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عزام خليفة .. أول مصائب المنصب الجديد !!!
قالت بعض المصادر إن مكتب الشباب والرياضة   

بعدن بقيادة د. عزام خليفة المعين قبل شهور، 
يستعد الرتكاب الخطأ األول من حيث يتواجد وذلك 
بتشكيل لجنة مؤقتة للتالل تكون بديلة للجنة التي عينها 
المحافظ قبل شهور ، لكنها ستكون برئاسة رئيس اللجنة 
السابقة جميل ثابت الذي يتهمه الجميع باالستحواذ على 
مقدرات النادي بصفته مستأجراً القاعة بـ ٧٠» ألف ريال».
الخبر الذي نشره موقع « الملعب» األلكتروني ، تحدث 

أن القرار أصبح جاهزاً ، ليكون غطاء لرئيس اللجنة ومعه 
عبدالجبار سالم الرجل المثير للجدل في الشارع التاللي 
، خصوصاً بعد أن رفض عدد من األعضاء المعينين، ثم 
استقالة البعض االخر ، مما أثر على العمل نتيجة غياب 
حتى النصاب الذي تخلى عنه نجم كبير بحجم ابو بكر 

الماس ثم األستاذ فيصل عبده واآلخرين .
األمر يسجل أولى مصائب القرار الذي يصدره عزام 
لرياضة عدن بعد أن كان في أوقات سابقة قد ساهم 

بصورة علنية في تخريب األندية بشراكته في عمليات 
التزوير التي تم من خاللها انتخابات وحدة عدن وأندية 
أخرى .. واعترف بذلك فيها عضو اللجنة علي مرشد عقالن 

.
الخبر يفترض ان يحرك شيئاً في وزارة معمر االرياني 
ليقول كلمة مختلفة بعدما تنوعت مصائب عزام على 
رياضة عدن خصوصاً أنه عين دون استشارة االرياني 

وبقرار من محافظ عدن.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١ - فنان لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته 
السياسية الناقدة التي تضخم الواقع اللبناني الحزين 
بفكاهة عالية الدقة ، لحن العديد من أغاني ”فيروز“ مثل 

(سألوني الناس – حبيتك تنسيت النوم – البوسطة).
٢ - تحية االسالم (م) – ارشدهم.

٣ - سهولة – من الطيور – خبر.
٤ - مقياس مسافة – خصم شديد الخصومة.

٥ - اللص – اسم علم مؤنث.
٦ - بواسطتي – عكس ”االرض“ – خاصته.

٧ - تعيد ”المحاولة“ – الورود (مبعثرة).
٨ - اشاهد – سئم – انتهي (مبعثرة).

٩ - القطع (م) – للتخيير – مديرية بمحافظة صنعاء.
١٠ - يساوي ألف كيلو – الوطن (م).

١١ - ابن الكلب – يعيدهم ”الى“ – قهوة.
١٢ - في الــعــروق  -  مكان وجــود الذهب والفضة 

ونحوهما في األرض – انصاف.

عمودياً :
١ - رفيق العمل – قاطع – من االقارب.

٢ - قنوط ”فعل“ – تجدها في ”ذكريات“ – علقم (م).
٣ - التراب  -  أقيموا بالحدود متأهبين للجهاد.
٤ - حاجز مائي (م) – اتجاه جانبي – حرف نصب.

٥ - عكس ”الحرام“ – اسم موصول لغير العاقل – عملة.
٦ - حرف هجاء عربي – نبي – شبه صندوق من خشب 
في المكتب أو في الخزانة يتحرك فيهما فوق خشبتين 

مثبتتين على الطرفين.
٧ - الجرم السماوي الوحيد الذي هبط عليه البشر 

بأقدامهم – ما يجري في العروق.
٨ - امدح (مبعثرة) – من سور القران الكريم.

٩ - مناص – مخدة – برق ،رعد.
١٠ - االسف – وعاء (م).

ائمة علَى االستيالَِء  ضوحة الْقَ ة الْمفْ قَ ١١ - السرِ
صباً – اصبغه – لالستدراك. هراً وغَ قَ

١٢ - يالطفه ويداعبه – اتجاه جانبي.
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لماذا رفض الفيفا رفع الحظر عن إقامة 
المباريات الدولية على المالعب اليمنية؟!!

دورينا.. الصدارة تحتدم بين األهلي 
والشعب وطليعة تعز أول الراحلين!!

«الميثاق»-خاص 
تلقى الشارع الرياضي عموماً والوسط الكروي 
على وجه التحديد صدمة كبيرة عندما رفضت اللجنة 
التنفيذية باالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التجاوب 
مع الطلب الذي تقدم به االتحاد العام لكرة القدم في 
بالدنا بشأن الغاء القرار الــذي كان الفيفا قد اتخذه 
مطلع ٢٠١١م وقضى حينها بحظر إقامة المباريات 
لودية  وا الرسمية  لدولية  ا
على المالعب اليمنية 
و  أ ت  للمنتخبا
األنــديــة بحجة 
الــــــدواعــــــي 
غير  ) منية  أل ا
 . . ( ة لمستقر ا
ــــك  فــــــي ذل
الوقت رفض 
ـــة  ـــن ـــج ـــل ال
ية  لتنفيذ ا
وهـــي أعلى 
ــــطــــة  ســــل
ـــاد  ـــح ـــاالت ب
الدولي لكرة 
ــاء  ـــدم ج ـــق ال
خالل االجتماع 
السابع والستين 
ــده  ــق ــــــذي ع ال
الفيفا في جزيرة 

موريشيوس على مدى يومي(٢٧و٢٨) مايو الماضي ..إذ 
جاء الرفض الفيفاوي لرفع الحظر الدولي عن المالعب 
اليمنية تحت مبرر (األسباب األمنية) التي رأى اعضاء 
اللجنة التنفيذية أنها مازالت قائمة.. وبالتالي أصدرت 
قرارها الرافض لذلك االلتماس الذي تقدم به االتحاد 
اليمني لكرة القدم.. حيث تم إدرا ج ذلك الطلب ضمن 
جدول االعمال التي تم مناقشتها في االجتماع المذكور 
ضمن البند رقم (١٨) الفقرة (٣) وهو األمر الذي استطاع 
اتحادنا القيام به فقط ..إي إدراج طلب رفع الحظر عن 

مالعبنا ضمن جدول األعمال المشار اليه.
فاقد الشيء اليعطيه!!

كما أشرنا فإن كل مانجح فيه اتحادنا الكروي هو 
القيام بوضع الطلب الخاص بشأن رفع الحظر الدولي 
عن اقامة المباريات الدولية لالندية والمنتخبات اليمنية 
على أرضها ووسط جماهيرها ..وذلك هو أقصى ما 
استطاعه االتحاد العام لكرة القدم.. هذا االتحاد الذي 
فشل في إقناع تنفيذية الفيفا لكي ترفع الحظر عن 
مالعبنا لعدم امتالكه لآلليات التي تمكنه من الحصول 
على مبتغاه والهدف الذي يتمناه كل يمني بأن يرى 
اندية ومنتخبات بالده تلعب على أرضها وهو حق تنص 
عليه لوائح الفيفا ومبادئ كرة القدم (عموماً) على 
قاعدة تكافؤ الفرص للجميع ..لكن اتحادنا العاجز عن 
إدراك لعبة العالقات العامة المبنية على تبادل المنافع 
والمصالح المشتركة ..فاالتحاد اليمني هو الوحيد 
الذي اليمتلك أي معرفة أو فهم في هذه اللعبة (تبادل 
المصالح والمنافع المشتركة) لذلك رفض الفيفا رفع 

الحظر عن مالعبنا.!!!

«الميثاق»-خاص 
استمر االشتباك الساخن في الصدارة على 
اعتالء قمة صدارة فرق دوري النخبة..إذ واصل أهلي 
صنعاء وشعب حضرموت تقاسم الصدارة برصيد (٣٣) 
نقطة لكل فريق..مع تفوق بسيط لألهلي من حيث 
عدد االهداف التي دخلت مرماه ..إذ استقبل المرمى 
األهالوي(١٨) هدفاً في حين تلقى المرمى الشعباوي 
(٢٠) هدفاً. أما عدد االهداف التي سجلها هجوم كل 
فريق فبلغ (٢٩) لكليهما.. وجاء تواصل االشتباك 
األهالوي الشعباوي بعد أن تعادل كالهما في الجولة 
(١٨) ..األهلي مع ضيفه التالل (صفر/صفر) والشعب 

مع ضيفه الصقر(١/١).
وكان اليرموك المستفيد االكبر في الجولة (١٨) 
حين تجاوز ضيفه هالل الحديدة بثالثية نظيفة فرفع 
اليرامكة رصيدهم النقاطي إلى (٣٢) في المركز الثالث 
مع تبقي مباراة مؤجلة لليرموك ..في حين لعب االهلي 
والشعب (١٨) مباراة. وحافظ العروبة على موقعه في 
المركز الرابع بـ(٣٠) نقطة بعد الفوز الصعب الذي حققه 
على ضيفه طليعة تعز(١/صفر) ليتأكد رسمياً هبوط 
الطليعة للدرجة الثانية بعد بقائه في المركز الرابع عشر واألخير 

بعشر نقاط، ولن يكون بوسع الطليعة ضمان البقاء حتى لو فاز 
بجميع المباريات المتبقية بالدوري وعددها (٨).. ليكون الطليعة 

أول مودعي دوري المظاليم.
واحتفظ هالل الحديدة بالمركز الخامس برصيد(٢٥) نقطة 
رغم خسارته الثقيلة امام اليرموك بصنعاء (صفر/٣) علماً أن 
مدرب الهالل المصري مصطفى حسن تخلى عن مهمته كمدرب 
للهالل عقب الخسارة امام اليرموك..على الرغم من أنه لم 

يمضِ على توليه قيادة الهالل سوى(٤) مباريات .
ــدة صنعاء حافظ على موقعه في المركز السادس  وح
برصيد(٢٤) نقطة متقدماً على شعب إب السابع والصقر 
الثامن ولكل فريق (٢٤) نقطة، والفاصل بين الفرق الثالثة 
عدد االهداف ..التالل احتل المركز التاسع ويليه إتحاد إب ولكل 
منهما(٢٣) نقطة ..مع أفضلية تاللية في االهــداف وتراجع 
الرشيد للمركز الحادي عشر عقب تعادله السلبي مع وحدة 

صنعاء، فبات للرشيد (٢١) نقطة.
ولم يحدث تغيير في باقي المراكز ..وحدة عدن الثاني عشر 
برصيد (١٨) نقطة، يليه الشعلة في المركز الثالث عشر قبل 
االخير بـ ١٣ نقطة ..ليكون الوحدة والشعلة األقرب لمرافقة 
طليعة تعز إلى دوري المظاليم ..مع بقاء قليل من األمل للوحدة 

والشعلة..!!

الحكم المطري يشكو 
مماطلة اتحاد الكرة !

«الميثاق»-خاص 
 شكا حكم كرة القدم الدولي محمد 
المطري مماطلة اتحاد اللعبة في بالدنا 
لمستحقات حكام دور األربعة من منافسات 
كأس رئيس الجمهورية للعام الماضي وعدم 

صرفها حتى اللحظة.
وأوضح المطري في تصريح  لـ«الميثاق»: 
أنه كان هناك شيك بمبلغ مستحقات الحكام 
ــد المتنفذين فــي اتحاد  ــم صرفه ألح وت
كرة القدم، في الوقت الذي ينتظر الحكام 
مستحقاتهم التي طال انتظارها.. مشيراً 
إلى أن االتحاد ما يزال ينتهج نفس األساليب 
المتمثلة في تأخير مستحقات الحكام بدليل 
تأخيره صرف حقوق حكام الدوري العام ألندية 

الدرجة األولى لهذا الموسم ولم 
يصرف منها سوى مستحقات 
٨ أسابيع فقط، في حين أن 
منافسات الدوري وصلت حتى 

اآلن أسبوعها الثامن عشر.
وأبـــدى المطري استغرابه 
الشديد من تصرفات اتحاد كرة 

في  ومماطلته  لقدم  ا
ت  مستحقا و ق  حقو

الحكام المغلوبين 
عـــلـــى أمـــرهـــم 
ــى أن  ــاً إل ــت ..الف
االدعـــاءات بأن 

االتحاد يقوم 
بدعم الحكام 
واالهــتــمــام 
ـــــم ال  ـــــه ب
أســــاس لها 

الصحة،  مــن 
ــة  ــق ــي ــق ــح وال
ناتهم  معا أن 
ـــاقـــم  ـــف ـــت ت
ــــوم  مــــــن ي
ــر وتــزداد  آلخ

ــوءاً  حالتهم س
د  عو لو ا نتيجة 

العرقوبية..

رياضة عدن .. المحرمات تستباح .. تحت غطاء الحزبية !!
خالد هيثم

كثير   ويستغرب  أستغرب 
ــن الــريــاضــيــيــن ، أن  م

يبقى حال رياضة عدن» رائدة 
ــي تلك  ــة الــوطــن» ف ــاض ري
الوضعية المزرية التي وصلت 
إليها نتيجة سقوط البعض 
تحت مسميات اخرى ال تخدم 

مسارها وال تعترف بما يخدمها 
ــن قــوقــعــة األفــعــال  لــتــخــرج م

القبيحة التي مورست باتجاهها  
لفترة سنوات ماضية.

ــدن الــيــوم تقبع تحت  ريــاضــة ع
تخلت  حزبية  شخصيات  سيطرة 
عن سلوكيات الموقع الذي ترتاده 

وتجلس على منبره ، لهذا بقت على 
وضعية  تنازلية انهارت فيها ركائزها 
وتبعثر أحوالها وتمزقت خيوطها حتى 
غدت كسيحة ومشلولة ومصابة بداء 
مزمن ومرض عضال.. رياضة عدن 

لم يبقِ لها البعض اقل ما تحتاجه 
لتبقى حاضرة في مواجهة اآلخرين ، 

خصوصاً بعدما سقطت بالضربة القاضية 
حينما وجدت نفسها تواجه الحزبية في مراحل عدة .
رياضة عدن ، تغير كل شيء فيها ولم تعد سوى 
ذكريات وسطور في عمق تاريخ رياضة الوطن، 
ألن الواقع مختلف ومخيف ومشوه ، بسبب قدرة 
شخصيات بعينها على إبقاء مصالحها في الواجهة 
وعلى حساب قدرات األندية وشبابها وتطلعاتهم 
.. شخصيات تتجرد من كل شيء وتنصب نفسها 
مسئولة تاريخية عن هذه الرياضة ، وهي التي 

أصبحت ال تستطيع العيش إال بارتداء األقنعة .
في رياضة عدن تتعدد المآسي  وتتنوع مشاهدها 
، بعدما احتكر كل شيء فيها نتيجة سقوط أخالق 
الرياضة عند من تسلطوا على مواقع القرار فيها 
لسنوات ، فعاثوا فساداً واستباحوا كل شيء فيها 
فمروا بما يريدونه على «المحرمات» دون خجل أو 
مراعاة لضمير فتساقطت أوراق الخريف فيها حتى 

وصل بها الحال إلى محطة الالرجعة.
األخــطــاء فــي ريــاضــة عــدن تتكرر 
وبأشكال مختلفة ومع ذلك ال نرى 
إي ردة فعل واضحة وصريحة تعيد 
ترتيب ما خربه هــوالء ، ومع كل 
محطة ال نرى من يمتلك ضميراً حياً 
في كيان العمل القيادي الرياضي 
في عدن وحتى في وزارة الشباب ، 
فالجميع يعرف كثيراً من خفايا األوضاع 
التي تكتسيها أندية عدن وما في سنوات 
عدة ، وصوالً إلى ما هي عليه اليوم 
خصوصا في اكبر أنديتها « الوحدة 
والتالل» واللذين أصبحا محطة 
لبقاء بعض الشخصيات أو ربما 
التناوب بين مرحلة وأخرى ،وصريحة. 
الذي ذهبت جمعيته العمومية إلى 
المحكمة وانتزعت حكماً صريحاً، 
لم يلتفت إليه احد من بوابة مكررة 
تمثلت فيها الحزبية بصورة مطلقة 
وواضــحــة وصريحة .. وكــان األمر 
يتكرر واألخطاء تتكرر في إدارة الشأن 
الرياضي في عدن من خالل مكتب الشباب 
وبمساندة السلطة المحلية التي ترتبط بانتمائها 
السياسي بشكل علني يتجسد في مواقف عدة 
كان ابرزها قضية وحدة عدن والتالل اللذين أُبعدا 
عن مسئولية الشباب والرياضة ووزارتهما ووضعا 
تحت تبعية حزبية تتحكم فيها الرغبات النزعات 

الشيطانية في بعض األوقات .
مؤلم أن ال يكون هناك معالجات ألوضاع كالتي 
تعيشها رياضة عدن والتي تصدر المشهد فيها 

وحــدة عدن كناد عريق وكبير تكشفت فيه 
حقائق مسيئة لرياضة الوطن حين اعترفت 
المحكمة بأحقية أبناء عموميته في حكم كامل 
المعالم، كان فيه مكتب الشباب متهماً بالتزوير 
في إجراء انتخابات دون إي حق ،  ليعود النادي 
مرة أخرى إلى المحكمة ليكشف أقنعة أخرى 
ظاهرها رياضي وباطنها حزبي، تتالعب 

بأحوال شباب صاغت لهم األقدار االنتماء لناد كبير 
لكن في زمن مخيف وسيئ ورديئ بأفعال هؤالء ..

قبل شهور عدة اصدر محافظ عدن قراراً قضى 
بتعيين د. عــزام خليفة مديراً لمكتب الشباب 
والرياضة خلفاً لجمال اليماني الذي طاله قرار 
المحكمة برفقة عزام نفسه بصفته كان عضواً في 
لجنة اإلشراف الفرعية .. ومع ذلك لم تأت زيارة أبناء 
الوحدة بأي خبر مختلف بعدما اكتفى عزام بالبقاء 
في نفس الوضع ومن على نفس الكرسي ، تحت 
والء الحزبية التي جاءت به إلى دفة القرار الرياضي 
، لتعود عمومية األخضر العدني إلى القضاء الذي 

ــن ألزم عزام بتنفيذ الحكم خالل  ــي ــالث ث
يوماً.. ليتأكد للجميع 

ان خفايا األمور 
مـــخـــيـــفـــة 

وشــنــيــعــة 
.. وتــحــتــاج 
إلـــى تدخل 
جــــراحــــي 
ل  ستئصا ا و
وبتر .. لعل 
األوضــــــاع 
تـــتـــغـــيـــر 
بــعــيــداً عن 

األخطاء التي 
ــت  ــاح ــب ــت اس

المحرمات .

العقاري.. منقذ الصندوق
جمال أحمد العقاري-  

المدير المالي لصندوق 
رعاية النشء والشباب.. ربان 
ــع تحت اختبار  وقــبــطــان وض
صعب وامتحان عسير في كيفية 
إعادة االعتبار للرياصة اليمنية 
من خالل إعــادة تصحيح وضع 
صندوق النشء والشباب  الذي 
يعتبر الشريان الموزع الحقيقي 
والصادق للمال العام من اجل أن 
تنتفع به رياضة الوطن وشبابها.
وطالما أن االمـــواج العاتية 
تصنع المالّح الماهر فإننا نثق 
بجمال ونعطيه فرصته ووقته 
حتى يطهر اوالً الصندوق من 

الفيروسات واألمــراض العالقة 
به منذ زمن طويل ووضع رؤيته 
التي القت تجاوباً واستحساناً 
كبيرين من الكثير الذي يعيش 
هم الصندوق ويدرك أنه يمثّل 
القلب النابض للرياضة اليمنية 
عامة كما أن رؤيته ايضاً وجدت 
لح  مصا لــديــه  ممن  لبعض  ا
وامتيازات ومنافع من الصندوق 
ولذلك فإن جمال يعيش هذه 
الفترة بين سندان الحق ومطرقة 

العشوائية والطفيليات .
جمال اليريد شيئاً ألنه يعرف 
ما له وما عليه، فإن كان صاحب 
حق فأعينوه وإن كان على خطأ 

..ألنه  كلنا فلنساعده 
من حقه علينا أن نمنحه 
ونبعد  ملة  كا فرصته 
عنه الديدان والقوارض 
الــتــي تــأكــل والتشبع 
ـــع  ـــرض وتــــركــــل والت

وتبصق وال تقول الحمد 
هللا.

جمال مشروع كــادر إداري 
ومالي ممتاز.. فقط لو نعطيه 

الفرصة ..فأعطوه 
مــــزيــــداً من 
ــت ليس  ــوق ال
اال..أثـــابـــكـــم 

اهللا.

رسميا.. بيريز رئيساً لريال مدريد حتى 2017

سيبقى فلورنتينو بيريز رئيساً  لنادي ريال مدريد اإلسباني حتى  
٢٠١٧ لعدم وجود أي مرشح غيره لإلنتخابات المقررة في وقت 

الحق من الشهر الجاري. 
وجاء في بيان للنادي على شبكة اإلنترنت امس األحد: «أن فلورنتينو 
بيريز سيبقى رئيسا لريال مدريد لعدم وجود أي مرشح آخر».  وستكون 
الوالية الرابعة لبيريز في رئاسة النادي الملكي إذ سبق أن فاز بانتخابات 
عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، وقد استقال في ٢٠٠٦ قبل أن يعود في ٢٠٠٩. 

وكان بيريز أحدث ثورة في عالم االنتقاالت مطلع األلفية الجديدة حين 
تعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي 

رونالدو. 
وستكون المهمة األولى لبيريز ايجاد بديل للمدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الذي لم يوفق مع الفريق هذا الموسم، وسيعود لقيادة تشلسي 
اإلنكليزي.  ويتردد اسم اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب باريس سان 

جيرمان الفرنسي، كمرشح بارز لخالفة مورينيو.


