
جلب .. العطاء والوفاء النادر!! 

كان الشيخ علي جلب ومازال.. مساحة ذات شأن خاص  
في التعامل مع ابناء عدن وشبابها ومواعيد االلتقاء 
فيها، ألنه يتواجد بينهم وكأنه واحد منهم.. حامًال معه دعمه 
السخي والعطاء ليفك شفرة معضالتهم في الرغبة بإنجاز 

انشطتهم الرياضية وحتى الثقافية في المدراس.
جلب حمل البناء عدن الوفاء وكان مسارًا طيبًا لهم مابين 
حين وآخر..فكان الرجل الذي يصنع لهم االحداث الرياضية 
في مناسبات للوفاء كما كان في بطولة الفقيد عارف عبدربه 
التي تحملها لثالث محطات كان آخرها في نهاية العام الماضي 
.. ليكتب بذلك سطورًا جديدة في كتاب شامل للعالقة التي 
اتهم وشرائحهم.. الرجل  جمعته بأبناء المحافظة بكافة انتماء
المتواضع الذي يتعامل مع الجميع بسلوك ال يتغير واخالق 
عظيمة ، ال نراها كثيرًا..تفرد بعزف منفرد.. ينظر إليه الجميع 
بإعجاب ورضــا.. بعد أن وجدوا في الرجل حالة ذات شجن ال 
يمكن أن يكون جزاؤها اال تلك المساحة التي اختزلتها له 
قلوبهم ..تقديرًا لما يقدمه وما يضعه بينهم حضور وعطاء 

وتواضع.
هكذا هو جلب " شيخ وانسان" يقدم تفاصيل شخصيته في 
كل وقت بإحساس أنه جزء من الناس وال يمكن إال أن يكون 

ذلك بأخالق االنسان .

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- فنان يمني شاب ، من اغانيه (الكهرباء والشمعة – الفيس بوك – 

خطفت وردة) – من الطيور.
 ٢- سئم – من الحيوانات االليفة – ضمير الغائب.

و المتعاملين – لالستثناء.
َ
 ٣- المتوّسط بين المتبايعين أ

 ٤- حرف هجاء عربي – طول كرم (مبعثرة).
 ٥- موجع – المشاق ،المصاعب (م).

 ٦- عكس ”استقبال“ (م) – ال باإلنجليزية – تجدها في ”الحب“.
 ٧- ُعمر – اسم علم مذكر – عكس ”اطلع“.

 ٨- البيوت ”جمع“ – خاصته.
 ٩- فر – للنفي – جمع ”مثل“.

ورية الشكل 
ُّ
افة بل

َّ
ة شف ة يتخذ منه مادَّ  ١٠- شجٌر من الفصيلة الغاريَّ

لى البياض – تقال على ”الهاتف“ (م). يميل لونها إِ
 (م).

ُ
 ١١- يقوم بغسل ”الشيء“ (م) – الطاقة
 ١٢- سئم – للندبة – نقوم ”بتهريبه“.

عموديًا :
 ١- فنان يمني ُمبِدع ،من اغانيه (بين ادور راحتك – ما حد بينفع 

احد) – حرف جزم.
 ”رسالة“.

َ
 ٢- مرض صدري – حاًال – بعث

 ٣- يسال (مبعثرة) – اقوم ”بالتبليغ“.
 ٤- حاز ”على“ – عكس ”مستقبل“ – حرف انجليزي.

 ٥- جمع ”ملك“ – هام وضروري للحياة +ال (م).
 ٦- كمبيوتر – جمع ”منفعة“.

 ٧- دولة اوروبية ”عظمى“ – حاجة.
 ٨- مطعون ”مبعثرة“ – قاموا ”بزيارته“.

 ٩- ود – نصف ”رصين“ – وجع – حرفا االدغام ”بدون غنه“.
 ١٠- من مشتقات ”الحليب“ – أجر.

 ١١- اقارب – الماء العذب.
 ١٢- جمع ”مادة“ – من أوجه القمر.
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الحكومة الفاشلة.. تخذل الشباب بميزانية ُمخجلة!!
من يوم الى آخر تثبت حكومة الوفاق فشلها واخفاقها الذريع..  

في كافة جوانب األمــور التي تقوم بها.. ويتضح ذلــك من 
الصدمة الشديدة التي وجهتها هذه الحكومة السيئة.. عندما قامت 
بتقليص الميزانية المعتمدة لوزارة الشباب والرياضة للعام الجاري 
٢٠١٤م، حيث جاء المبلغ المعتمد للوزارة ضمن الميزانية العامة 
للدولة للعام الجديد ناقصًا عما كانت الوزارة تحصل عليه من وزارة 

المالية.. فتم تقليص الموازنة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة من «٣ 
مليارات و٣٧ مليون ريال»- النفقات الفعلية في الحسابات الختامية 
للعام ٢٠١٠م لتصبح في ميزانية ٢٠١٤م «مليارين و٧٢٥ مليون 
ريال» اي أن الحكومة خفضت ميزانية الشباب والرياضة بمقدار «٣١٢» 
مليون ريال.. فأين ذهبت تصريحات مسئولي حكومتنا بأنهم سيولون 

الشباب جل االهتمام.. كالم × كالم؟!!

إشراف:

يحيى الضلعي

الحطامي .. األداء الواعد بالكثير 
ـــذي مــر على   ــوقــت ال مــع أن ال

ــار  ــألخــب ظـــهـــوره كــمــقــدم ل
الــريــاضــيــة فــي قــنــاة الــيــمــن الفضائية 
ليس بطويل ..إال أن الــزمــيــل " عمر 
الحطامي" نــال االعــجــاب واالشـــادة من 
قــبــل مـــن تستلهمهم األخـــبـــار عبر 
الشاشة الصغيرة في مواعيدها .. ألن 
هذا الحطامي ظهر بصورة متزنة وكأنه 
من ذوي الخبرات مع المايكرفون وبث 
الفضائيات المباشر.. فّمر إلــى القلوب 
اسمًا مميزًا وحالة تعد بالكثير في قادم 

المواعيد بإذن الله تعالى. 
الحطامي صاحب المشوار الرياضي مع لعبة التايكواندو واالنجازات 
كالعب وحكم ومــدرب.. وضع البصمة ذات المكنون الرياضي الرائع 

ــروح  .. ليفرد تفاصيلها بسالسة ال
الرياضية وقــدرة ما يحمله من ثقافة 
تجلت بوضوح في التعامل والظهور 
ــادرًا ما تجدها مع  بتلك الحالة التي ن

البدايات. 
ــتــدأ  نــجــح الــحــطــامــي مــبــكــرًا واب
مشوار االلــف ميل بإجادة وتفوق 
ليكون على مشارف التألق واإلبداع 
مع المايكرفون واألخبار الرياضية 
التي ستفتح ابوابها له في محطات 
قــادمــة ليقدم الــمــزيــد مما لديه 
للمشاهدين الذين حفظوا اسمه مبكرًا وينتظرون طلته بشغف 
.. هنيئًا لنا قدوم هذا المبدع الرياضي مرة اخرى من نافذة مغايرة 

في الشكل ومتجددة مع الرياضة والرياضيين .

الجولة الرابعة لدورينا 

الصقر يواصل التحليق!!
شعب حضرموت ..التاريخ ُيحرق !! 

لم يكن أحــد ينتظر أن يصل  
حالنا إلى ما تجلت فيه حادثة 
إحـــراق نــادي شعب حضرموت قبل 
أيــام..ألن ذلك ترجم وضعية صعبة 
وصلت إليها اخالق البعض في حياتنا 
ويومياتنا .. يريدون انتشال كل 
ــه ويــذكــرنــا  شـــيء طــيــب ُعــرفــنــا ب

التاريخ بين سطوره فيها . 
نـــــادي شــعــب حــضــرمــوت " 
الــعــريــق" يــســقــط بــالــضــربــة 
ــقــاضــيــة بــفــعــلــة "قــبــيــحــة"  ال

كــان فيها بعض المعتوهين 
يغيبون عن أهمية هذا الصرح وقيمته في تاريخ 
الرياضة اليمنية قبل الحضرمية ، فكان ان جعلوه 
رمادًا بفعل حريق شب فيه وقضى على كثير 
من مقتنياته وكؤوسه وأوراقــه ووثائقه التي 
تحكي تاريخ ناٍد كبير يالمس مشاعر كل ابناء 
المحافظة األكبر في الوطن .. هل هكذا يريد 
البعض إيصال الوطن إلــى مفترق طريق ال 
رق فيه بين ما يعقل وما ال يعقل وال يتقبله 

ّ
نف

ــل مبنى نــاٍد رياضي بتلك 
ْ
المنطق .. ما َدخ

القيمة بما يدور في الوطن.. ما الذي اراده 

من أقدم على تلك 
الفعلة النكراء التي 
اصابت الجميع ولم 
تصب فقط منتسبي 
الـــشـــعـــب وريـــاضـــة 
ها  حضرموت وابناء
؟.. فالنادي العريق 
نة كبيرة  يحتل مكا
واهــمــيــة بين اوســاط 
كل ابناء اليمن شماًال 
وجنوبًا وشــرقــًا وغربًا 
.. وال يمكن أن يتقبل 

ـــك  الواقعة الخبيثة التي اراد احــــــــــد تـــل
بها الفاعلون إحراق أشياء أخرى بعيدًا عن جدران نادي 
الشعب.. احراق الود والحب والنزاهة والشرف واالخاء الذي 

يجمع اليمنيين قاطبة.
 حكاية مؤسفة تجرد فيها الفاعلون من اخالق اإلنسان 
وعبثوا بما ال يعبث به في سنوات طويلة جدًا .. لكنهم 
ت قباحة أقنعة يضعونها على  انكشفوا للجميع وتــبــدَّ
وجوههم .. ألن ما اقدموا عليه جريمة كاملة المعالم ..ولن 
يغفر لهم احد في كل اجــزاء الوطن الذي يستعد لعهد 

جديد مشرق لكل من يحتويه على ترابه.

ممنوع من اللعب 
في المكال!!

 
ـــي مــحــافــظــة بسبب سوء األوضاع األمنية  ـــراهـــنـــة ف ــقــدم بــســاحــل حضرموت حضرموت وجه فرع االتحاد العام ال ــكــرة ال ــى االتــحــاد العام ل ــقــدم.. البحث سريعًا عن األمر الذ يستلزم على االتحاد العام جماهيره بملعب بــارادم بالمكال، الحضرمي من اللعب على أرضه وبين فريق كرة القدم األول بنادي الشعب بمدينة المكال.. وهو ما يعني حرمان أي مباراة رسمية على ملعب بارادم فيها استحالة قيام الفرع بتنظيم لكرة القدم األربعاء الماضي.. يؤكد رســالــة رسمية ال مشاركتهم في الدوري ؟!يمكن لــنــوارس حضرموت إكمال اللعب على أرضه في المكال!! فكيف في دوري النخبة لكنه ممنوع من يشارك فيه فريق شعب حضرموت حــل النــقــاذ موسمه الــكــروي الــذي لــكــرة ال

٢٢ مايو.. أين تكمن المعضلة؟!
ما أن استبشرت جماهير ومحبو نادي 
٢٢ مايو الرياضي بصنعاء بعودة فريقها 
الكروي األول للعب ضمن دوري الكبار 
ـــى، حتى صــدمــت هذه  فــي الــدرجــة األول
الجماهير بسلسلة النتائج السيئة التي خرج 
بها الفريق الكروي بالنادي من خالل تلقيه 
أربــع هزائم متتالية في الجوالت األربع 
األولى من دوري النخبة.. على الرغم من 

قيام ادارة النادي بتوفير كل االحتياجات 
الالزمة لتدعم الفريق وإعداده في وقت 
مبكر.. قبل بداية الــدوري.. فأين يكمن 

الخلل؟!!
هل في المدرب؟ أم في الالعبين.. أم 
في كليهما؟ أم هناك أسباب أخرى وراء 
الفشل الذي صاحب ٢٢ مايو في دوري 

األضواء حتى اآلن؟

في احتفائية كبرى تستضيفها االمارات
تكريم الزميل عبدالسالم الدباء بوسام 

المبدعين في االعالم الرياضي

يكرم مجلس ابوظبي الرياضي اليوم الزميل عبدالسالم الدباء بوسام المبدعين في االعالم   
الرياضي، وذلك في اطار فعاليات االحتفاء بالعيد السابع لالعالميين الرياضيين العرب..

االحتفال الذي يقام بمدينة العين بدولة االمارات يبدأ االفتتاح باستاد العين الرياضي واجراء 
مباراة دولية ودية مع مانشستر سيتي ونادي العين.

واختير الزميل عبدالسالم الدباء للتكريم عن اليمن الى جانب زمالئه من ١٨ دولة عربية، 
يعتبرون من رواد االعالم الرياضي وممن قدموا خدمات جليلة لالعالم الرياضي في دولهم وعلى 

مستوى الوطن العربي.

واصل قطار دوري الدرجة األولى منافساته   
بإقامة ست مباريات في الجولة الرابعة من 
ر - مرة أخرى - إقامة مباراة 

ّ
دور الذهاب، إذ تعذ

فريق شعب حضرموت على ملعب بارادم بالمكال 
بسبب األوضـــاع الملتهبة التي تشهدها، وهــو ما 
جعل فرع اتحاد الكرة بساحل حضرموت يخاطب 

االتحاد العام للعبة باستحالة إقامة مباراة 
رسمية في ملعب بارادم أو في أي ملعب آخر 
بالمحافظة، األمر الذي يضع االتحاد العام 
لكرة القدم على المحك.. ليعمل على وضع 
حل عاجل لهذه المعضلة حتى التتعرض 
المسابقة الكروية األولى لالختالل.. وبنهاية 
األســبــوع الــرابــع واصــل صقور الحالمة تعز 
صدارتهم لقمة ترتيب الفرق بعشر نقاط، 
وسط مالحقة شرسة من اتحاد إب «٩» نقاط 
ثم أهلي صنعاء «٨» .. وشعب إب «٧» وعلى 
صعيد المراكز غير اآلمنة مايزال فريق «٢٢» 
مايو بدون أي فوز وتلقى أربع خسائر متتالية، في 
حين يقبع شعب حضرموت  في المركز األخير 
بدون نقاط بعد أن خسر مباراتين لعبهما فقط 
وتعذر لعبه لمباراتين كان يفترض أن يخوضهما 

في المكال..

السلة.. موعد جديد من التأزيم!!
عــلــي الـــرغـــم مـــن حــالــة  

الجمود الذي تعيشه كرة 
السلة في بالدنا نتيجة الستمرار 
حالة الحظر الدولي المفروض على 
اللعبة منذ أكثر من عام.. بسبب 
ــتــي رافــقــت  أزمـــة االنــتــخــابــات ال
اختيار القيادة الجديدة لمجلس 
ادارة االتحاد عام ٢٠١٢م.. فإن 
ــوادر أزمــة جديدة من التأزيم  ب
ــرزت -مؤخرًا-  تلوح في األفــق ب
على خلفية عــدم حضور فريق 
كرة السلة بنادي الهالل الساحلي 
للعب الــمــبــاراة النهائية لــدوري 
الدرجة الثانية.. لكن اتحاد اللعبة 
«غــيــر الــشــرعــي» اعتبر الهالل 
منسحبًا وتوج الفريق اآلخر الذي 
كان سيواجه الهالل في النهائي 
ـــادي كــمــران بطًال  وهـــو فــريــق ن
للدرجة الثانية.. األمر الذي جعل 
ادارة نـــادي الــهــالل تــلــوح بأنها 
ستلجأ لالتحادين اآلسيوي والدولي 
لتقديم شكوى ضد االتحاد العام 

لكرة السلة المجمد أصًال!!
فمن أزمــة.. الى تأزيم في ظل 
عجز الجهات المختصة عن حل 

المعضلة السالوية!!


