
قليلون ه��م النجوم     
ال��ذي��ن احتلوا مكانة 
ك��ب��ي��رة ف��ي ق��ل��وب العشاق 
بعطائهم وقدرتهم على 
م���ح���اك���اة ال���ت���أل���ق م���ن كل 
االتجاهات .. وقليلون هم 
من تربع على القمة وحافظ 
عليها في مشواره الطويل 
مع الساحرة ليحفر لنفسه 
م���ك���ان���ًا ف����ي ص��ف��ح��ات 
التاريخ الرياضي كحالة 
خ��اص��ة ت��ت��م��ي��ز عن 

اآلخرين.
وفي هذا المجال نتذكر نجمين بارزين برعا وتميزا 
وقدما الشيء الالفت في المشوار الطويل في مسار 

الكرة اليمنية..
هما الكابتن أبوبكر الماس والكابتن جمال حمدي 
.. فهما من انتزع اآله��ات وكانا ممثلين لإلبداع 
وح��وار األق��دام في المحفلين المحلي والدولي 
.. نجمان ال ُيشق لهما غبار وال يستطيع 
أحد إاّل أن يضعهم كحالة منفردة فيها من 

األل��ق والتألق واإلب��ه��ار م��ا يكفي 
لنوتجهما في القلوب.

اليوم لم تعد كرة القدم اليمنية 
تستطيع أن تحبل م��رة أخ��رى 
لتصنع لنا من يشبههما أداًء وخلقًا 
وسلوكًا ، لنعود بالتاريخ مرة أخرى 
ونتذكر بهم من صنعوا لنا تاريخًا 
نتشرف ب��ه ون��زه��و حين يكون 
الحديث ع��ن األج��ي��ال .. عجزت 
المالعب واألندية عن أن تأتي لنا 
بالشبيه ليتحمل مسؤولية الدفاع 
ع��ن أل���وان منتخباتنا ف��ي ص��راع 
الخصوم ، لنطفو إلى السطح كمنتخب لديه مقومات تستطيع أن تكون 
في الواجهة حين يكون هناك نداء .. بعد أن وصل حالنا اليوم إلى مرحلة 

الالرجعة .
ى بهم الجمهور  هما مجرد مثال لنجوم كثيرة برعت وأبدعت وتغنَّ
وا امتدادًا ألجيال سبقتهم كان فيها مثاًل "الفقيد" علي محسن  .. جاء
مريسي ، يسطع كأسطورة .. لهذا نبقى على أمل بأن تأتي األوقات التي 
نرى فيها بكري وحمدي ، بأسماء مختلفة وأداء مشابه يكون اإلعجاب 
طاه.. فهل نأمل أم هو زمان مختلف لم يعد للمبدعين 

ُ
موازيًا لكل خ

الكبار له فيهم نصيب..؟

االثنين : 30 / 12 / 2013م 
 الموافق :27 / صفر / 1435هـ 
العدد: )1691( إشراف:17

يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 1- االسم االول لرئيس الجمهورية اليمنية »حاليًا« – جمع »بيرق«.

 2- معي – اشاهدهم – حرف انجليزي.
 3- شهر سرياني – مقياس ارضي )م( .

 4- تجدها في “النصف” – العد )م(.
 5- الَميل ،العشق – الوادي )مبعثرة(.

 6- ارشد )م( – عتاب – حيوان كبير الحجم.
 7- نقيض “بارد” – البارحة – علقم.

 8- صوت االلم – يكبر )م(.
 9- قاعدة )م( – عكس “سلم”.

 10- اسم موصول لغير العاقل – سفرة طعام – الة عزف 
موسيقية )م(.

 11- الجهن ،عكس “السر” – من الفواكه +ال.
 12- عالج – اوجاع – بحر.

عموديًا :
 1- االسم االول واالخير للزعيم ،رئيس المؤتمر الشعبي 

العام – اسم علم مذكر.
 2- مناص – عكس “الدواء” – تقال “على الهاتف”.

 3- عقيدة – رسل )مبعثرة( – نصف “عالم”.
 4- يعاتب – هام وضروري للحياة )م(.

 5- خاطر – من سور القرآن الكريم.
 6- فرار – حرف هجاء عربي + ال.
 7- التصديق – حرف هجاء عربي.

 8- بواسطته – شارك – حلها )مبعثرة(.
 9- يلعبو – سياج – من االقارب.

 10- الة طرب ينقر عليها – مديرية بمحافظة حجة.
 11- جواب – بلد عربي – والدي.

 12- كبل “فعل” – احد ابواب الجنة.
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باسندوة .. وتكريم فرسان بطولة الشيخ !
يوم الخميس الماضي.. حل رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ضيفًا     

على مضمار الوحدة للفروسية التابع للكلية الحربية بصنعاء، حيث 
حضر الحفل الختامي لبطولة الفقيد الشيخ عبدالله بن حسين األحمر السادسة 
للفروسية وقام بتكريم الفرسان الفائزين بمختلف السباقات التي أقيمت في 
البطولة التي نظمها االتحاد العام للفروسية والهجن والذي يرأسه الشيخ 
حاشد بن عبدالله بن حسين األحمر، وهي المبادرة األولى التي يقوم فيها رئيس 

الحكومة بحضور فعالية رياضية منذ توليه منصبه قبل عامين.. فلم يسبق 
لباسندوة أن تواجد في أي بطولة رياضية في أي لعبة أخرى!!

فهل جاء حضور رئيس مجلس الوزراء لحفل اختتام بطولة الشيخ كبداية أو 
خطوة أولى نحو اهتمام حكومة باسندوة بالشباب والرياضيين من خالل حضور 
بطوالتهم وتكريم األبطال فيها؟! أم أن بطولة الفروسية حالة خاصة ألنها 

بطولة خاصة بالشيخ المرحوم وينظمها اتحاد يرأسه ابنه حاشد؟!

دوري النخبة بعد الجولة الثانية..

صدارة خماسية والتعادالت تحضر بقوة!!
< ش��ه��دت ث��ان��ي ج���والت  

دوري الدرجة األول��ى لكرة 
القدم  رتابة وأداء باهتًا جدًا .. وما 
زال���ت غالبية ال��ف��رق بعيدة تمامًا 
عن الفورمة.. وع��ن أج��واء التنافس 
المبكر.. ويتأكد ذل��ك م��ن التواضع 

المخيف في معدل التهديف.
 فبعد أن ُسجل »14« هدفًا في الجولة 
األول���ى خ��الل خمس م��ب��اري��ات تراجع 
ال��رق��م ف��ي الثانية.. فلم ُيسجل سوى 
»7« أه���داف فقط أي نصف م��ا سجل 
في األول��ى.. على الرغم من إقامة ست 

مباريات..
ليس ذلك فحسب.. بل تواصلت ظاهرة 
التعادالت بغزارة فُسجل التعادل في 
ث��الث م��ب��اري��ات، تمامًا كما ح��دث في 
جولة البداية، أما سباق المقدمة فقد 
تساوت خمسة ف��رق في ع��دد النقاط 
التي حصدتها في الجولتين فاشتبكت 
خمس فرق في الصدارة برصيد »4« 
نقاط .. فالصقر أواًل بفارق األهداف يليه 
اليرموك، الهالل، شعب إب، شباب الجيل 

»على التوالي«.

وقد  جاءت  النتائج على النحو التالي:
أهلي صنعاء X العروبة : 1/1

الرشيد X شعب إب : فوز شعب إب 
1 /صفر

شعب صنعاء X الصقر: صفر/صفر
اتحاد إب X  أهلي تعز: ف��وز اتحاد 

إب 2 / 1
22مايو X شباب الجيل: فوز شباب 

الجيل 1 / صفر
الهالل X  اليرموك :صفر/صفر

فيما ت��ع��ذر إق��ام��ة ل��ق��اء ال��ت��الل 
وشعب حضرموت في المكال بسبب 
االوض����اع األم��ن��ي��ة ال��ت��ي تشهدها 
بعض المحافظات وهي ثاني مباراة 
بالنسبة لفريق التالل يتم تأجيلها 

لنفس السبب. 

الدوري ومنغصات 
التأجيل !

ان��ط��ل��ق األس��ب��وع ق��ب��ل الماضي     

قطار منافسات بطولة الدوري 

العام لكرة القدم ألندية الدرجة األولى 

الذي تأخر كثيرًا عن موعده ومع ذلك 

فقد استبشر الوسط الكروي بتدشين 

المسابقة حتى تعود الحياة إلى مالعبنا 

ال��ك��روي��ة.. لكن االن��ط��الق��ة المتأخرة 

للمسابقة ال��ك��روي��ة األول���ى ف��ي بالدنا 

واج��ه��ت منغصات ع��دة على صعيد 

تعثر إقامة بعض المباريات وأبرزها 

المباريات الخاصة بفريق التالل في عدن، 

إذ تعذر إقامة اللقاء األول للتالل في 

الدوري وكان أمام االتحاد من إب في 20 

ديسمبر وتأجل موعد المباراة إلى أجل 

غير مسمى وتكرر الحال في األسبوع 

الثاني.. لكن هذه المرة في المكال.. إذ 

كان يفترض أن يلعب شعب حضرموت 

مباراته الثانية في ال��دوري على ملعب 

بارادم بالمكال يوم الجمعة الماضي وكانت 

أمام التالل وذلك بسبب األوضاع األمنية 

»غير المستقرة« في كال المدينتين 

ع��دن وح��ض��رم��وت.. فكيف سيتعامل 
االتحاد مع ذلك الوضع؟!

< مع انطالق مباريات دوري أندية الدرجة األولى لكرة القدم ، يبدو    
أن عالقة الجمهور بها ستبقى على حالها ، في مساحة من التنافر 

الشديد التي تغيبه عن المدرجات لعدم وجود رابط بين الطرفين.
فالجمهور المحب لكرة القدم لم يعد يجد ما يستهويه للذهاب إلى 
المالعب وقطع المسافات ودفع متطلبات ذلك ، في ظل ضعف المستوى 
وغياب القدرات في منظومات أداء الفرق بشكل عام .. حتى أن النجم األوحد 

الذي قد يكون سكة لذلك لم يعد موجوداً في اآلونة األخيرة.
دورينا انطلق بمدرجات خالية أظهرتها عدسة القناة الناقلة ، فبدا األمر- 
وإن لم يكن جديدًا- وكأن كرة القدم التي تركل باألقدام ليست في مالعبنا 
التي اعتادها الجميع مساحة للمؤازرة والتشجيع الرائع من خالل الرقم »12« 
الذي يوصف به رواد المدرجات. كرة القدم ليس لها حال وال لون وال طعم إن 
لم يكن للجمهور حضور معها ، وإذا كان من يديرون شأن هذه اللعبة يبحثون 
عن الرقم الصعب الغائب ، فعليهم أن يشدوا العزم للقيام بما يجب إلعادة 

الروح للمدرجات الخاوية التي أصبح حالها الدائم يكسو مالعبنا..

دوري بمدرجات خالية !!

أعلن االتحاد العام لكرة القدم - األسبوع الماضي     
- أنه استقر على اسم المدرب الصربي فالديمير 
بتروفيتش لكي يبدأ التفاوض معه بشأن استقدامه 
لتدريب المنتخب الوطني األول خالل المرحلة القادمة.. بعد 
أن استقرت اللجنة الفنية باالتحاد على اسم هذا المدرب 
كون سجله التدريبي كان الراجح على ملفات باقي األسماء 
األخرى من المدربين الذين قامت اللجنة بدراسة ملفاتهم..
وبالفعل فإن سيرة الصربي بتروفيتش تؤكد أنه صاحب 
سجل كبير في عالم التدريب في بالده وأوروبا بل وعلى 
مستوى العالم.. ومن واقع مشواره مع المنتخبات أو الفرق 

التي دربها فإن سعره في بورصة المدربين 
تبدو مكلفة ج��دًا.. ويكفي أنه كان يتقاضى 
راتبًا شهريًا قدره »45« ألف دوالر عندما 
تعاقد معه االتحاد العراقي لكرة القدم لتدريب 

أسود الرافدين خالل وقت ماٍض من العام الجاري، 
باإلضافة إلى أنه تقاضى مقدم عقد قدره »60« 

ألف دوالر من العراق.. فهل بوسع اتحادنا الكروي دفع 
مثل هذا المبلغ -الراتب- أو مقدم العقد للتعاقد مع 
بتروفيتش؟! وهل باإلمكان أن يوافق األخير على تدريب 

منتخبنا المتواضع جدًا عربيًا وعالميًا؟!

بالنظر إلى المرتب الكبير الذي كان يتقاضاه من االتحاد العراقي..

هل يدرب الصربي بتروفيتش منتخبنا الوطني لكرة القدم؟!!
ماليين »هالل« لألهلي وشعب صنعاء فقط !

خ��الل الشهر الماضي حظي ناديان من     
أندية العاصمة صنعاء بدعم سخي جدًا 
من األخ عبدالقادر هالل - أمين العاصمة- 
الذي زار مقر نادي الشعب في مذبح 
واط����ل����ع ع���ل���ى ح���ج���م األض������رار 
التي تعرض لها ال��ن��ادي »مقر 
ومالعب« جراء احتالل كتيبتين 
مما كان يسمى سابقًا »بالفرقة 
األولى مدرع« لمدة عامين.. 
وف��ي تلك ال��زي��ارة أعلن 
األم��ي��ن »ه����الل« دع��م 
النادي الشعباوي بمبلغ 
»25« م���ل���ي���ون ري����ال 
لكي يواجه النادي أعمال 

اإلص��الح��ات والترميم لمقره ومالعبه والصالة 
الرياضية ....إلخ..

ومطلع األسبوع الماضي قام أمين العاصمة بزيارة 
لمقر النادي األهلي بصنعاء »وهو النادي المعروف 
باستقراره المالي واإلداري« وقد أعلن هالل تقديم 

تبرع لألهلي بمبلغ »20« مليون ريال!!
رى ما السبب 

ُ
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ت

ال��ذي جعل الكرم »الهاللي« يقدم دعمًا للنادي 
األهلي »الفتي« بعشرين مليون ريال؟!

ويتضخم بالون ال��س��ؤال: لماذا اقتصر الدعم 
العاصمي من األمين عبدالقادر هالل على الناديين 
المذكورين من بين باقي األندية األخرى في أمانة 
العاصمة، الشرطة، العروبة، 22 مايو، الوحدة.. 

هل ستحظى هي األخرى بدعم هالل؟!

مبراتو يعود لتدريب األولمبي .. 
واألمين باٍق مع الزعيم!

ف��ش��ل االت���ح���اد ال��ع��ام لكرة     
ال��ق��دم ف��ي تطبيق ق���راره 
ال��غ��ري��ب وال��م��ف��اج��ئ بتعيين 
الكابتن أمين السنيني ليتولى 
تدريب المنتخب األولمبي 
ت��ح��ت »23« س��ن��ة ال���ذي 
سيشارك بداية يناير في 
نهائيات بطولة 
آس���ي���ا األول����ى 

للمنتخبات األولمبية 
المقررة في سلطنة 
ُعمان، وذلك خلفًا 
لألثيوبي إبراهام 
مبراتو الذي كان 
يقود المنتخب 

منذ ب��داي��ة 2013م وق���اده بنجاح 
في التصفيات المؤهلة للنهائيات 
اآلسيوية، إال أنه فوجئ بإبعاده عن 
المنتخب قبل أق��ل م��ن شهر على 
موعد بدء النهائيات القارية وتكليف 
األم��ي��ن ال���ذي ك��ان تعاقد لتدريب 
وح��دة صنعاء الملقب بالزعيم قبل 
نصف شهر.. لكن إدارة وحدة صنعاء 
رفضت السماح لألمين بالذهاب لقيادة 
األولمبي.. وبالتالي لم يكن أمام االتحاد »المتخبط« 
إال إع���ادة مبراتو لمنصبه ف��ي ق��ي��ادة المنتخب 

األولمبي..!!
فهل كان هناك من ضرورة لمثل هذا االرتجال وفي 

مثل هذا التوقيت الحرج.؟. إنها العشوائية بامتياز.. 
وهي مسجلة باسم اتحاد العيسي!!

نجومية الكبار .. متى تتكرر ؟!


