية التي ظلت هي صاحبة 
المصيبة العظمى ألنها اعتادت الضرب 
على رؤوسها.. أندية الثانية سارعت الى 
استالم الشيكات وكأنها صاحبة حق 
وتنتظر تحويل المبالغ إلى حسابها وفقًا 
لحسبة خاصة ، مبتعدة عن فحوى الخطوة 
التي يراد بها مغالطة الرأي العام الذي لم 
يتوقف حديثه عن صفقة معين والدوري 

اليمني.

فضيحة أمام لجنة الحكام
على ال��رغ��م م��ن وصولنا إلى  

مرحلة متقدِّمة من دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم؛ فإن لجنة الحكام تثبت 
أنها ما زالت خارج نطاق الجاهزية التي 
نها من إخراج البطولة بنجاح وتجاوز  تمكِّ
سلبيات الموسم الماضي.. آخر ما قامت 

رة أن أوكلت مهمة  به اللجنة الموقَّ
المراقبة الفنية لمباراة القمَّة التي 
جمعت حامل اللقب فريق شعب إب 
أمام ضيفه المتصدِّر حينها أهلي 
صنعاء األسبوع قبل الماضي في إب، 

للحكم المعتزل الكابتن عادل عمر 
الذي يشغل منصب وكيل عام نادي 

شعب إب منذ حوالي سنتين، 
أن عمر  م��ع 

ي����م����ارس 
ع����م����ل����ه 

اإلداري في 
ناديه الشعب 

بكل وض��وح، وال 
سيَّما أنه رأس بعثة الفريق 

أكثر من م��رة أثناء المشاركتين 
الخارجيتين العربية واآلسيوية..!!

هذه القضيَّة ليست األولى من نوعها 
ول��ن تكون األخ��ي��رة؛ إذ سبق أن قامت 
اللجنة ذاتها بتكليف الحكم الدولي السابق 
ناجي أحمد حسن بمراقبة مباراة يقودها 
تحكيمًا نجله »ط��الل«، وهو أمر يثير 
سخرية الجميع، كون مثل هذه التصرفات 

»الصبيانية« حصرية على دورينا..
ك في أمانة أو نزاهة أحدٍ،  نحن ال نشكِّ
لكننا نهمس في أذن اللجنة ورئيسها 
النجم الدولي السابق جمال الخوربي 
أن الواجب يفرض التدقيق في عملية 

االخ��ت��ي��ار 
وفق عددٍ من 

شرائط المفاضلة، 
على أن يكون على 
الحيادية  رأس��ه��ا 
وع��دم العمل في 

أي هيئة إدارية، كون 
من ينتسب لنادٍ  ما ال يصح أن يشغل 
مسؤولية المراقبة حتى وإن لم يكن 
فريقه طرفًا في المباراة.. فهل تعي لجنة 
الحكام هذا األمر أم نراها تستميت في 
الدفاع عن نفسها دون تمتعها بشجاعة 

االعتراف باألخطاء..؟!!.

عمر..وليد.. ومنير صراع على ذهب نخبة الطاولة
صنعاء / خاص 

يدخل اليوم ثالثي الطاولة عمر الكدس ووليد عطا 
ومنير الذبحاني في صراع ساخن وتنافس مثير من 
اجل حسم كأس الوحدة اليمنية والظفر بالمركز 
االول والتصنيف االول في اليمن بعد انحصار 
المنافسة على المراكز الثالثة االولى بين 
الالعبين الثالثة .. وذلك في منافسات 
بطولة النخبة الرابعة عشر التي 
ينظمها اتحاد اللعبة  على الصالة 
الدولية التابعه له خالل الفترة 24 
- 27 مايو الجاري .. ويشارك فيها 
افضل 13 العبا في كرة الطاولة 
في اليمن وذلك وفق نتائج آخر بطولة 
التحاد اللعبة التي اقيمت في العام 2011 م ..بعد انسحاب 
الدوليين محمد الحاشدي ووائل القرشي ..وطه المحاقري 

بداعي االصابة
حيث تاهل ثمانية العبين الى الدور الثاني الذي اقيم 
بنظام الكل مع الكل من دور واحد واسفرت مواجهات الدور 

الثاني عن االتي : فوز عمر الكدس على وليد عطا ) 4/ 1( فوز 
الالعب منير الذبحاني على الالعب مجد الذبحاني ) 4/ 1( فوز 
الالعب فهد جبران على الالعب طه المحاقري )3/4( فوز الالعب 
عمار الحاشدي على الالعب احمد المطري ) 4/ صفر( فوز الالعب 
وليد عطا على الالعب احمد المطري) 4/ 1( فوز الالعب عمار 
الحاشدي على الالعب طه المحاقري ) انسحاب ( فوز الالعب 
منير الذبحاني على الالعب فهد جبران )3/4( فوز الالعب عمر 
الكدس على الالعب مجد الذبحاني )1/4( فوز الالعب وليد عطا 
على الالعب منير الذبحاني ) 4/ 2( فوز الالعب مجد الذبحاني 
على الالعب احمد المطري ) 4/صفر ( فوز الالعب فهد جبران 

على الالعب عمار الحاشدي )4/ صفر (
وفي سياق متصل اجلت اللجنة الفنية للبطولة مواجهات الفترة 
المسائية بسبب انطفاء الكهرباء ..وتم استئنافها في وقت متأخر 

من مساء امس
وتقام صباح اليوم اربع مواجهات حاسمة ستحدد اصحاب  
المراكز الثالثة االولى  وسيعقبها الحفل الختامي التكريمي 
.. حيث رصد اتحاد اللعبة جوائز مالية للمراكز الثالثة االولى 
سيتوج صاحب المركز االول على كأس الوحدة والميدالية 
الذهبية ومبلغ مائة الف ريال، فيما يحصل صاحب المركز 
الثاني على الميدالية الفضية ومبلغ خمسة وسبعون الف 
ريال، وصاحب المركز الثالث على الميدالية البرونزية 
ومبلغ خمسون الف ريال«. الالعب طه المحاقري تعرض 
لإلصابة اثناء سير المباريات تعذر على اثرها اكمال 

المشاركة في البطولة ..سالمات

أنديتنا الرياضية.. قيادات 
تهوى البقاء تحت األقدام !!

يستغرب الكثيرون في ساحات الرياضة اليمنية من  
كل األطراف ذات العالقة ، حالة المزاجية والعبث 
اإلداري الذي يتملك صناع القرار في األندية اليمنية ، 
باالبتعاد عن مضمون المهمة والمسئولية التي جاءت بهم 

الى حيث يوجدون .
فمن مرحلة الى اخرى ومحطة وما تليها ، يتضح إصرار 
تلك القيادات على لعب دور المتفرج على كل ما يتم التعامل 
به من مواقع اخرى حين يتجلى شأن مسابقات الموسم 
وما يرتبط بها .. ولعلي هنا سأشير الى الطريقة التي تم 
التعامل بها في الموسم الرياضي الحالي الذي انطلق قبل 
شهرين تقريبًا بجدول مضغوط للدرجتين األولى ثم الثانية 
.. وهي حالة كان يفترض ان نرى أندية عبر قياداتها تظهر 
بردة فعل تحفظ شيئًا لوضعها الذي يتعثر ويعاني األمرَّين 
ولن يكون قادرًا على التعاطي مع تلك الوضعية التي ُفرضت 
عليهم ولو من باب تشاوري تم فيه جمعهم تحت سقف 
النقاش الذي يتخذ فيه القرار مسبقًا ويكون األمر مرهونًا 

بحضور شكلي ليس إال .
األندية المسكينة بقت لمرة اخرى تحت سطوة تلك 
القيادات التي تهوى البقاء تحت األقدام ، دون ردة فعل أو 
رفض أو حتى تقديم مقترح ، لهذا كان األمر حالة ميئوسًا 
منها وممرًا كارثًا على العبي األندية الذين وجدوا أنفسهم 
يخالفون كل األبجديات المعروفة في كرة القدم بخوض 
مباراتين في االسبوع أحيانا ينتقل فيه الفريق من محافظة 
الى اخرى لساعات طويلة برًا مابين مباراتين .. وهو ما ال 
يتفق مع اي منطق رياضي متعارف عليه مهما حاول هذا 
المهرج أن يتحدث أو ذلك الفهلوي .. فكرة القدم أصبحت 
اليوم علمًا له من الخصوصيات الكثير وفقًا لتحمل الالعب 
وقدرته على التعاطي مع الظروف المحيطة قبل االنتقال 

الى كرة القدم كلعبة .
هي الفوضى وحالة الجشع والتملح واالسترزاق فرضت 
على الجميع من سكة قيادات أندية تعيش معظمها على 
هبات مثل هذه المواعيد التي ينجح فيه صناع القرار 
الكروي في اللعب كيفما يشاء هؤالء الذين ال يرون سوى 
أرقام خاصة يرتبطون بها فيكون الضحية األندية والالعبين 
.. هي الرغبة الجامحة عند هذه القيادات في الفوز بأكبر 
قدر ممكن من الرضى والمخصص ، وكيفا جاءت .. تجيئ.. 
الن قيمة الموقع والمسئولية والمهمة لم يعد لها حيز ولو 
من ادني المستويات عند هؤالء الذين بطشوا وافسدوا كل 
شيء فكان النتاج دائما بعيد عن مصلحة األندية وشبابها 

ومواعيدهم.
هؤالء هم سبب نكسات األندية ، هم من يجرونها الى مواقع 
السقوط من خالل تربيطات تخدمهم وحدهم ويجنون من 
خاللها الكثير .. هوالء المتزحلقون الذين ال يفقه الكثير منهم 
في الرياضة شيئًا، وجاءت بهم المجالس وقوى الدفع.. هم 
خرابها وهم من يسيّرون كل شي في اتجاه عكسي ال يوازي 

أهداف األندية بل يتقاطع معها تمامًا..

خالد هيثم

عناد ..عباد !!
األس��ت��اذ ح��م��ود عباد  

يعتقد أن ممارساته 
ت  لسنوا ا عملها  لتي  ا

الماضية سوف تفيده 
في انتخابات االتحاد 
للكونغ فو،  العربي 
ف��ل��ج��أ إل���ى أس��ال��ي��ب 

م��ب��ت��ذل��ة ل��ي��ف��وز في 
االنتخابات األخيرة كما 
ف��از ف��ي األول���ى خاصة 
وأن االجتماع االنتخابي 
ف��ي ض��ي��اف��ت��ه ..ول��م��ا 
انكشف المستور وعلم 

الجميع أن الحكاية)حبني 
بالغصب( غضب الكثيرون 

من أعضاء االتحاد العربي خاصة 
الشمال االفريقي، وعقدوا 

العزم على تصعيد 
ال��م��وق��ف وع��دم 
ال���س���ك���وت عن 
رتابة  االتحادات 
ال����ري����اض����ي����ة 

العربية.

مورينيو يوضح سبب رحيله ويكشف 
عن أسوأ لحظة له مع ريال مدريد!

مشجع يرفض خسارة األهلي ويرفع شعار »سنمضي معا« على منزله

لي   لبرتغا ا ك���د  أ
مورينيو  جوزيه 
المدير الفني لنادي ريال 
م��دري��د اإلس��ب��ان��ي في 
حديث وداعي قبل رحيله 
عن النادي الملكي، نقلته 
صحيفة »ماركا« أن الحنين 
سيراوده نحو ريال مدريد 
وأب��دى حزنه بالفعل عن 
عدم تحقيقه إلنجاز في 

موسمه األخير.
ال��رج��ل ال��خ��اص تحدث 
قائاًل: »لقد تركت النادي 

في أيدي أمينة، أنهيت عملي وأنا راحل رغم شعوري 
باألسى لعدم تحقيقي لقب دوري أبطال أوروبا الذي 

كانت تحلم بها جماهير الفريق«.
وأض��اف المدرب البرتغالي: »أتيت هنا لتأسيس 
مشروع للنادي، كل ما قدمته كان لزيادة قدرة الفريق 
على المنافسة خاصة بين الالعبين، الذين يقدمون 

اآلن أفضل العطاءات في مسيرتهم«.
مورينيو يعتقد بأنه ترك فريقًا مثاليًا وقادرًا على 

المنافسة، وعن أصعب 
اللحظات التي واجهته 
في مسيرته مع النادي 
الملكي، أكد بأن الخسارة 
ها  تلقا لتي  ا سية  لقا ا
لتقليدي  ا الغريم  م��ن 
برشلونة بنتيجة 5-صفر 
في ملعب كامب نو هي 

اللحظة األصعب له.
قبل أن يستدرك بأنه 
نجح م��ع ري��ال مدريد 
بالتفوق على برشلونة 
تلتها  لتي  ا السنة  في 
بتحقيق لقب الليغا، باإلضافة للفوز على النادي 
الكتالوني في نهائي كأس ملك إسبانيا، وهذا ما كسر 

هيمنة برشلونة على الكرة اإلسبانية.
كما ذكر مورينيو بأنه مستاء من أحاديث بعض 
الجماهير التي تعتقد بأنه سيرحل عن الفريق بسبب 
الضغط الكبير عليه، ألنه أوض��ح لرئيس النادي 
فلورنتينو بيريز بأن الدفاع الحقيقي وراء رحيله عن 

سانتياغو بيرنابيو هو سوء معاملة الصحافة له. 

رفض مشجع أهالوي الخسارة التي تعرض فيها  
فريق كرة القدم بالنادي األهلي أمام فريق الشباب 
في إياب الدور نصف نهائي لبطولة كأس خادم الحرمين 
الشريفين الذي يحمل لقبها األهلي في العامين الماضيين 
وحققها أيضًا 12 مرة كأكثر األندية السعودية تحقيقا 
لهذا األلقاب، وقام المشجع األهالوي بتعليق شعار كبير 
جدا في منزله كتب عليها العبارة التي دائما ما يرددها 
جماهير األهلي أثناء ترديد نشيدهم الرسمي )وعبر الزمان 

سنمضي معا(.
وسجلت تلك الخطوة من المشجع األهالوي إعجاب الكثير 
من الرياضيين في دليل واضح على العشق األبدي والوفاء 

الذي يقدمه عادة جمهور النادي )الملكي( لناديهم في كل 
الظروف، سواء مع البطوالت واألفراح واالنجازات أو حتى 

اثناء األتراح واألحزان.
يذكر أن النادي األهلي من خالل فريق كرة القدم الذي 
تأهل في البطولة اآلسيوية لدور الثمانية خرج من هذا 
الموسم الرياضي على الصعيد المحلي خالي الوفاض من 
البطوالت رغم تميز قطاعاته السنية بعد أن حقق فريق 
األولمبي دور األمير فيصل بن فهد للعام الثاني على التوالي 
وحقق فريق الشباب بطولة الدوري وحقق فريق الناشئين 
بطولة كأس االتحاد السعودي إلى جانب عدد كبير من 

بطوالت األلعاب المختلفة وصلت إلى 27 بطولة مختلفة.
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