
البوصلة!!
 

يبدو أن بوصلة الهبوط في الدوري الممتاز للكرة اليمنية متجهة هذا الموسم 

على رؤوس اندية وفرق عدن وتعز ولن تخرج هذه الدوامة من فرق واندية 

المحافظتين العزيزتين وكأن اتحاد وعصابة الكرة تريد أن تسلط جام غضبها على 

المحافظتين لسبب في نفس يعقوب ..عفوًا في نفس العيسي .. وكانت كتابات وآراء 

لعدد من الزمالء قد نبهت العيسي وعصابته أن هبوط أربعة اندية من اصل أربعة 

عشر فريقًا لم يحدث ولن يحدث في تاريخ الكرة العالمية فالعالم يهبط ثالت 

فرق من اصل عشرين متنافسًا اما مرجعية مخبازة الشيباني فلها رأي مخالف 

تمامًا ولن نعجز عن كشف السبب الحقيقي اال اذا عرفنا المقولة البريطانية التي 

احتلت بها العالم (فرق تسد)..

هذه السنة جاءت العصا على فرق واندية عدن وتعز واي فرق أخرى ستخرج عن 

عصا الطاعة العيساوية مصيرها الموسم القادم.. بئس الرأي ألصحاب الكروش المنفوخة!!

االثنين : 24 / 6 / 2013م 
 الموافق :15 / شعبان / 1434هـ 
العدد: (1667) 19

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

 أفقيًا :
١-والية امريكية – اتى.

٢-رجــل طاهر تقي يعمل الصالحات ويتبع مشيئة الله – الذي يقود 
الجيش.

٣-جره ”فعل“ – عاتبه – للتوجع.
٤-للسؤال عن ”الوقت“ – نستمع – دولة افريقية.

٥-عكس ”صادرة“ – عساهم.
٦-مصانع ”صغيرة“ (جمع) – جمع ”ورق“ (م).

٧-ممتلكاتي وأموالي – خاطر.
٨-تجدها في ”ريال“ – يهلكه (م) – إله.

٩-ناضل وكافح – بواسطتي – اسم علم مذكر.
١٠-قهوة – نقيض ”خير“ (م) – من يقوم على خدمة القوم في 

االكل والشرب.
١١-الطريق – احد اطراف ”جسم االنسان“.

١٢-حاز ”على“ (م) – دولة عظمى ”المملكة المتحدة“.

عموديًا :
١-عاصمة روسيا – الرواسي.

٢-من الطيور – اللهب (م).

٣-شك – اهتمام – حرف جر.

٤-حسن القد وتنظيم المالبس – مفرد ”دروس“.

٥-للنفي – عكس ”نهتم به“ – من كان في سن الشباب.

٦-السارق – البر ”مبعثرة“ – حرفان متشابهان.

٧-نحارب – فخ ”عسكريًا“.

٨-استمر – رتبة عسكرية – اقفز.

٩-الثغر االبيض ،كثير الماء (م) – يحصي.

١٠-من االقارب – افر ”فعل“ – عملة آسيوية +ال.

١١-مواضع ”ورود الشيء“ +ال – حرف انجليزي.

١٢-نقيض ”الميت“ – الوطن.
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لللثيراوملا١

ويامنبلااس٢

نرهـدئاملاط٣

هـبالقنصلان٤

الريشالكلب٥

امالءابحو٦

لباتالبواسل٧

ماعانعهـلا٨

دوبلطلارمي٩

يجبرهـيلاخم١٠

نلعمالسادر١١

الحسمنمازح١٢

انــدهــشــنــا مـــع الــكــثــيــريــن في  
تصريح االخ جميل ثابت رئيس 
اللجنة المؤقتة لنادي للتالل، أن التالل اذا 
كتب عليه أن يهبط فليس نهاية العالم 

وليس أول وال آخر فريق يهبط.. وكأنه يعطينا مقدمات وتوقعات عن الحدث 
القادم.

ياجميل التقل مثل هذا الكالم ألن تاريخك الرياضي الكبير الذي هدمته 
في الفترة االخيرة يقف ضدك ويختلف معك فالتالل تاريخ قبل أن تكون انت 
موجودًا ولم تظهر على الحياة بعد.. والتالل بطوالت وانجازات صنعها الرواد 
واالفذاذ وال ينبغي ألمثالك طمس تلك اإلنجازات بتصريح باهت ومكشوف من 
اجل ان تعلق عجزك وفشلك على شماعة النصيب والقدر، ولو اعطيت التالل 

اهتمامك الــخــاص كاهتمامك بصالته 
الخاصة بــاالعــراس لما وصــل إلــى ما 
هو عليه اليوم ولكان حاله افضل 
واحسن بدًال من استجداء النقاط 

التليق بعراقة وتاريخ نــاٍد كان بطرق واشكال 
األول في كل شيء تأسيسًا وبطوالت ..األهم من ذلك عندما يخرج 

مثل هــذا الكالم من رأس التالل ورئيسه حتى وإن جــاء إلى 
التالل بطريقة علي بابا واألربعين حرامي وبأسلوب مفضوح.. 
فكيف هو الحال بالالعبين والــمــدرب وبقية الجهاز الفني 
وكأنك تعفيهم من المسئولية كما أعفوك اصحابك من سداد 

استحقاقات الصالة ..

إشراف:

يحيى الضلعي

اليوم.. انطالق الجولة الـ «٢٢»

الدوري العام.. خمس جوالت متبقية تقام في «١٤» يومًا

«الميثاق»-متابعات 
 من جديد.. تشهد منافسات الجوالت الخمس 
المتبقية من عمر دوري الدرجة األولى لكرة القدم اللعب 
بنظام «الضغط»، فابتداًء من اليوم االثنين ستجرى 
المباريات بواقع مباراتين لكل فريق في أقل من أسبوع، 
حيث تبدأ اليوم الجولة رقم «٢٢» بإقامة سبع مباريات 
تليها الجولة «٢٣» يوم الخميس والجمعة القادمين ٢٧ 
، ٢٨ يونيو الجاري، ثم الجولة «٢٤» وتقام يومي ١ و ٢ 
يوليو القادم، والجولة «٢٥» يومي ٤ ، ٥ يوليو وأخيرًا 
الجولة «٢٦» واألخيرة وتقام يوم الثامن من يوليو المقبل 

وكما هو مالحظ فإن الجوالت الخمس من 
عمر المسابقة ستقام خالل «١٤» 

يومًا بالتمام والكمال.
شعب حضرموت ينفرد 

بالقمة
ــــى نــتــائــج  بـــالـــعـــودة إل

األسبوع الـ «٢١» 
فـــــقـــــد ســـجـــلـــت 

استعادة شعب حضرموت النوارس للصدارة منفردًا 
ليبتعد الفريق الشعباوي بالقمة تاركًا األهلي واليرموك 
في المركزين الثاني والثالث برصيد «٣٦» نقطة لكليهما، 
ق النوارس في المقدمة برصيد «٣٩» نقطة.. 

ّ
فيما حل

ق بدائرة المتصارعين على 
ّ
وعلى صعيد الوضع المتعل

تجنب شبح الهبوط، فإن الدائرة تضم أكثر من نصف فرق 
المسابقة نظرًا للتقارب الشديد في عدد النقاط بين الفرق 
التي تتواجد في المراكز من السادس 
وحــتــى الــتــاســع، حيث تتساوى 
ثالث فرق هي: «وحدة صنعاء، 
اتحاد إب، شعب إب» 

ولــكــل فــريــق «٣٠» 
ــقــطــة، ثـــم تــتــقــارب  ن

الفرق التي تحتل المراكز 
من التاسع وحتى الثالث عشر 

في عدد النقاط - على التوالي - 
الــهــالل «٢٨» نقطة والــتــالل «٢٦» 

والــرشــيــد «٢٥» ثــم وحــدة 
عدن «٢٣» والشعلة «٢٠» نقطة 

وهو ما يعني احتدام الوضع المتأزم 
لكل تلك الفرق على صعيد تالفي شبح 
الهبوط مايؤكد أن األسابيع الخمسة 
األخيرة ستكون في غاية الصعوبة 

واإلثــــارة فــي المقدمة 
والمؤخرة..

ق بالصدارة ودائرة الهبوط تهدد نصف الفرق
ّ

النوارس تحل

بطولة الجمهورية الفردية للشطرنج تطوي صفحتها األخيرة

أنهى االتحاد العام للشطرنج   
منافسات بطولة الجمهورية 
الفردية الـ ٢١ التي أقيمت خالل 
الـــفـــتـــرة مـــن ١٦ وحـــتـــى ٢٢ 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري بالنظام 
السويسري مــن تسع جــوالت 
بمشاركة ٥٦ العــبــًا سيمثل 
الخمسة األوائل منهم المنتخب 
الــوطــنــي فــي الــمــشــاركــات 

الخارجية القادمة.
ــت البطولة  ــان وك
ــــدت  ــــــــد شــــه ق
ــافــســًا قــويــًا  ــن ت
منذ جوالتها 
ــــــى حتى  األول
األخيرة بين 
الالعبين 
بــشــيــر 

القديمي وعبده البعداني، ليتمكن األول من 
حسمها لصالحه في الجولة التاسعة برصيد 
سبع نقاط ونصف بعد أن لقي منافسة شديدة 
استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الختام من 
قبل الشاب محمد جميل، لتنتهي بالتعادل 
تاركًا الصراع على المركز الثاني بين البعداني 
الذي أنهى الجولة أيضا بالتعادل مع األستاذ 
الدولي حاتم الحضراني متقدمًا على منافسه 
القوي على الوصافة خليل الصبيحي بكسر 

التعادل وبسبع نقاط لكل منهما.
وبهذه النتائج يكون كبار عباقرة اللعبة 
فرضوا سيطرتهم 

ـــى قاطعين  وهيمنتهم على الــمــراكــز األول
الــطــريــق عــلــى الــعــديــد مــن األســمــاء الشابة 
والــجــديــدة التي ظهرت مــؤخــرًا على بساط 
المنافسة كمحمد جميل وفهمي محمد وأمجد 

فيصل.
وقــد تم تكريم الفائزين اصحاب المراكز 

األولى بالميداليات والجوائز المالية.. وهم:
بشير القديمي - بطل الجمهورية

عبده البعداني - المركز الثاني
خليل الصبيحي - المركز الثالث
حاتم الحضراني- المركز الرابع

صالح العقربي - المركز الخامس
أيمن الحليلة - المركز السادس.

حرف العلة!!

على طريقة اعمى سقط فوق مكسح  
..يتعامل الشيخ احمد العيسي مع 
قضية رفــع الحظر عن مالعبنا الكروية من 
خالل اإلستعانة بالدكتور حميد شيباني امينه 
العام لكنه ليس امينًا على الكرة اليمنية وال على 
مصالحها فاالثنان كفاقد الشيء الذي اليعطيه، 
وكالهما يمارسان علينا الضحك واللعب في 
الوقت الذي انهى الحكم فيه المباراة ..فاليمن 
اوًال بلد فقير وتعيس كرويًا وليست له أيادي 
وأذرع في االتحادات لكروية ولذلك لم تستعن 
اليمن بأصحاب وارباب النفوذ في أن يتم الحظر 
اال في المشمش ألن اوضاع العراق اسوأ من بالدنا 
ومع ذلك تم رفع الحظر ..وكنا نتمنى أن يتوقف 
العيسي وتابعه حميد عــن اللعب بالبيضة 
والحجر ويبحثا عن حلول ومــخــارج عقالنية 
ومنطقية وبعيدة تمامًا عن دغدغة االحاسيس 

والوعود العنترية التي ما قتلت ذبابة وزادتنا 
تعاسة فوق ما نحن فيه ..على العيسي اوًال ان 
يتخلى عن الدكتور الذي ومنذ أن دخل االتحاد 
ونحن من حفرة الى بئر ويعتمد على العالقات 
َحل» بها و«شاطر» في 

ْ
ط

َ
الشخصية التي هو «ف

ممارساته التجارية ويعطي الكرة قليًال من ذلك 
بالتواصل مع الرئيس الجديد لالتحاد اآلسيوي 
ويحرك سالحف عالقاته الخاصة مع األمير 
ابن الحسين ومع كل من يعرفهم من اللجنة 

التنفيذية للفيفا.. واال فكاننا نؤذن في مالطا..
اتحاد العيسي لم يتعلم مطلقًا ويحسب 
ان كــل شــيء يأتي بالبركة ..والمصيبة انه 
يعتقد انه يعيش ايام زمان عندما كان كل 
شيء يسير بالبركة .. ياعيسي البركة ان لم 
تدعمها الحركة والهمم المشتركة فسوف 

تكون اكبر فركة!!

تعظيم سالم!!
الـــــقـــــرار  

ـــــــــــــذي  ال
ــجــهــات  اتـــخـــذتـــه ال
الرسمية في اختيار 
االستاذ محمد احمد 
مقبل لتكريمه في 
ــقــادم من  الــقــريــب ال
قبل االتحاد اآلسيوي 
ــذهــبــي  ـــوســـام ال ـــال ب
ــــرار مــال  لــلــحــكــام ق
للصواب واخذ الجانب 
األبــرز في استحقاق 

هذا الرجل الذي قضى عمره كله عاشقًا وناشرًا للتحكيم 
ورافعًا رايــة الحكام في المالعب الوطنية والعربية 
والعالمية واآلسيوية.. فالمقبلي وهذه حقيقة التجد 
احدًا اليوم ممن يمتهنون مهنة الحكام حاليًا لم يتعلم 
منه ولم يستفد من خبراته وتاريخه وعمره الذي قضاه 
في التحكيم بل انه كان في ايام سابقة وسنوات ماضية 
يقوم بإلقاء المحاضرات على العبي الكرة في الفرق 
الوطنية اليمنية قبيل المشاركات حتى يعرف الالعب 
الفوارق بين االلتحام والعنف ويقلل من االخطاء التي 
يسببها المدافعون، وهذ الصفة غابت بل انها ماتت في 

عهد السلطان العثماني الشيخ العيسي ..
المقبلي يستحق التكريم ولكن قبل سنوات سابقة 

وليس اآلن ومع ذلك نقول له مبروك يا أبا جمال!!

اليوم انطالق بطولة
 الجمهورية  لنخبة المبارزة (أشبال وناشئون) 

صنعا/ خاص  
تنطلق صباح اليوم  االثنين 
على صالة المرحوم أحمد العماد بطولة 
ــال  الــجــمــهــوريــة لنخبة الــمــبــارزة (أشــب
وناشئون) في سالح اآليبيه والتي ينظمها 
االتــحــاد الــعــام خــالل الــفــتــرة٢٣-٢٤ من 
الشهر الجاري..وكانت البطولة قد شهدت 
التصفيات التمهيدية في خمس محافظات 
هي (أمانة العاصمة- ذمار-اب -تعز -مأرب) 
حيث سيشارك أبطال المحافظات الخمس 

والتي كانت نتائجهم على النحو التالي:: 
أمانة العاصمة (أ) أشبال تأهل الالعب 

أحمد الردماني فيما تأهل الالعب محمد داحش عن فئة الناشئين..أما األمانة 
(ب) فقد تأهل في األشبال طاهر السلفي،فيما تأهل عبدالله المصباحي عن 

فئة الناشئين 

وكــانــت محافظة ذمــار قــد أســفــرت عن 
تأهل عمار بشير الــتــام فــي فئة األشبال 
وعبدالحكيم رغيد عن الناشئين..  وفي 
تعز تأهل معين طاهر من األشبال ومن 
ــيــوســفــي..  وتــواصــلــت  ـــب ال الناشئين أدي
التصفيات التمهيدية في محافظة إب حيث 
تأهل الالعب يونس مرشد عن فئة األشبال 
وماهر عادل الحاج عن الناشئين..واختتمت 

التصفيات في محافظة مأرب 
ونجح العب األشبال زوبير 
الصالحي في التأهل ومعه 
من فئة الناشئين رضــوان 

محمد  الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في كل فئة بلغ 
(١٠) العبين ليشهد يوم أمس استقبال الالعبين 

وإجراء القرعة... 

محفوظ يقود الميناء
أقدمت إدارة الميناء الرياضي   

على التعاقد مع النجم الكروي 
الشهير شرف محفوظ ليكون صاحب 
القرار الفني في إدارة شؤون فريقها 
ــكــروي فــي المرحلة الــقــادمــة التي  ال
سيكون أول استحقاقاتها تصفيات 

أندية الثالثة المؤهلة لدوري الثانية.

وكان الميناء عبر إدارتــه الشابة قد 
وضع خبرات نجم التالل والمنتخبات 
السابق شرف تحت المجهر منذ فترة 
سابقة حـــاول فيها االتــصــال بشرف 
واالرتباط به في مهمة يتمنى أن تكون 
مساهمة في العودة التدريجية لكرة 
القدم في نــادي الميناء التي أخفقت 

في الموسم الماضي عبر تجمعات 
ــــره.. أن  الــمــحــافــظــات. الــجــديــر ذك
شــرف محفوظ قــد خــاض أكثر من 
تجربة تدريبية مع ناديه التالل الذي 
يصنف فيه كأفضل الهدافين على 
مر التاريخ ، وحقق معه بطولة كأس 

الرئيس قبل سنوات..

ً
ياجميل كن جميال


