
السنيني أمين .. تعيين وتأويل !!
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يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- بلد اوروبي – اخفي «الشيء».

 ٢- عقل ”الــشــيء“ – مــن مشتقات الحليب – عكس 
”نهار“.

 ٣- يكبر – تجدها في ”اليورو“.
 – وديعة – حرفان متشابهان.

َ
 ٤- تحدث

 ٥- يسلم ”باليد“ – مكان إقامة السفير.
 ٦- عاصمة عربية – ضمير المتحدث.

 ٧- اسم علم مذكر – عاون.
 ٨- مقياس ارضي – فقدان ”الشيء“ – عكس ”جلوس“.

 ٩- عاتَب – ضاع ،تاه – عاصمة اوروبية.
 ١٠- من الحيوانات – نادر.

 ١١- سهل ،طري – خاصتي (م) – لالستثناء٠
 ١٢- مرض صدري – بلد اوروبي.

عموديًا :
 ١- نقيض «الشك» – المداد.

 ٢- بلد عربي – عكس ”حالل“.
 ٣- جمع ”ملعب“ – الوم (مبعثرة).

 ٤- حرف هجاء عربي – بريق – للسقي.
 ٥- حرف نصب (م) – من االلوان +ال – ضمير متصل.

 ٦- موجع – حرف هجاء عربي.
 ٧- مصباح – حرس ليًال (م) – غزال ابيض.

 ٨- االبداعات (م) – اسم علم مؤنث.
 ٩- نصف ”اهازيج“ – رتبة عسكرية.

 ١٠- عطل ”فني“ – مذياع – للتفسير.
 ١١- بواسطتي – حرف ”جمع“ – عكس ”الفقر“ 

(م).
 ١٢-  البحر – وجع – اسم موصول ”لغير العاقل“.
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نوكنيلماهـاربا١

رئابككلملاس٢

الناهـربحمست٣

هـبيبلنوبيرق٤

الاداعبرعال٥

لسريلمهـايبا٦

بددعيملوال٧

النايدولشف٨

ديرولالخدوا٩

يمايسليهـحال١٠

هـوبشيدنومري١١

نومنيبيرق١٢

الهالل يستعين بخمسة محترفين!
استقرت إدارة نــادي الهالل بالحديدة على التعاقد مع    

خمسة محترفين أجانب «دفعة واحدة» لتعزيز صفوف 
الفريق الكروي األول بالنادي الساحلي خالل منافسات الدوري العام 
٢٠١٣ - ٢٠١٤م المقرر انطالقه - يوم الجمعة المقبل - «٢٠» 
ديسمبر الجاري وذلك بعد موافقة الجهاز الفني الذي يقود األزرق 
الساحلي هذا الموسم بقيادة المدرب السوداني مهدي مهداوي 

الذي أوصى باستقدام المحترفين الخمسة وهم ثالثة العبين من 
سوريا والعبان من نيجيريا إثر اقتناعه بمستوياتهم بعد أن خاضوا 
فترة تجربة مع الفريق الهالل.. وبذلك يكون الهالليون قد أكملوا 
تحضيراتهم لخوض الموسم الكروي الجديد في مسعى إلعادة 
الهالل الساحلي إلى دائرة المنافسة على األلقاب التي غابت عنه في 

آخر ثالثة مواسم..

اتحاد القدم يطيح باألثيوبي مبراتو من 
قيادة المنتخب األولمبي!!

أعلن االتحاد العام لكرة القدم الثالثاء الماضي تكليف الكابتن أمين السنيني لتولي مهمة تدريب المنتخب    
الوطني األولمبي تحت «٢٣» سنة وقيادته في مشاركته القارية القادمة المتمثلة في المشاركة في 

نهائيات النسخة األولى من بطولة كأس آسيا للمنتخبات األولمبية تحت «٢٣» سنة المزمع إقامتها في 
سلطنة ُعمان من «١١» إلى «٢٦» يناير المقبل، حيث سيلعب األولمبي اليمني ضمن المجموعة الثالثة 

التي تضم إلى جانبه منتخبات كل من: «سوريا، كوريا الشمالية، اإلمارات».
قرار تعيين األمين لقيادة المنتخب األولمبي في مثل هذا التوقيت لم يكن له ما يبرره، 
خصوصًا أن المدرب السابق األثيوبي إبرهام مبراتو كان قد قطع شوطًا كبيرًا في إعداد 
المنتخب لالستحقاق المذكور وهو الذي كان قد قاده بنجاح في التصفيات التمهيدية 
بداية ٢٠١٢م في النيبال وبدأ في «٩» نوفمبر الماضي رحلة اإلعداد األخيرة للنهائيات 
اآلسيوية.. كما أن تكليف السنيني جاء بعد أن وقع األخير عقدًا لموسمين لتدريب وحدة 

صنعاء.. إنها العشوائية االتحادية!!..

في الحديث عن قدرات الكابتن أمين  
السنيني  كــمــدرب وطني مميز .. 
ال جــدال وال فصال وال نقاش .. فالرجل لديه 
ما يفتخر به في مشواره التدريبي وما سبقه 

كحارس دولي للمنتخب .
 غير أ ن الحديث في جزئية الوقت الذي 
تم  اختياره فيه ليكون بديًال عن اإلثيوبي 
" مبراتو" على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب 
االولمبي .. يتخذ مسارات  متناقضة ترتسم 

على الشارع الرياضي .
السنيني الذي يحمل سمة الوصول إلى العالمية 
بمنتخب الناشئين قبل عشر سنوات تقريبًا حظي 
بعد من قيادة 

ُ
بأكثر من محطة تدريبية بعدها  إلى أن ا

المنتخب  األول قبل سنتين تقريبًا .. ليبقى بعيدًا عن 
التدريب .. وحين ُعين قبل عشرة أيــام كمدرب لوحدة 

صنعاء بتعاقد رسمي .. ظهر اتحاد العيسي في الوقت " الخطأ" 
ليختاره مدربًا لالولمبي  بعد أن تجاهله في الفترات الماضية رغم 
الحديث الذي ال ينقطع  بأن هناك مدربًا وطنيا لديه قدرات 
"اسمه" أمين السنيني .. قادرًا على أن يكون أفضل وأن يقدم 
الشيء المختلف لكرة القدم اليمنية التي تعاني وتعاني السقطات 

وتتعرض للضربات الموجعة.

االتــحــاد وضــع وحــدة صنعاء  الــذي وقــع عقدًا مع 
السنيني  في ورطة يدخل فيها السنيني نفسه  الذي 
سيكون محتارًا في االختيار وإن كان الظن انه سيختار 
المنتخب .. إال أن األمور ستبقى في إتجاه التأويالت 
عــن كيفية الــخــالص مــن الــورطــة التي كــان فيها " 
اتحاد العيسي" يعود لالعتراف بقدراته واستبدال 
" مبراتو" الذي لم يقدم شيئًا للكرة اليمنية إال في 

مجالس العيسي .
األيــام القادمة ستكون كاشفة لحالة اللبس التي 
تربط السنيني ووحدة صنعاء والمنتخب .. نتيجة 
ــذي يغيب  فوضى وعشوائية الــقــرار االتــحــادي ال
دائمًا عن الدراسة والرؤية .. فبعد أن اختار مبراتو 

التشكيلة وبدأ في اإلعداد ..  
تغير الشأن واصبح على السنيني الذي لن يرفض 
المهمة  تغيير الواقع بما لديه من رؤى 
وقدرة في االختيارات.. لتكون كرة 

القدم اليمنية هي الخاسر.
ويبقى قــرار تعيين السنيني في 
هذا التوقيت  يحمل كثيرًا من األمور 
التي يلفها الغموض ، يعرفها صناع 

القرار .

هل تعرض الشعب الحضرمي.. 
لخدعة اتحادية؟!

الكشافة .. استقاالت 
كشفت العورات !!

سحبت يــوم الثالثاء الماضي في   
ماليزيا قرعة منافسات بطولة 
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم لألندية 
للعام ٢٠١٤م وقد فوجئ الشارع الكروي في 
بالدنا بحرمان الكرة اليمنية من مقعد كانت تتمتع 
به في األربعة المواسم الماضية، إذ تم استبعاد اسم 
الممثل الثاني لليمن في البطولة المقبلة واعتماد 
مشاركة فريق واحــد هو اليرموك بطل الــدوري 

المنصرم فقط!
علمًا أن االتحاد العام لكرة القدم كان قد أكد عبر 
أمينه العام حميد شيباني أن فريق شعب حضرموت 
«وصيف بطل الدوري» سيكون مشاركًا في البطولة 
كممثل ثاٍن لبالدنا في كأس االتحاد اآلسيوي ٢٠١٤م 
عوضًا عن «بطل الــكــأس» الــذي لم تقم منافساته 

بالموسم الماضي!
وعــلــى ذلـــك كـــان نــــوارس حــضــرمــوت يستعدون 
بفريقهم الكروي لخوض البطولة بحسب التأكيد الذي 
وصل النادي من اتحاد القدم، لكن ما حدث - الثالثاء 
الماضي - في مقر االتحاد اآلسيوي في ماليزيا أكد أن 
النوارس تعرضوا لخدعة «غير متوقعة» من اتحادنا 
الكروي؟. فهل يمكن لقيادة هذا االتحاد «الفاشلة» تبرير 

ما حدث؟!..

خمسة من أعضاء المفوضية  
الــعــامــة  للكشافة أعلنوا 
استقاالتهم لرئيس جمعية الكشافة 

معمر اإلرياني وهم  األخوة :  
هاشم محمد الولي - مفوض تنمية 
المراحل، وليد عبدالحفيظ - المفوض 
الدولي، محمد يحيى الحدي - مفوض 
تنمية الــمــوارد ،أحــمــد المحويتي - 
مفوض العالقات العامة ، خالد ناجي 

الدبا - سكرتير المفوضية العامة.
اســتــقــاالت بالجملة حــمــلــت بين 
"ظــفــريــهــا" عـــدم الــرضــى ورفــض 
االنغماس في آلية عمل الفوضى التي 
ــر الشباب  يسعى إلــى فرضها " وزي
والــريــاضــة" معمر االريــانــي بصفته 
رئيس جمعية الكشافة على الجميع 
واالكتفاء بالحضور دون إبــداء الرأي 
الذي يخلق الجديد في واقع العملية 
الكشفية المستلقية عــلــى فــراش 

الركود.
ــة وضــعــت عــلــى طــاولــة  االســتــقــال
اإلرياني ، بعد أن وجد هؤالء أنفسهم 
فــي مــمــر خـــاٍل مــن الــمــصــداقــيــة في 
التعامل مع مهامهم واختصاصاتهم 
وفــق التسميات التي يرتبطون بها 
كمفوضين ..فبعد أن اختل التوازن 
بينهم كمفوضين وبــيــن االريــانــي 
كرئيس في مسألة االرتباط  كٍل بما 
يختصه  كانت األمور تعاد إلى المربع 
األول بــاحــتــكــار الــعــمــل والـــقـــرارات 
المؤثرة والنافذة من قبل اإلرياني .. 

ليجد هؤالء أنفسهم 
كومبارس ليس لهم 
عــالقــة إال بــالــوجــود 
في الفعاليات حين 

تقام ..  
فــــكــــان الــــقــــرار 
الجماعي باالستقالة  
وفـــقـــًا لـــآللـــيـــة  الــتــي 

ـــم الـــتـــعـــامـــل  ـــت لـــــم ي
بـــهـــا لـــتـــرســـيـــخ عــمــل 

مؤسسي يعطي كل جهة 
ــتــســاهــم في  اخــتــصــاصــاهــا ل

تفعيل  العمل الكشفي.
مصدر مقرب أشــار إلــى أن 
االستقالة التي شملت أكثر من 
نصف األعضاء  تضع االرياني في 

مطب  ستنكشف فيه عوراته 
بالطريقة التي يريد بها إدارة  
ــي هـــذه الــهــيــئــة  التي  الــعــمــل ف
يــصــرف لــهــا مخصصات كبيرة 

يفترض ان يتم التعامل بها  
وفقًا للتخصصات وليس بالنفوذ 
الذي يظهر فيه االرياني في كل 
وقــت للتصرف بــشــأن الجمعية 
وكأنها شــأن خــاص بــه ال يحق ال 
احد الحديث عنه إال حين تعطى 
له الفرصة .. دون اكثراث للقدرات 
والخبرات الطويلة التي يمتلكها 
مــن رفــضــوا ادوار الــكــومــبــارس .. 

وسيرفعون قضاياهم إلــى جهات 
مختصة.

أقــدم مجلس إدارة نــادي العروبة بصنعاء على    
االستغناء عن المدرب المصري محمد عبدالحميد 
شبانة وإعفائه من االستمرار في مهمته كمدرب للفريق 
الكروي األول بالنادي العرباوي من دون أسباب منطقية، 
خصوصًا أن النادي كان قد تعاقد مع شبانة قبل أكثر من 
شهرين لقيادة الفريق العرباوي وباشر الرجل العمل في 
إعداده لخوض الموسم الكروي الجديد.. وأشرف عليه 
طوال المدة المذكورة وخاض معه عددًا من المباريات 
الودية التحضيرية وكان الفريق يسير في االتجاه السليم 
مع المدرب المصري محمد شبانة، لكن الكوتش المصري 
فوجئ األربعاء الماضي بقرار اإلطاحة به قبل عشرة أيام 
فقط على انطالق الــدوري العام من دون ذكر السبب 
وراء إبعاده.. وقررت اإلدارة العرباوية تعيين المدرب 
الوطني الشاب محمد سالم الزريقي لتدريب فريقها األول 
في الموسم الجديد.. وبذلك يكون العروبة أول ناد يطيح 

بمدربه حتى قبل أن يبدأ الدوري!!..

العروبة يستغني عن مدربه 
المصري وُيعين الزريقي!!

ملكة جمال البحرين ترغب الزواج برونالدو 

ـــة   ـــان ـــن ـــف ـــــت ال قـــــال
الــبــحــريــنــيــة شــيــالء 
سبت  بأنها تحلم بالزواج من 
نجم  كــرة القدم البرتغالي 

كرستيانو رونالدو.
ــكــة جــمــال  ــل  غـــيـــر أن م
البحرين لعام ٢٠١٠ شيال 
سبت اشترطت  أن يعتنق 
رونالدو اإلسالم إذا ما حدث 
وأرادت االرتــبــاط به كونها 

مسلمة.
وقالت في هذا الخصوص: 
"لن يكون عندي أي مانع أن 
أكون الزوجة الثانية لرونالدو 

إن اعتنق االسالم"
إعــجــاب شــيــالء بــرونــالــدو 
جـــاء بسبب شــهــرة الــالعــب 
وصورته في وسائل اإلعالم 
وموهبته الكروية العالية مما 

جعلها تعجب به ألبعد حد.
يذكر أن شيالء سبت تهوى 
ممارسة أنـــواع مختلفة من 
الرياضة كالجمباز والفروسية 

والمالكمة.

وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء احتفل الشيخ/
عبدالله عبدالقوي الصايدي

وأخوه الشيخ/
محمد عبدالقوي الصايدي

بزفاف الشاب الخلوق/
أيمن محمد عبدالقوي الصايدي

وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل وأرق التهاني 
والتبريكات للعريس.. متمنين له حياة زوجية 
سعيدة.. وبالرفاه والبنين.. وألف ألف مبروك..

المهنئون:
الشيخ/عبدالقوي شرف الدين- عبدالناصر شرف الدين
عبدالحكيم األشول- يحيى مفلح المحن- احمد 

الصفاري- علي الصفاري- عمار العوجري- 
عبدالوارث حمود علي الزنداني- محمد أنعم

وجميع األهل واألصدقاء في الشعر


