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خصم «مريب» في توقيت «غريب»!!

ـــذي استبشر الــوســط الــريــاضــي    ــوقــت ال فــي ال
بالزيادة الجديدة التي ستحصل عليها كافة 
االطر الرياضية في الدعم المالي السنوي جراء عائدات 
الـــ»١٪» المعتمدة من ريع المكالمات التي فرضت 
على كافة شركات الهاتف الجوال العاملة في البالد، فقد 

تفاجأ مسئولو االتحادات الرياضية العامة بقيام صندوق 
رعاية النشء والشباب بخصم «٥٠٪» من مخصصات 
تلك االتحادات للنشاط الخارجي وهو القرار واالجراء 
العجيب بل والمريب الذي جاء في توقيت أغرب.. ولم 

يكن له مايبرره؟!

ــام هــذا االجـــراء التعسفي عقد عــدد من رؤســاء  وام
االتــحــادات العامة مــشــاورات مكثفة للرد على قرار 
الــصــنــدوق الــمــذكــور وقــد تــم عقد لــقــاء بين هــؤالء 
المسئولين وقطاع الرياضة بالوزارة وجاري البحث عن 

حلول لالزمة المفتعلة وغير المبررة!

إشراف:

يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
اسم رئيس اليمن السابق ،موحد شطري اليمن في مايو ١٩٩٠م – 

اقاربي (م).
ص (م).

ُ
حرف انجليزي – اللمعان – نق

الراسي ، الثابت (م) – من الفواكه الغنية بفيتامين (سي).
الذهب والمجوهرات +ال (م) – جمع ”الحارس“ (م).

هام وضروري للحياة – تجدها في ”البوابة“.
و لم يولد (م).

َ
ه ، وإليه انتماؤه ، ُولد به أ رُّ

َ
قامِة اِإلنسان َومق يكاتب (م) - مكاُن إِ

ثلي ”دار“ – مضيئة – ِسلم (م).
السنور ،الهر – زورق – خاصتي (م).

ثقباه ،أو حفراه ”بالمنقار“ – مفرد ”قضاة“.
الغزال االبيض (م) – كلل.

 
ٌ
ة
َ
ُبل

ْ
 َوُبل

ٌ
 َوُعُنق

ٌ
ُه ُعْرَوة

َ
ْو َمْعِدٍن َوَنْحِوِه ، ل

َ
َجاٍج أ

ُ
ْو ز

َ
ٍف أ

َ
ز

َ
َواِئِل ِمْن خ َناٌء ِللسَّ

– حبوب القهوة – خير وبركة.
ضمير الغائبة - راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان  

، من قصائده (صـوت صــفير الـبلبـلي .. هيج قـــلبي الثمــلي).

عموديًا :
 من بطونها بدون (ال) – ساحة – من االقارب.

ُ
رُجه النحل

ْ
خ

ُ
الصافي مما ت

بلد عربي – من الحبوب +ال.
اسم علم مذكر - خالصة من الذنب أو التهم.

عكس ”فاسد“ - وسيط بين البائع والشاري في تسهيل الصفقات 
التجارية.

األصباغ (جمع) – للتهديد والوعيد.
 
ٌ
ُه ُعْرَوة

َ
ْو َمْعِدٍن َوَنْحِوِه ، ل

َ
َجاٍج أ

ُ
ْو ز

َ
ٍف أ

َ
ز

َ
َواِئِل ِمْن خ عقل – كتلي ، إَناٌء ِللسَّ

 – لالستثناء.
ٌ
ة
َ
ُبل

ْ
 َوُبل

ٌ
َوُعُنق

  – دولة عربية – لالستدراك.
عكس ”يستقبل“ – ِقط – موضع بـ“مكة“.

نية (م).
ُ
يدنين ،أو عكس ”يبتعدن“ – ك

قحطان (مبعثرة) – موجع.
من اوجه القمر – لمعان خفيف – للمعية.

جمع ”قلم“ – المنتمي ”لليمن“.
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لاببايدورمع١

يلويلويمال٢

لالهـلمالاي٣

وينوينيهـلا٤

البسااهـوال٥

ليراقبنفلا٦

دواءهـرنرحن٧

واساالاقس٨

اوللمهـتلسي٩

فيناطيربلا١٠

عمنمامانلع١١

دانيركسامت١٢

اليرامكة سعداء بالخروج من كأس االتحاد اآلسيوي!!

تــواصــًال لمسلسل االخــفــاق الــكــروي على الصعيد   
الخارجي فــإن الكرة اليمنية ستغيب نهائيًا عن 
التواجد قاريًا بعد الخروج المبكر لفريق نادي اليرموك 
بطل دورينا بالموسم الماضي من الدور التمهيدي المؤهل 
الى دور المجموعات من بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم لالندية ٢٠١٤م بعد خسارته أمام رافشان بطل 
طاجكستان االحد الماضي على ملعب االخير.

وقد كان اليرموك قريبًا من الفوز بعد ان ظل متقدمًا 
بهدف نظيف حتى الدقيقة «٨٩» قبل ان يتلقى هدفين 

في أقل من ثالث دقائق ويخسر ثم يودع البطولة..

االدارة اليرموكية تنفست الصعداء بل وفرحت بالخروج 
المبكر لفريقها الن تأهله لدور المجموعات كان سيدخل 
الــنــادي «الفقير» في أزمــة حقيقية لكي يواجه تكاليف 
المشاركة وخوض ست مباريات خارج اليمن نظرًا لعدم 

وجود دعم حكومي لمثل هذه المشاركات!!

الجولة الحادية  عشرة من دورينا..الثالثاء واألربعاء..

العروبة يفشل في عرقلة الصقر..التالل يتقدم للمنافسة 
والجماهير تعيق إقامة المباريات بالمكال!!

«الميثاق»/خاص 
دخلت منافسات بطولة الــدوري العام لكرة القدم 
ألندية الدرجة األولى منعطفًا مهمًا وحاسمًا..حيث شهدت 
ر إقامة المباراة 

ّ
الجولة العاشرة من عمر المسابقة تعذ

التي كان مقررًا إجراؤها على ملعب الفقيد بارادم 
بالمكال عصر الجمعة الماضي بين فريق شعب 
حضرموت وضيفه فريق الشعب من إب 
ف األخــيــر عــن السفر إلى 

ّ
..فــقــد تخل

المكال لخوض المباراة بداعي عدم 
حصوله على ضمانات أمنية كافية 

والـــلـــعـــب مع لــلــحــضــور 
مستضيفه 
ــــشــــعــــب  ال
الحضرمي على 
ملعب بارادم بالمكال 
الذي شهد حضور أصحاب 
األرض وطــاقــم حــكــام اللقاء 
والمراقبين الفني واإلدراي ..في حين 
لم يحضر الطرف 

اآلخر شعب إب ..ورغم تأكد غياب الشعب اإلبي إال أن بعض 
جماهير الحراك الجنوبي أقدموا على اقتحام حرم ملعب بارادم 
فيما قام البعض اآلخر من تلك الجماهير برمي أرضية الملعب 
بالحجارة بهدف إعاقة المباراة بين الشعباوية من حضرموت 
وإب ..وعلى ذلك فإن مصير نتيجة اللقاء بات في يد اللجنة 
العليا للمسابقات باالتحاد العام لكرة القدم التي سيكون عليها 
البت فيما حدث في ملعب بارادم وإقرارمصير مشوار الشعب 
الحضرمي فيما تبقى من عمر المسابقة إن بنقل مبارياته لتقام 
في عدن أو اعتبار الفريق منسحبًا من البطولة وتطبيق الالئحة 

عليه في مثل هذه الحاالت.
تحليق صقراوي ..والتالل ينافس

بالعودة إلى مباريات االسبوع العاشر لدورينا .. فقد حافظ 
فريق الصقر بتعز على انفراده بالصدارة مواصًال التحليق بجدارة 
على المقدمة حيث فشل فريق العروبة من صنعاء في عرقلة 
الصقر فتمكن األخير من اإلطاحة بالعروبة بفوزه عليه ١/
صفر السبت رافعًا الصقر رصيده إلى (٢٨) نقطة في الصدارة 
من عشر مباريات وظل العروبة سادسًا بـ (١٢) نقطة من ٩ 
مباريات ..أما المركز الثاني فبقي في عهدة أهلي صنعاء( أبرز 
مطاردي المتصدر، ( حيث عزز األهلي موقعه بفوزه الثمين 
على ضيفه شباب الجيل 

بهدفين مقابل هدف فبات للفائز (٢١) نقطة من ٩ مباريات 
وتراجع شباب الجيل للمركز الرابع برصيد (١٣) نقطة من 
(١٠) مباريات.. وكان تالل عدن أبرز المستفيدين من نتائج 
الجولة العاشرة فتقدم للمركز الثالث إثر فوزه المستحق على 
مستضيفه األهلي على ملعب الصقر بتعز ١/صفر فرفع التالل 
رصيده إلى (١٣) نقطة في المركز الثالث متفوقًا بفارق االهداف 
على شباب الجيل الذي له (١٣) نقطة ايضًا ..وتراجع اتحاد إب 
 (١٣) للمركز الخامس بتعادله بهدف لمثله مع ضيفه ٢٢ مايو بـ
نقطة فيما لم يتقدم مايو عن موقعه في المركز الثاني عشر 

بخمس نقاط.
المركز السابع كان من نصيب فريق الرشيد بتعز إثر تعادله 
الثمين مع مستضيفه اليرموك(صفر/صفر) بصنعاء فرفع 
الرشيد رصيده إلى (١٢) نقطة يليه اليرموك بالمركز الثامن 
بذات الرصيد مع تفوق الرشيد بفارق األهداف ..وفي المركز 
التاسع شعب إب الذي لم يلعب في هذه الجولة ..أما المركز 
العاشر فظل في عهدة هالل الحديدة الذي فاز بصعوبة على 
ضيفه شعب صنعاء (١/صفر) فرفع رصيده إلى (١٠) نقاط 
يليه شعب صنعاء الحادي عشر برصيد (٩) نقاط ولم يتزحزح 
أهلي تعز عن المركز الثالث عشر (قبل األخير ) بخمس نقاط 

وكذلك شعب حضرموت الرابع عشر واألخير بدون نقاط.
غدًا ..انطالق األسبوع الحادي عشر

تواصًال لمنافسات الدوري ..تبدأ غدًا الثالثاء مباريات األسبوع 
الحادي عشر بإقامة أربع مباريات ..وتستكمل األربعاء بإقامة 

ثالث مواجهات..وعلى النحو التالي:
الهالل x أهلي تعز- ملعب العلفي -الثالثاء

شعب صنعاء x شعب إب - ملعب شعب صنعاء- الثالثاء
٢٢ مايو x شعب حضرموت - ملعب ٢٢ مايو - الثالثاء

الرشيد x أهلي صنعاء - ملعب الصقر - الثالثاء
العروبة x التالل - ملعب المريسي - األربعاء

اليرموك x الصقر - ملعب شعب صنعاء - األربعاء
شباب الجيل x  اتحاد إب - ملعب العلفي - األربعاء

تربيطات 
يلني 

ّ
«َش

ّيلك»
َ

أش
مــا حقيقة أن شخصية قيادية   

ريــاضــيــة مــن الــــوزن الثقيل لم 
ــذي  ــوقــت ال ــي ال يلعب الــحــبــكــة صــح ف

يسعى فيه إلى ترشيح نفسه رئيسًا 
للجنة األولمبية الوطنية رغم 
عــدم أهليته للترشح كونه 

ليس عضوًا في الجمعية 
العمومية.. والشيء 
ـــــم يــكــن  الــــــــذي ل
ـــي حــســبــان هــذا  ف
المسؤول أنه عندما 

ــدأ يــخــوض تربيطاته  ب
مع رئيس مجلس إدارة 
شــركــة صــــارت داعــمــة 
ــــصــــنــــدوق الـــريـــاضـــة  ل
ــلــب منه دعــمــه للجنة 

ُ
ط

األولــمــبــيــة مــقــابــل دعــم 
األخير لرئاسة اتحاد كرة 
ـــقـــدم.. والـــشـــيء نفسه  ال
أن هــذا القيادي الرياضي 

سبق أن طلب تبادل المنفعة 
و«شيلني أشيلك» مــع رئيس 

االتحاد منتهي الصالحية.. وألن حبل 
التربيطات قصير، فقد كشفت التربيطات 

تكتيكات الحالم باألولمبية الــذي سعى من 
خاللها إلــى تفكيك ترسانة المتنافسين، لكنه 

أخطأ الحسبة ووقع بين فكي المرشحين..

كرة القدم تحت سقف الخطر !! 
فــــــي واقــــــع  

كـــرة الــقــدم 
 . . لتعيس  ا ليمنية  ا
حـــّدث وال حـــرج، فال 
قــيــمــة وال شــكــل وال 
هوية وال هم يحزنون 

.. فبعد دورتين
ــن فــي  ــي ــت ــي ــخــاب ــت ان
رئاسة االتحاد ألحمد 
العيسي ،..بــــدا حالنا 
مــنــكــشــفــًا وفـــي اســـوأ  

مــوقــع عــلــى مـــّر تــاريــخ 
الكرة اليمنية في كل السنوات . 

الــيــوم ونــحــن على مــوعــد قــريــب النــتــخــابــات الــقــدم التي 
ستسبقها فروع المحافظات .. فإن الجميع ينتظر وبشغف 
كيف يمكن أن ترسي امور الترشيح التي يتناول كل المتابعون 
بأن هناك مساحة ليكون أحمد العيسي في  ساحة االمساك 
بزمام امور كرة القدم اليمنية لفترة انتخابية ثالثة ، وهو 
األمر الذي يراه البعض إستمرار الخطر على حالنا الكروي 
الذي يعاني األمّرين في سنوات ماضية منذ أن جاء الرجل لدفة 
قرار اللعبة من مجال بعيد ليس له أي عالقة تذكر بأي صلة 

بالرياضة بكل اتجاهاتها .
 وألن الجميع يــدرك أن ترشح العيسي للموقع للمرة الثالثة 
ربما يكون ممرًا  سهًال  وخالي من أي ضجيج .. اذا ما بقي الجميع 
بعيدًا عن الترشح لمنافسته ، فإن الوضعية التي فرضت بقيادته 

ــي الــســنــوات  للعبة ف
الـــمـــاضـــيـــة ســتــكــون 
مثلما هــي وسيكون 
ما  ننتظر  ن  أ علينا 
هــو اســـوأ  مــن قبل " 
عــصــابــة" استوطنت 
قــرار اللعبة برئاسة 
" الـــعـــيـــســـي" الــــذي 
دّمر كل شيء  وانفرد 
كحالة خاصة في كل 
القيادات التي تتابعت 
لكن مــن نــافــذة  سيئة 
فرضت علينا أن نكون خارج الشكل الجميل الذي اعتدناه حتى 
وصل بنا الحال لنغدو مثل األضحوكة في كل مشاركاتنا وخصوصًا 

في البطولة التي نلتقي فيها الجيران " خليجي".
 يبقى أن الموضوع وقدرة العيسي على إبقاء كل األمور تحت 
السيطرة .. تحتاج لتحرك قيادات ذات صلة باللعبة والرياضة 
اليمنية .. اذا أردنا أن نغير الحال وأن نعيد له كثيرًا مما فقده 
بسبب سياسات الشيخ ومن معه في سنوات  لم نجِن فيها سوى 
الخيبات، بينما جنى هؤالء الكثير في إطار المصلحة الشخصية 
والتي وصل فيها البعض إلى مواقع بفضل كرة القدم اليمنية، 
االسم فقط .. أما الفعل فهو في مهب الريح .. ويبقى الخطر في 
بقاء العيسي في قمة القرار الكروي وهذا يرتبط بما تفرزه االيام 
القادمة  .. إال اذا. .. وهذا نظنه بعيدًا ألن كل األمور تحت السيطرة 

بمال ُيدفع لضعفاء النفوس.

مجددًا.. العقاري ُيحارب في الغابة وحيدًا!
  

تقول الكثير من الشواهد الوثيقة بالثقة والماثلة مثول جبل نقم إن وراء تجدد 

صــراع وزيــر الشباب معمر اإلرياني مع المدير المالي بصندوق رعاية النشء 

والشباب األخ جمال أحمد العقاري رفض األخير تمرير ُجملة من المخالفات والصرفيات 

غير القانونية.. مصادر وثيقة تؤكد أن العقاري رفض توقيع هذه الصرفيات استنادًا 

إلى القانون، حيث إن توجيهات الوزير شخصية ومخالفة وال تمتلك من القانونية مثقال 

الورقة التي ُمهرت فيها توجيهات اإلرياني..

جميع األخبار القادمة من الصندوق تؤكد أن العقاري ُيحارب وحيدًا وسط غابة من 
السباع الضارية!!

العدد:  (١٦٩٨)
االثنين
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