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يحيى الضلعي

أسعفوا رياضتنا .. بمستشار رئاسي!!
متى يتغير واقع أحوال رياضتنا وتجد االهتمام من قبل أعلى  

سلطة في البالد ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية يكون فيها 
ة متأنية وقريبة من مواقع إدارة الشأن ؟..  هناك رقابة ومحاسبة وقراء
هل نرتبط بآمال تحقيق ذلك في خطوة جادة يتم فيها تعيين مستشار 

رياضي للرئيس  من صلب الرياضيين وما أكثرهم؟.
خطوة إن حلت وتم تهيئة األجواء لها  فإن نتاجها سيكون مهمًا على 
واقع رياضة هش ال يتغير وال يخطو وال يتحرك من مكانه.. لكن يبقى 
إن األهمية ال تكتفي بالتعيين وإنما بوضع آلية عمل يكون فيها للرقابة 

والمسئولية في تقييم كل الخطى  حاضر وبشكل أساسي .. حتى نرى 
خطوات مضادة لإلخفاقات التي تتكرر وتتعدد وال نرى لها ردة فعل 
على أقل تقدير.. ذلك هو السبيل في ان  يكون التعيين ذات فائدة وليس 

منصبًا شرفيًا في غرفة مكيفة وعلى أثاث ذي جودة.
األمر نضعه على طاولة الرئيس للبدء في ترتيب الخطوة في ظل غياب 
الشخصيات الرياضية عن مواقع القرار التي تحتاج في كثير من األوقات 
إلى وعي رياضي.. إال انها تفتقده  ألنها ليست من صلب الرياضيين وإنما 

جاءت من  طرق  أخرى متعددة ويعرفها الجميع.

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- اسم اكبر مسجد في اليمن - هام وضروري للحياة +ال.

 ٢- ضد ”حرام“ - شهر سرياني.
ت.

َ
 ٣- عكس ”مقاتل“ - دخل

 ٤- يجري في ”العروق“ - بلد عربي ”محتل“ - للتخيير.
 ٥- بلد أوروبي - أدرك ،صار واعيًا.

 ٦- الرعد - غراب (مبعثرة).
 ٧- طري ،طازج - تقي - جمع (خيل).
 ٨- تجدها في ”مزهريات“ - يغير.

 ٩- اسم علم مؤنث - من يصلي بالناس (م) - اشتعل (م).
 ١٠- حرفان متشابهان - احد االبوين - مفرد ”بيارق“.

 ١١- الرزين ،الوقور - يتبع.
 ١٢- نهَب ”فعل“ - ذو الصوف من الغنم - واشي.

عموديًا :
 ١- االسم االول لسفير اليمن لدى االمارات - االزياء.

 ٢- حرفان متشابهان - بلد آسيوي.
مسك عن الطعاِم والشراب من طلوع الفجر إلى غروب 

َ
 ٣- أ

ة - بلد عربي - احد االبوين. الشمس مع النيَّ
ل الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث إليها - 

ِّ
 ٤- مبعوٍث يمث

اسم علم مذكر.
 ٥- الرزين ،الرصين - داء.

 ٦- الحسن (مبعثرة) - غزال - نصف ”صادق“.
 ٧- جمع ”مطبعة“ - محافظ يمنية.

 ٨- حرفان متشابهان - عكس ”فقير“ (م) - اتجاه جانبي.
 ٩- عاصمة اوروبية - انباء.

 ١٠- كلل - مفرد ”أوردة“ - مبادئ.
 ١١- آالم - دخل - للنفي.

 ١٢- االستمرار ،عدم االنقطاع - البحر.
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ييفاصلاعيدو١
ربحليفلاير٢
تانامارالود٣
لعالدربماهـ٤
ادنكسينان٥
اهـويالعدلا٦
لنميلاراسم٧
ميجمفلكهـا٨
ياالواحعون٩

درجيلوقلاهـ١٠
ااملالهـسلا١١
نلهـجلاريبع١٢

الموسم الكروي ينطلق 
منتصف ديسمبر!!

«الميثاق»-خاص: 
خالفًا لما كان قد أعلن سابقًا عن أن الموسم الكروي الجديد ٢٠١٣-

٢٠١٤م سينطلق نهاية شهر نوفمبر الجاري ..فقد أكد مصدر وثيق االطالع 
داخل مجلس إدارة االتحاد العام بأن قيادة االتحاد ستدعو قريبًا أعضاء الجمعية 
العمومية لالتحاد لعقد لقاء مشترك يتم فيه الكشف عن الكثير من التفاصيل 
التي لم يعلن عنها من قبل وتتعلق بكل العراقيل والصعوبات التي واجهت 
االتحاد وكانت سببًا وراء تعثره في إقامة وتنفيذ الكثير من البطوالت الداخلية 
منذ ٢٠١٠م وحتى اآلن ..وكذلك األسباب التي أدت إلى حــدوث عدد من 

االخفاقات.
وفي اللقاء المفتوح لمجلس إدارة االتحاد مع اعضاء الجمعية العمومية سيتم 
األعالن عن الموعد الجديد إلنطالق الموسم الكروي المتأخر اصًال ..حيث إرتأى 
االتحاد تأخير الموعد من نهاية نوفمبر إلى الثلث األخير من شهر ديسمبر 
(١٤) المشاركة في دوري النخبة  ـــ المقبل وذلك إلتاحة الفرصة لألندية ال
لكي تستعد جيدًا لخوض الدوري.. كما أن الفرق التي ستخوض غمار دوري 

الدرجة الثانية مازالت تنتظر تحديد هوية الفرق الست 
الصاعدة من الدرجة الثالثة وهذه االخيرة لم يتم االنتهاء 

من تحديد أبطال بعض المحافظات لتقام المرحلة الحاسمة 
لدوري الثالثة لمعرفة الصاعدين إلى الثانية وكذا الهابطين أو 

العائدين لدوري المحافظات.
وعلى ذلك ُينتظر أن يتم االعالن عن موعد المباراة االفتتاحية 

المعروفة (بكأس السوبر) لتجرى يــوم ١٥ ديسمبر المقبل 
وستجمع هذا الموسم بين اليرموك بطل الدوري الماضي وشعب 
حضرموت صاحب المركز الثاني نظرًا لعدم إقامة بطولة كأس 
الرئيس للموسم المنتهي وبالتالي ستكون مباراة كاس السوبر بين 

بطل الدوري ووصيفه على أن تنطلق مباريات االسبوع األول لدوري 
الدرجة األولــى في الثلث األخير من ديسمبر..وكل ذلك يبقى مرهونًا 

بمدى صرف المستحقات المالية من وزارة الشباب والرياضة في موعدها 
من عدمه..!!!

الزوكا .. ليتها طالت !!
لم يغادر عارف الزوكا وزارة  الشباب والرياضة التي  

امسك بزمام أمورها لما يقارب الثمانية شهور  إال 
ببصمة  واضحة وكاملة في كل مفاصل موقع إدارة الشأن 
الرياضي .. ألنه اثبت بما ال يدع للشك  انه رجل دولة قادر 
على االرتباط بمهمته بحضور ذهني وأخالقي 
ــى فــيــه  ــجــل ــت ت
الرغبة في 
االلــتــفــات 
ــــــــى كــل  إل
ــي  شـــــــيء ف

ــعــمــل الــيــومــي خـــــــارطـــــــة  ال
في وزارة  تهتم بأهم شريحة في 

مجتمعنا.
لهذا كان الزوكا وهو وزير.. حالة 
مميزة تفوقت على من سبقها 
ألنها كانت تنتسب إلى المكان 
ــان بسلوكيات ذات  ــزم وال
شــأن.. تنظر إلى الجميع 
لمسئولية  تحت سقف ا
والنظام والقانون  الذي 
ال يــفــرق بين احــد في 
مــســاحــة تــديــر عمل  
ريـــــاضـــــي مــتــشــعــب 
ومــــــرتــــــبــــــط بـــكـــل 
محافظات الــوطــن.. 
وفــيــهــا الـــرغـــبـــة في 
ــاضــة  انـــتـــشـــال وضــــع ري
ـــوطـــن صــــوب األفــضــل  ال
بعدما اسكنها  السابقون 

في الحفر وحارب منابع 
الفساد التي عادت 
إلــى أوكــارهــا في 

تلك الفترة.

ولعل مزايا الزوكا وقدرته على تفعيل األدوار وفتح مجال 
العمل وتشغيل مواقع الخمول في الوزارة .. كانت تمتد أيضًا 
صوب صندوق رعاية النشء والشباب  الذي يكون الوزير دائمًا 
فيه رئيسا لمجلس إدارته .. حيث عكف واجتهد في إيجاد سبل  
جديدة  تحفظ الحقوق وتجتث منابع الفساد ومحاربتها ..وتعبر 
بها إلى مسار سلس في التعامل بصفتها حقوقـ  على  عكس ما 
يتم اليوم من فوضى تعطل العمل وتؤخر مستحقات األندية 

واالتحادات فيما تصرف ألمور النزهة بسرعة وعلى عجل.
لهذا فإن شخصية عارف الزوكا الرجل القوي  كانت في الموعد 
الذي لألسف لم يطل فاقتصرت الفترة على ثمانية  شهور فقط 
..غادر بعدها لتعود الفوضى واالستحواذ في غياب الرقيب .. 

فانتزعت الحقوق وتاه الموظفون 
المغلوبون على  أمرهم بعدما 

استبشروا خيرًا في فترة 
وجــــــوده نــتــيــجــة غــيــاب 
األمــانــة وسحق التصرف 
ــوم  ــي ــمــيــن ال ــقــائ ــد ال ــن ع
ــذي  عــلــى هـــذا الــمــرفــق ال
يــســتــشــري  فــيــه الفساد 
لهذا بدأ عنوانًا له.. وليتها 
دامــت لهذا الرجل وفكره 

وقوة شخصيته».

تحتضنها دولة قطر

منتخبنا وبطولة غرب آسيا الثامنة لكرة القدم ..ماهو المطلوب؟!!

أعلن إتحاد غرب آسيا لكرة القدم يوم  
الخميس الماضي عن موعد إقامة النسخة 
الثامنة من بطولة غرب آسيا للمنتخبات..حيث حدد 
االتحاد إجراء البطولة التي تقام في ضيافة قطر 
خالل الفترة من الخامس والعشرين من ديسمبر 

٢٠١٣م وحتى السابع من يناير ٢٠١٤م.
وستشارك في البطولة ١٠منتخبات هي:( 
قــطــر، ُعــمــان،  األردن، فلسطين، الكويت، 
البحرين، السعودية، سوريا، العراق واليمن) في 
حين إعتذرت إيران عن المشاركة في منافسات 
هــذه النسخة وهــي الــتــي تــواجــدت فــي جميع 
النسخ السبع السابقة وأحرزت لقبها مرتين .. 
كما اعتذرت عن المشاركة ايضًا  دولة االمارات 

العربية المتحدة .
والسؤال الذي يبرز..ما الذي ُيريده إتحادنا الكروي 
من تواجد المنتخب الوطني األول في هذه البطولة..

خصوصًا بعد المشاركة الهزيلة التي سجلها األحمر 
اليمني في النسخة األخيرة التي جرت بدولة الكويت 
مطلع العام الماضي ٢٠١٢م حيث خرج منتخبنا 

من الدور االول للبطولة إثر الخسائر الثالث التي 
تجرعها أمام كٍل من (البحرين، إيران والسعودية) 
وكانت نتيجة واحــدة «٢/صفر» في كل مباراة..
علمًا أن مشاركتنا االولى في النسخة السادسة عام 
٢٠١٠م كانت متميزة ورائعة جدًا حين حقق 
منتخبنا المركز الــرابــع..إذ صعد المنتخب للدور 
الثاني بحلوله ثانيًا خلف العراق متصدرًا المجموعة 
التي ضمت إلى جانب المنتخبين منتخب  فلسطين 
وفي دور األربعة قدم األحمر اليمني مباراة كبيرة 
وجـــارى منتخب الكويت الــذي فــاز فــي النهاية 

بصعوبة بالغة «٥/٤» بضربات الترجيح.
وشــهــدت تلك البطولة إحـــراز النجم الــدولــي 
المهاجم المخضرم علي النونو  لقب هداف بطولة 
غرب آسيا برصيد ٤ أهداف ليكون أول العب يمني 

يتوج بمثل هذا اللقب القاري.
ومــرة أخــرى.. مــاذا نريد من مشاركتنا القادمة 
في بطولة غــرب اسيا الثامنة لكرة القدم؟ وما 
المطلوب من إتحادنا لكي يستعد المنتخب للبطولة 

المذكورة؟!!

سيارة مدرب المنتخب .. 
فص ملح وذاب !!

مع أنها كلفت خزينة الدولة مبلغًا كبيرًا.. إال إن سيارة  
مدرب المنتخب الوطني األول لكرة القدم  التي تم 
شراؤها في عهد المدرب  الجزائري "رابح سعدان" أصبحت 
من الذكريات ..حيث اختفت ولم  يعد احد يذكرها رغم توالي 

المدربين الذين كان آخرهم الكارثة "توم".
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم .. أين ذهبت السيارة التي 
تعتبر من الموديالت الحديثة والتي لن يتم استخدامها  كثيرًا 
.. ومازالت سيارة ذات جودة وقــادرة على تقديم الخدمة 

لسنوات طويلة وطويلة!.. ولماذا لم يعد لها موقع  كما هو 
حاصل مع الحافلة التي تتواجد بجانب مبنى االتحاد في  حي 

الجراف الغربي ؟!.
هل تاهت في الطريق.. أم أنها اتخذت طريقًا طويًال لم 
تعد إليه وفقًا ألمٍر دبر في مجالس الشيوخ الذين يديرون 
شأن  كرة القدم؟! األمر نضعه على جهات االختصاص للبحث 
فيه والوصول إلى خبر يعيد هذه السيارة التي تمثل ماًال عامًا 

حل به كثير من المعضالت.!!
ُ
يستطيع إن ت

وديع ثابت يشيد 
بجاليتنا في سويسرا

عبر الكابتن وديع ثابت  
نــائــب رئــيــس االتــحــاد 
ــعــام للتنس االرضــــي رئيس  ال
فــرع اللعبة  بمحافظة  عدن 
عــن شــكــره وتــقــديــره للجهود 
الكبيرة التي تقوم بها جاليتنا 
اليمنية في سويسرا «جنيف» من 
دعم ومساعدة االتحاد والفرع 
فــي عــدن ومــدهــم بالعديد من 
المستلزمات واالدوات الرياضية 
للعبة والتي تعتبر باهضة الثمن 
ولــكــنــهــا رخــيــصــة مــن الجالية 

الخوانهم ورياضيي البلد .

واشاد الكابتن وديع بالكابتن 
القدير ناصر الماس الشخصية 
الرياضية العريقة وابنه ايهاب 
الماس، كما اشاد باالستاذ جالل 
كاوية وفضل شمسان .. وكذلك 
طاقم السفارة في كندا جميعهم 
وعلى رأسهم سفيرنا في كندا 
الدكتور عبدالولي ناشر / رئيس 
االتحاد االسبق .. متمنيًا دوام 
الدعم والمساعدة والتي تساعد 
شباب الرياضة في الوطن على 
مزاولة وممارسة رياضة التنس 

االرضي.

تهانينا
أجمل آيات التهاني وأطيب 

التبريكات نهديها للشابين الخلوقين

وضاح وعلي الكينعي
بمناسبة زفافهما الميمون
 ودخولهما القفص الذهبي

 متمنين لهما حياة زوجية سعيدة..
ألف ألف مبروك..
المهنئون :

صحيفة «الميثاق» 
المركز االعالمي- المؤتمر نت


