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التالل.. قيادة هشة تناست إيقاف هدافها الكبير!!
مابين القيمة التي يمثلها النجم الكبير والهداف الشهير في كرة القدم اليمنية   

ومن يجلسون على كراسي قيادة نادي التالل ، باع طويل وطويل ال يمكن إن 
تضعه في مساحة من المقارنة " حتى لو جمع الجميع في كفة وشرف في الكفة األخرى.. 
لهذا كان موضوع إيقاف الهداف التاريخي من قبل اتحاد القدم بصورة تعسفية ، يبقى 
بعيدًا عن أي ردة فعل من قبل هذه اإلدارة التي وضعت تحت سقف الطاعة والوالء 
للشيخ متنفذ القرار االتحادي ، الجاثم على صدور التالليين عبر بعض الشخصيات التي 

تساقطت أوراق خريفها أمام الجميع.

الشيء المؤسف أن هذه القيادة التقت العيسي وكرمته في موعد جمعهما في صنعاء 
ولم يكن بمقدورها أن تقدم رأيًا أو احتجاجًا أو موقفًا، يشرفها تجاه " شرفها" الذي 
تآمرت عليه تلك الشخصيات واتخذت في حقه قرار اإليقاف المشبوه الذي استنكره كل 

الشرفاء ألنه المس قيمة رياضية كبيرة تحتل مكانة في قلوب الجميع .
األمر الذي تجلى بصورة مقززة لإلدارة التاللية المؤقتة ، تكشف بان هؤالء فضلوا 
مصالحهم على حساب التالل القيمة والكبرياء التي يعانقها مع التاريخ الطويل في عمق 

الرياضة اليمنية ألكثر من مائة عام!!

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٠٧)
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حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا: 
 ١- من أنواع الصقور – نقيض (اشترى).

 ٢- نوع من الرياضة تعتمد على رمي السهام.
 ٣- خاصته – أريكة – مقياس ارضي.

 ٤- طفل رضيع – مفرد (زيارات).
 ٥- حرف هجاء عربي – الذبح (م).

 ٦- اسم علم مؤنث – اسم علم مؤنث يدل على (السمو).
 ٧- النحت (مبعثرة) – أبو أبي (م).

 ٨- لالستدراك – اللهب – حرف جزم.
 ٩- لص – وديعة.

 ١٠- موظف – حرف هجاء عربي.
 ١١- تجدها في (قبلة) – بحر – مستمر.
 ١٢- نادي كرة قدم رياضي يمني – كلل.

عموديًا:
 ١- شهر سرياني – جف – للتأوه (م).

 ٢- من أوجه القمر – مؤنث العب.
 ٣- نصف (شام) – اتجاه جانبي – الرق (م).

 ٤- الحب – اسم المفعول من قاتل (م).
 ٥- سهر (مبعثرة) – متوفي – للترجي.

 ٦- يداعب – ضمير المتحدث – للمعيه.
 ٧- ممثلة سورية من أصل فلسطيني.
 ٨- الهاي (مبعثرة) – رتبة عسكرية.

 ٩- بواسطته – اسم علم مذكر – راقد.
 ١٠- للتأوه – يرشده – للتعريف.

ن – رجاء.
ّ

 ١١- سن – يش
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مايو وأهلي تعز أول الهابطين إلى دوري المظاليم..
الصقر ينفرد بصدارة الدوري واهلي صنعاء يواصل إهدار النقاط!!

«الميثاق»- خاص 
نجح فريق الصقر في االبتعاد كثيرًا بصدارة ترتيب فرق 
بطولة الدوري العام لكرة القدم الندية الدرجة االولى للموسم الحالي 
وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه الصقر على جاره الرشيد في قمة 
مباريات االسبوع التاسع عشر لدوري النخبة التي جرت على ملعب 
الصقر بتعز وبالنتيجة رفع الفريق الصقراوي رصيده إلى (٤٦) مبتعدًا 
عن أقرب مطارديه اهلي صنعاء بفارق (٣) نقاط, إذ واصل االهلي 
مسلسل إهداره للنقاط للجولة الثالثة على التوالي وهذا االسبوع سقط 
االهلي على ملعبه بصنعاء في فخ التعادل مع ضيفه شعب حضرموت 
بهدف لمثله فأهدر االهالوية فرصة تقليص الفارق مع الصقر ليظل 
رصيدهم (٤٣) نقطة في المركز الثاني وذلك قبل (٧) جوالت على 
النهاية ..أما المركز الثالث فقد ظل في عهدة التالل من عدن رغم 
تعادله السلبي مع شباب الجيل بالحديدة ,فرفع التالل رصيده إلى 
(٣٠) نقطة ثالثًا..كذلك حافظ العروبة على موقعه في المركز الرابع 

برصيد(٢٩) نقطة بعد التعادل السلبي ايضًا الذي 
حققه العروبة مع الشعب في إب , وفي المركز الخامس 
جاء إتحاد إب برصيد (٢٨) نقطة بعد الفوز الثمين 
الذي حققه األتحاد على الهالل بالحديدة (١/صفر) 
(٢٦) نقطه تاله  وأحتل شعب إب المركز السادس بـ

(٢٥) نقطة ثم اليرموك حامل  شباب الجيل السابع بـ
اللقب بالموسم الماضي بعد الفوز العريض الذي حققه اليرامكة على 
جارهم شعب صنعاء (٣/صفر) فبات لليرموك (٢٤) نقطة في المركز 
الثامن ..أما المركز التاسع فظل فيه هالل الحديدة برصيد (٢١) نقطة 
ثم شعب حضرموت العاشر بـ (٢٠) نقطة ..لكن من (١٧) مباراة 

وله مباراتان مؤجلتان..
ولم يتغير وضع شعب صنعاء الذي استمر في مسلسل أهدار النقاط 
في الجوالت األخيرة ومنها الخسارة الثقيلة بالجولة (١٩) من جاره 
اليرموك(صفر/٣) فلم يتغير ترتيب الشعب الذي حافظ على المركز 

الـــحـــادي 
عــشــر بــرصــيــد (١٨) نقطة 

..ويليه الرشيد من تعز بالمركز الثاني عشر برصيد (١٦) نقطة.
المركز الثالث عشر يتواجد فيه اهلي تعز برصيد (١٢) نقطة بعد 
تعادله مع ٢٢ مايو األخير سلبيًا السبت الماضي بصنعاء فظل مايو 
في المركز الرابع عشر واألخير بعشر نقاط ليكون االهلي ومايو أول 
المغادرين رسميًا إلى دوري المظاليم وهما اللذان كانا قد صعدا لدوري 

االضواء بداية الموسم الجاري..!!

العيسي رئيسًا بالتزكية  و٢٠ مرشحًا يتنافسون على ٧ مقاعد عضوية.. 

غدًا.. انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
«الميثاق»- متابعات 

> تجرى يوم غد الثالثاء الدورة 
االنتخابية التحاد كرة القدم الختيار رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة   في دورة انتخابية 
جديدة يشهدها مقر االتــحــاد العام لكرة 

القدم.
وتأتي أنتخابات مجلس إدارة االتحاد بعد أن 
اقيمت انتخابات الفروع التي جلبت بالتزكية 
ذات األسماء إجماًال، كما أعلن أن أحمد العيسي  
ــذي ال مــنــازع لــه على كرسي  هــو المرشح ال
االتحاد، وفي ثالث الخطوات ها هو االتحاد 
على مرمى حجر من انتخاب قوامه الجديد 

من نائبين وأعضاء سبعة 
بينما تدخل ٢٠ شخصية رياضية حلبة 
الــتــنــافــس عــلــى الــمــقــاعــد السبعة األخـــرى 

كأعضاء.
 قائمة المرشحين لمجلس إدارة اتحاد 

الكرة للدورة ٢٠١٤ - ٢٠١٨ : 
المرشح الوحيد لمنصب رئيس االتحاد

أحمد صالح العيسي - هالل الحديدة
والمرشحون لمنصب النائب األول هم: 

أحمد محمد جمعان - وحدة صنعاء
حسن باشنفر - أندية الثالثة الحديدة

سالم عزان - شباب البيضاء
عبدالعزيز علي زهرة - اليرموك 

بينما المرشحون لمنصب النائب الثاني :
عبد المنعم شرهان - فتح ذمار

علي محمد الزنم - اتحاد إب
في حين أن المرشحين لعضوية مجلس 

اإلدارة هم :
د. أبو علي غالب - أهلي الحديدة

أحمد عبدالله الشرفي - وحدة صنعاء

أحمد مهدي سالم - أندية الثالثة أبين
حسن عبد الحميد - نصر الضالع
د. حسن عبد ربه - انطالق لحج
خالد علي الزامكي - فحمان أبين

سمير سعد الخلقي - أندية الثالثة صنعاء
طالل بن حيدرة - شعب حضرموت

د. عادل علي عمر - أندية الثالثة ذمار
عبد الجبار سّالم - تالل عدن

عبد الوهاب الزرقة - أهلي صنعاء
 - عبدالرحمن عقيل عبده - أندية  الثالثة 

األمانة
 - عبدالفتاح لطف - شعب إب

- عبدالواسع عبد الملك - شباب الجيل 
 - علي أبو زيد - أندية الثالثة شبوة

- علي مثنى رازح - أندية الثالثة صعدة
- لبيب عبدالله المهدي -  أندية الثالثة 

تعز
 - محمد صالح الشاحذي - أندية  الثالثة 

المحويت
- محمد علي الشومي - العروبة 

-  وليد عبدالحميد بشر - رشيد تعز
كما أقــرت اللجنة اإلشــرافــيــة النتخابات 
االتــحــاد الــعــام لــكــرة الــقــدم قائمة ممثلي 
الجمعية العمومية لالتحاد وهــم أصحاب 
الحق في التصويت وعددهم (٧٨) مندوبًا ، 
(٢٠) مندوبًا عن فروع االتحاد بالمحافظات 
، و(١٤) مندوبًا عن أندية الدرجة األولى 
، و(٢٠) مندوبًا عن أندية الدرجة الثانية 
، و(٢٢) مندوبًا عن أندية الدرجة الثالثة 
، ومــمــثــل عــن لجنة الــحــكــام ومــمــثــل عن 

المدربين:
مندوبو فروع االتحاد بالمحافظات:

راجح سعد القدمي- األمانة
صالح حسين عشية- صنعاء
محمد أحمد حيدان- عدن

علي عبده شوقي- حجة
عبد الرحيم حزام الخشعي- إب

محمد علي القدسي- تعز
ناصر أحمد محمد العبال- ذمار

خالد عوض عبدالله اليماني- لحج
جياب باشافعي- أبين

ناصر علي أحمد المحويتي- الحديدة
صالح محمد صالح الحواني- مأرب

خالد علي األشول- عمران
خالد علي محسن الغانمي- الجوف

سعيد علي بايمين- حضرموت الوادي
درويش عبدالله سويد- حضرموت الساحل

نبيل عبدالله أحمد غرامة- البيضاء
نبيل محمد أحمد الجبني- المحويت

علي محمد سالم الحرملي- شبوة
محسن علي مثنى- الضالع

االثنين عمر سويلم- المهرة
مندوبو أندية الدرجة األولى:

 محمد داغس- الهالل
 عبد الجبار سالم- التالل

عبد الوهاب الزرقة- أهلي صنعاء
علي بن علي البروي- ٢٢ مايو

عبدالقادر مكرد شريف- أهلي تعز
عبد الفتاح لطف- شعب إب
فضل محمد رازح- العروبة

زيد عبدالله النهاري- الصقر
طالل بن حيدرة- شعب حضرموت

خالد سعيد المقطري- شعب صنعاء
علي الزنم- اتحاد إب

عبدالواسع عبدالملك- شباب الجيل
عبد الرقيب مهيوب العديني- الرشيد

عبد العزيز زهرة- اليرموك
مندوبو أندية الدرجة الثانية:
أحمد الشرفي- الوحدة صنعاء

عبدالمنعم شرهان- فتح ذمار
حميد الشيباني- شمسان
عبدالله فضيل- الشعلة

وسام معاوية- الوحدة عدن
أحمد صالح عبد العزيز-  شباب المنصورة

أحمد محمد الصالحي- فحمان
صالح محمد صيمع- العين

عمر برك خراز- شبام حضرموت
عبيد هادي باعنتر- سالم الغرفة

سالم عزان- شباب البيضاء
فهمي أحمد قائد- تضامن القاعدة

مالك عباس ثواب- شباب عبس
أبو علي غالب- أهلي الحديدة

فضل عبده صالح- نصر الضالع

دنيس جمال عمر محفوظ- االنطالق
حسن علوي الكاف- الجزع

فيصل عبده أسعد- الطليعة
محمد كرامة برك- تضامن حضرموت

محمد حسين اليزيدي- خنفر أبين
مندوبو أندية الدرجة الثالثة:

عبدالرحمن عقيل- األمانة
سمير الخلقي- صنعاء

أحمد امعبد الحاج- عدن
يحيى أحمد مسلم- حجة

فهد أمين عبده- إب
لبيب المهدي- تعز

عادل عمر- ذمار
حسين أحمد ناصر- لحج
أحمد مهدي سالم- أبين
حسن باشنفر- الحديدة

حسين ناصر الشريف- مأرب
باكر علي باكر- عمران

ساري مبخوت الصرط- الجوف
ربيع عمر بن مخاشن- حضرموت الوادي
عوض صالح الناخبي- حضرموت الساحل

عبدالله الثريا- البيضاء
محمد الشاحذي- المحويت

مهدي الدحيمي- شبوة
حسن عبدالحميد- الضالع

مبروك جمعان- المهرة
بندر الصغير- ريمة

علي مثنى رازح- صعدة
مندوبو الحكام والمدربين:

أحــمــد قــائــد ســيــف- ممثل عــن لجنة 
الحكام

عمر باشامي- ممثل عن المدربين..

حكاوي في 
انتخابات القدم !!

«الميثاق»- خاص 
ينتظر متابعو الشأن الرياضي غدًا الثالثاء 
بشغف يكرسه حب االطالع ما يمكن أن يأتي به هذا 
الموعد الذي حسم فيه كرسي رئاسة مجلسه ألحمد 

العيسي كمرشح وحيد وثابت.
الموعد المهم بأهمية اللعبة كونها واجهة رياضة 
الوطن ، تتأرجح في الحكاوي بمن سيكون تحت مظلة 

الشيخ 
وضمن قوام قائمته التي يدور فيها حديث مطول 
.. رسم الحيرة خصوصًا في مواقع تبدو مشتعلة بين 
أطــراف صراعها.. في منصبي النائب األول والنائب 
الثاني.. أما باقي المواقع فستكون ترضية من الشيخ 
وفواتير يدفعها لمواقف سابقة أطاحت بالكثير من 
القيم الرياضية عبر شخصيات قد لفظتها كل المواقع 

واختارها العيسي لتكون معه.
انتخابات القدم الذي سيربطه البعض بأربع سنوات 
، بتطلعات تغيير تتطلبه المرحلة ، لن يكون وبحسب 
المتابعين سوى محطة عبث وهمية ال يمكن أن تأتي 
بجديد وفقًا لألسماء المزمع ترتيب وضعه لتولى زمام 
أمور كومبارسية ليس إال ، الن القرار يبقى تحت إبط 
الشيخ الذي ال يعترف بالعمل المؤسسي إال من وجهة 
نظر ضيقة ترسم في المجالس وباالتصال ، كتوفير 
للوقت وتقليص للنفقات، ويبقى علينا انتظار الصراع 

المحموم.. أو الموعد المطبوخ مسبقًا.

أهالً «جبر» و «والء»
اشرقت األنوار في منزل

 األخ العزيز/

فتح عبده المليكي
بارتزاقه توأم أسماهما

«جبر» و «والء»
وبهذه المناسبة نهنئ األخ فتح 
سائلين الله أن يجعل الضيفين 
الجديدين قرة عين لوالديهما 
ويتربيا في ظل رعايتهما 
واهتمامهما.. ألف مبروك

المهنئون:
األستاذ/ عبدالواحد الربيعي- 

عبدالقوي شرف الدين- 
عبدالناصر شرف الدين- محمد 
أنعم-  عبداللطيف نهشل-أحمد 

طاهر نهشل-  محمد صالح 
المليكي- محمد صالح الحالمي
وجميع األهل واألصدقاء


