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المصري سامح يتخلى عن رشيد تعز!! 
الميثاق/متابعات  

اعلن المصري سامح اسماعيل مدرب فريق الرشيد التعزي عزمه تقديم 
االستقالة من منصبه الى مجلس ادارة النادي ألسباب شخصية وصحية.

 وفاجا المدرب الذي اوشك على اكمال موسمه الثاني في قيادة الفريق جمهور النادي 
بمنشور على حائطه في الفيس بوك ورد فيه التالي:“ سأقدم استقالتي ألسباب شخصيه 
وصحية لمجلس اداره نادى الرشيد المحترمين متمنيا لهم التوفيق واالزدهار واخص 
بالذكر االستاذ القاضى على علوى الرجل المحترم والدكتور رياض وبا قى اعضاء مجلس 
اإلدارة المحترمين واحب ان اشكرهم شكرا جزيال واحب ان اشكر اعضاء الجهاز الفني 

المعاون وخدمات النادي وباألخص صالح واشكر كل الالعبين المحترمين الرجاله متمنيا 
لهم النجاح والتقدم واقول لهم هتوحشونى“.

 وخسر الرشيد الجمعة الماضية مباراة هامة امام ضيفه الهالل من الحديدة ما اكد 
بقائه في دائرة الخطر المهددة بالهبوط في المركز الثاني عشر برصيد ١٦ نقطة 

من ١٨ مباراة. 
وتعتبر استقالة المدرب استمرار للنكسة التي اصيب بها الفريق هذا الموسم بعد 
البداية الرائعة ومزاحمة فرق الصدارة المتزامن مع تصريح سابق لمدرب نفسه قال 

فيه لموقع كووورة ان هدف فريق البقاء ضمن السته الكبار في البطولة.

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٠٦)

االثنين
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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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على طريق تحسين التصنيف وخليجي (٢٢)..

غدًا ..منتخبنا يواجه تشاد وديًا

«الميثاق»- متابعات 
 من المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم  مساء 
غٍد الثالثاء مباراته الودية الثانية أمام منتخب تشاد، والتي سيحتضنها استاد 

حمد بالدوحة..
 وتأتي وديــة منتخبنا أمــام المنتخب التشادي الــذي يحتل المركز 
«١٧٠» في آخر تصنيف للفيفا على طريق استعداداته لبطولة خليجي 
٢٢ التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر من العام 
الجاري، إضافة لمساعي اتحاد الكرة تحسين تصنيف منتخبنا الوطني 
الذي حل- في التصنيف قبل األخير للفيفا - في أسوأ مركز في تاريخه 
«١٨٥» والذي يعول على مبارياته الودية لتحسين تصنيفه الدولي 

في األشهر المقبلة ..
وكان العبو منتخبنا قد دخلوا في معسكر إعدادي «متقطع» في العاصمة 
صنعاء استعدادًا لتجريبية تشاد غٍد الثالثاء بقيادة المدرب االثيوبي إبراهام 
مبراتو بعد راحة مُنحت لالعبين إثر ودية النيبال التي كسبها منتخبنا بهدفين 
يم في الدوحة نهاية شهر مارس.. 

ُ
نظيفين في اللقاء الودي األول الذي أق

وهو الفوز الذي حسن من تصنيف منتخبنا الوطني في التصنيف األخير للفيفا 
«١٨٠» عالميًا.. وتقدم إثره خمسة مراكز وحل في المرتبة الـ

بانتظار جديد
لع في اتحاد الكرة، فإن عملية البحث عن مدرب جديد 

ّ
وبحسب مصدر مط

لمنتخبنا األول التزال جارية، إّال أن انشغال إدارة االتحاد بانتخابات مجلس إدارة 
االتحاد العام لكرة القدم الجديد يومي ٢١ و٢٢ من الشهر الجاري ستحول 
دون إتمام عملية البت في تحديد اسم معين للتعاقد معه ليقود منتخبنا في 

بطولة خليجي ٢٢ نهاية العام الجاري..
وبهذا التأخير تكون عملية التعاقد مع مدرب جديد لمنتخبنا قد تأخرت 
عن موعدها المعقول والمنطقي كثيرًا .. أي أن التعاقد لن يتم إّال مع نهاية 
الموسم الكروي في أحسن األحوال، وبهذا لن ُيتاح للمدرب الجديد متابعة 
مباريات محلية كافية ليتسنى له اختيار العناصر التي تتناسب وقناعاته 
الفنية التي يراها وسيأتي على شاكلة «جاهزة»ممهورة بعبارة : هؤالء أفضل 
الموجودين األمر الذي يؤكد أن ال جديد يُنتظر من مشاركات منتخبنا الوطني 

على المدى المنظور على األقل ..

الصقر ينجو.. والورافي الضحية!!
انتهت فصول المسرحية  

فها وأخرجها 
ّ
الهزلية التي أل

دكتور الكرة اليمنية حميد شيباني 
باعتماد االتــحــاد العام لكرة القدم 
لنتيجة الــمــبــاراة الــتــي كــانــت مثار 
جدل بين الصقر وشعب صنعاء التي 
جرت في االسبوع الخامس عشر من 
دورينا في ملعب الصقر بتعز وفاز 
بها المستضيف ٣/١، وهي المباراة 
التي شهدت أحداث عنف واشتباكات 
بعد انتهائها إثر قيام جماهير الصقر 
باالعتداء على العبي ومدرب الشعب 
الصنعاني.. لكن لم يتم معاقبة الصقر 
أو جماهيره على ماقاموا به.. شهدت 
المباراة واقعة أخرى كادت تتسبب 
فــي خــســارة الصقر لنقاط المباراة 
الثالث على خلفية قيام قائده أكرم 
الــورافــي باللعب برقمين مختلفين 
فــي شــوطــي تــلــك الــمــبــاراة (١٥) 
في األول و (٢٢) في الثاني ..وهــي 
مخالفة صــريــحــة كــانــت تستوجب 
سحب نتيجة المباراة لصالح الفريق 
الشعباوي ..لكن الالئحة المخروقة 
أبت إال أن تمّيع الموضوع من خالل 
المسرحية التي ابتكرها الشيباني 
باللجوء إلى االتحاد األسيوي للحصول 
منه على فتوى بشأن الواقعة فجاء 
الــرد األسيوي على ذمة شيباني بأن 
الصقر بريئ.. فأصدر عقوبة قضت 
بتغريم الالعب أكرم الورافي خمسين 

ألف ريال وتبرئة ناديه الصقر!!

اللعب مجانًا من أجل 
عيون العرومي!!

بصورة مفاجئة ..تقدم النجم الدولي السابق وقائد  
اتحاد إب والمنتخب الوطني األول لكرة القدم فضل 

العرومي باستقالته من موقعه كأمين عام لنادي 
االتحاد بإب ..وهي اإلستقالة التي قوبلت بالرفض 

من أغلبية االتحاديين ومن مجلس االدارة كون 
االستقالة جاءت في توقيت حرج جدًا أو في 

المراحل الحاسمة من الموسم الكروي 
٢٠١٣/٢٠١٤م والفريق األول 

يصارع لضمان التواجد في مركز 
آمن حيث يحتل المركز السابع بـ  
(٢٢) نقطة من (١٦) مباراة 
ولم يضمن فعليًا البقاء بين 
الكبار وبالتالي رأى الالعبون 

أن ابتعاد العرومي في هذا 
التوقيت ربما يؤثر على 
نــتــائــج الــفــريــق فــي قــادم 
الجوالت ولذلك فقد قاموا 
بتنفيذ وقفة احتجاجية 
امـــــام مـــنـــزل أمـــيـــن عــام 
لـــنـــادي المستقيل لكي  ا
يــتــراجــع عــن االســتــقــالــة 
معلنين اإلستعداد للعب 
مع الفريق (مجانًا ) ..فقط 
ليظل العرومي أمينًا عامًا 

للنادي !!

العميد يقسو على "الشعباوية"!!

(١٢) نقطة كاملة ..نجح تالل عدن وممثلها الوحيد في  
دوري النخبة في حصدها ..وكانت جميعها أمام الثالثي 
الشعباوي "التوأم" شعب صنعاء , شعب حضرموت , شعب إب 
..حيث استطاع العميد التاللي الفوز عليهم في الدوري الحالي 
بداية بشعب صنعاء ٦ /صفر في عدن ذهابًا ثم في صنعاء إيابًا 
٢ /صفر وتاله الفوز على شعب حضرموت بذات النتيجة وأخيرًا 
التغلب على شعب إب ٣ / ٢ في عدن قبل أن يخسر من العنيد 
في إب صفر /٢ وأمام الشعب الحضرمي صفر /١ وبذلك يكون 

عميد األندية اليمنية الفريق الوحيد الذي هزم الشعباوية الثالثة 
في الموسم الكروي الحالي الذي يقدم فيها التالل نتائج رائعة 
رغم الظروف الصعبة التي واجهته ومازالت تواجهه خصوصًا 
في الجانب المالي ..إال أن العبي الفريق الكروي تجاوزوا الصعوبات 
ونجحوا في قيادة التالل ليستقر ضمن فرق المقدمة محتًال المركز 
الرابع بعد مرور "١٧" جولة من عمر الدوري برصيد "٢٦" نقطة 
وهو موقع بعيد عن الكوابيس المهددة بشبح الهبوط التي نجا 

منها التالل الموسم الماضي بأعجوبة!!

صيدلية المقدشي  
شاجع ! !

رغــــــــم انــــتــــهــــاء  
معسكر الــجــزائــر 
الخاص بالعبي القوى والذي 
جرى قبل أشهر هناك إال أن 
فواتير ذاك المعسكر لم 
تنته بعد  فــي ظــل وجــود 
رئــيــس اتــحــاد يـــرد الــصــاع 
ــث فــؤجــئ  صـــاعـــيـــن.. حــي
الجميع بأن مقدشي اللعبة 
قــد قـــدم ورقــــة تــؤكــد أن 
تكاليف إقــامــة المعسكر 
الــبــالــغــة أيــامــه ١٢ يومًا 
مــلــيــونــان وسبعمائة ألــف 
ريــــــال مــــع أن الــالعــبــيــن 
تحصلوا على ١٠٠ دوالر 
لكل العب كبدل سفر وسواًء 
زادوهم فوقها أو منعوهم 
فإن ما ُيستغرب له أن تصل 
فواتير عالج الالعبين إلى 
سبعمائة واثــنــان وثالثون 
ألف ريال، قال رئيس االتحاد 
أن هذا الرقم تحكمه فواتير 
باإلضافة إلى أن ضمن مبلغ 
نــفــقــات الــمــعــســكــر مبلغ 

ــف ريــال  ـــ١٠٠ أل ـــ يــفــوق ال
قيل إنها نفقات استقبال 
وفـــود.. والسؤالين أولهما 
هــل يعقل أن تصل قيمة 
عالج الالعبين إلى مليون إال 
ربع ولماذا أصًال يزج االتحاد 
بالعبين (عيانين) ويغفل 
إشراك األصحاء ثم ما حكاية 
منح مستقبلي الوفد مبلغ 
الــــــ١٠٠ دوالر ومنذ متى 
تدفع منتخباتنا المعسكرة 
ما يسمى بنفقات استقبال 
وفــــود.. معسكر لخمسة 
العــبــيــن وإداري ومـــدرب 
يقترب مــن ثــالثــة مليون 
ريال بحاجة إلى إعادة نظر 
مـــن قــبــل وزارة الــشــبــاب 
والرياضة وصندوق النشء 
المعني بالصرف وحتى ال 
يقال أن إلغاء بند الحصانة 
في محاسبة المشائخ سبب 
رئيسي الســتــنــزاف أمــوال 
الـــصـــنـــدوق عـــبـــر بــعــض 

االتحادات..!!


