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 وليد يستقيل من تدريب العنيد! 
> أعلن الكابتن/ وليد النزيلي استقالته من تدريب فريق "شعب إب"، وطالب اإلدارة   

ته خالل الجوالت األربع المتبقية من منافسات  ه من االستمرار في مهمَّ الشعباوية إعفاء
الدوري العام ألندية الدرجة األولى لكرة القدم. 

الخطوة التي أقدم عليها النزيلي وليد جاءت عقب الخسارة التي ُمني بها فريقه (العنيد) شعب 
إب  أمام جاره ومنافسه التقليدي "االتحاد" بهدٍف  لهدفين، في المباراة التي التقيا فيها الجمعة 

الماضي على أستاد إب، ضمن الجولة الثانية  والعشرين من البطولة. 
وأبدى الكابتن وليد أسفه الشديد من الخسارة  التي أعقبت نتائج سلبية أمام اليرموك وأهلي 

ر به، رغم أنه حاول  صنعاء والعروبة، معتذرًا لكل الشعباويين عن كل ما يمكن أن يكون قد قصَّ
جاهدًا أن يبذل كل ما بوسعه من أجل أن يكون الشعب في الموقع الذي يليق ويسعد جماهيره 

الوفية  الغفيرة. 
ونفى أن تكون هذه الخطوة نوعًا من التهرب عن  تحّمل المسؤولية وإيقاع اإلدارة في موقٍف 
محرٍج؛ ألنها ليس بدافع الحرص منه على إفساح المجال لمن  يمكن أن تكون له بصمات أفضل 
 لرغبة اإلدارة 

ً
خالل المشوار المقبل، خصوصًا وأنه قد تراجع أكثر من مرٍة عن  االستقالة؛ تلبية
ته معهم. التي أعرب عن  شكره الجزيل لها على تعاونها الكبير معه منذ بدء مهمَّ

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧١٠)

االثنين
 12 / 5 / 2014م  
13 / رجب / 1435هـ

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- صفة أو سمة – اختالط الشيء بالشيء.

 ٢- عكس ”نهار“ – قلب – داَر ، طاف حول الشيء.
 ٣- االســم االول لـ ”سكرتير التحرير الفني“ بصحيفة 

الميثاق.
 ٤- عكس ”فاسد“ – تجدها في ”هاله“ – حرف هجاء عربي.

 ٥- مدينة عراقية – جمع ”تهنئة“.
 ٦- ثلثي ”ولج“ – للسقي – حيوان أليف (م).

 ٧- مداد – المنع ،الحظر – خاصتي (م).
 ٨- من سور القرآن الكريم – زهر.

 ٩- اليابسة – من االقارب (م) – بيت.
 ١٠- ندما (م) – احسان – نصف ”فائز“.

 ١١- السياج (م) – جمع ”حرفة“ – من االقارب.
 ١٢- مناص – وديعة – من االلوان.

عموديًا :
 ١- صانع الوحدة ومؤسس الدولة المدينة الحديثة (االسم 

االول واالخير) – االله.
 ٢- خاصتي – الرواسي – حب.
 ٣- الراية – السرب (مبعثرة).

 ٤- جمع ”بحر“ – السرور (م).
 ٥- من االنبياء – قناص – من االحجار الكريمة والثمينة (م).

 ٦- أمي ، غير متعلم – اسم علم مؤنث.
 ٧- براهين ”جمع“ – أحدب (مبعثرة) – اشتاق.

 ٨- رجل أنيق باإلنجليزية (م) – ُمفرد ”خبرات.
 ٩- نجد (مبعثرة) – فرو (جمع) – شلف.

 ١٠- تجدها في ”أيامي“ – جواب.
 ١١- الملة – عكس ”يهاجمن“ (جمع).

 ١٢- يبَس – رغبة ”الى الشيء“ – اسم علم مذكر.
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يباشر مهمته فعليًا الخميس المقبل

التشيكي سكوب مدربًا للمنتخب الوطني األول لكرة القدم !! 
> أقنع االتحاد العام   

لكرة القدم المدرب 
التشيكي  ميروسالف سكوب 
بالقدوم إلــى بالدنا من أجل 
ات التعاقد  استكمال إجـــراء
معه بصورة رسمية ليتولى 
قيادة المنتخب الوطني األول 

خالل الفترة القادمة. 
المدرب  سكوب وصل  فجر يوم 
الجمعة الماضي  إلى العاصمة صنعاء، 
ــع المدرب 

ّ
وفــي مساء نفس الــيــوم  وق

على العقد التدريبي الــذي كــان قد اتفق 
عليه مع االتــحــاد العام في بالدنا وبموجبه 
سيكون الكوتش ميروسالف سكوب على رأس 
الجهاز  الفني لألحمر الكبير بعقد مدته عام واحد 
قابل للتجديد، وقد قام الرجل بالتوقيع على العقد فيما 
وقعه عن االتحاد حسن باشنفر النائب األول لرئيس 
اتحاد القدم، على أن يتم تعميد العقد من قبل رئيس 
االتحاد أحمد العيسي المتواجد 

حاليًا خارج الوطن ليصبح ساري المفعول. 
 ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ميروسالف سكوب 
مباشرة مهمته رسميًا ابتداء من يوم الخميس المقبل 
١٥ مايو الجاري من خالل متابعة مباريات الجوالت 
األربع المتبقية من بطولة الدوري العام الدرجة األولى 
ومــن ثــم مباريات كــأس رئيس الجمهورية المقرر 
انطالقها في السادس والعشرين من الشهر الجاري 
ليتسنى له الوقوف على األسماء التي  سيقع عليها 
اختياره لتشكيلة المنتخب إلــى جانب الــوقــوف على 
مستويات الالعبين الدوليين بعد مشاهدته المباريات 
األخيرة التي خاضها األحمر الكبير بتصفيات كأس آسيا 
٢٠١٥م وكذلك المباريات الودية التي خاضها مؤخرًا. 
وسيكون االختبار األول للمدرب التشيكي الشاب 
عندما  يشارك منتخبنا في خليجي «٢٢» المقرر إقامته 
بالسعودية في نوفمبر المقبل وينتظر منه الكثير من 
العمل وبما يؤدي إلى تحسين التصنيف الدولي للمنتخب 
ــذي يحتل المركز «١٧٩» عالميًا بنهاية أبريل  ال
الماضي، وبموجب العقد الموقع بين االتحاد والمدرب 
سيمنح األخير مقدم عقد «٥٠» ألف دوالر، على أن يتم 
«٢٠» ألف  استقطاع المبلغ من راتبه الشهري المقدر بـ
دوالر، في حين سيحصل مدرب اللياقة البدنية 
«تشيكي» على راتب شهري قدره ثمانية آالف 
دوالر، ونفس المبلغ سيحصل عليه مدرب حراس 
المرمى «يوغسالفي»، وتوفير السكن المناسب 
ووسيلة المواصالت للجهاز التدريبي وتذاكر سفر 
«ذهابًا وإيابًا» لمرة واحدة في العام.. الجدير بالذكر 

أن المدرب سكوب غادر صنعاء عقب توقيعه 
على العقد الذي سيقود بموجبه منتخبنا لمدة 
عــام، على أن يعود يوم غٍد الثالثاء 
ويباشر مهام عمله رسميًا 
ابـــتـــداء مــن يـــوم الخميس 

المقبل..

اتحاد القدم .. كالم جميل..
نحن منتظرون!!

مخرجات االجتماع األول التحاد كرة القدم المجدد برئاسة الرئيس القديم " احمد العيسي" جيدة  
جاءت ومفرحة وفيها نافذة امل و تفاؤل ألنها أقرت مدرب المنتخب الذي وقع معه الجمعة عقدًا 
مبدئيًا، ثم  إقرار مسابقة كأس الرئيس التي غابت لموسمين وموعد انطالق الــدوري ليتسنى للمدرب 
المتابعة واختيار الالعبين من عمق الدوري والمباريات على عكس ماكان يتم في الماضي بترشيح عدد من 

الشخصيات لالعبين أصحاب الحق في تمثيل المنتخب  الوطني . 
الحديث والتفاصيل طيبة وجميلة وفيها ريحة العمل  الجاد الذي ننتظر أن تتفاعل معه بين محطة واخرى  
، في اطار تصحيح آليات عمل الشأن الكروي  المبعثر لسنوات والفاقد ألي بصمة مؤسسية في  سنوات ثمان 
سابقة تربع عليها العيسي حاكمًا  لكرة القدم برفقة بعض العبثيين فاقدي الرأي والقدرة على إيجاد شيء 
مفيد يخدم أي مناسبة .  وحتى ال يقال بأننا متشائمون وغير مرحبين بما أفضى به االجتماع االول ، فأننا 
سنقف في مساحة  مشتركة مع تلك الخطوات ولن نخوض في راتب المدرب (٢٠ الف) دوالر ..وسنحسب 
ه عبر ألوان  األوقات من جهة محبة  تالمس اللعبة ومنتخبها ألنه جزء من الوطن الذي  نعشقه ونتنفس هواء
فانيلته التي تحمل  ألوان علم الوطن.. وسنبقى على مسار مواٍز سنرفض  فيه أي محاوالت للتالعب وتغيير 
واجهة تلك  المخرجات التي أطل علينا بها االجتماع ..حينها  سنظهر بموقف مسؤول بقناعات االرتباط 
بكرة القدم  اليمنية التي نراها جزءًا من آلية عملنا االعالمي  ويحق لنا رصد خطئها في كل المواعيد 

ونرافقها  بما تستحق.. اعلموا اننا منتظرون!!

الهداف .. العملة  التي 
غابت عن الصرف !! 

ــيــس   ل
بــغــريــب أن 

يختفي الالعب الهداف 
فــي مــالعــب كـــرة  الــقــدم 

ومسابقاتها المحلية في السنوات 
االخــيــرة.. ألن تلك الجزئية التي 
يراها المتابع والشغوف  باللعبة 
ـــا يـــهـــوى..  ــات م ــي ــضــل ـــن اف م
دائمًا يصدرها  االداء القوي 
والدوري الحماسي بين اطراف  
المباريات والمسابقات المحلية 
ــراجــعــت فــــي  دوريــنــا  الــتــي ت
لسنوات واصبح الحال فيه غير 
الئق ويفتقد  للكثير مما كنا 
نجده فــي ســنــوات سابقة مع 
اللعبة الشعبية االولــى " كرة 

القدم".
فبعد جيل الهدافين 
شـــرف مــحــفــوظ ، عمر 
البارك ،  عصام دريبان 
، عمر عبدالحفيظ، سعيد 
خليدي ،  فكري الحبيشي ، 
جياب باشافعي ، علي النونو  
وآخــرون لم تعد مالعبنا قادرة 
على إيجاد الهداف  النادر الذي يخدش الشباك 
حين يحضر ويرسم االفراح  ويتحمل مسؤولية 

حسم المباريات . 
ولهذا غابت االهداف ومن يؤدون أدوارها مع  

الخشبات الثالث .. وحين نرى من يقوم بذلك 
نجده  يظهر مرة ويغيب مرات.. ال يصنع الفارق 
وال يعرف أنصاف الفرص التي تهز المشاعر 
والمدرجات طربًا  ورقصًا .. هي حالة مزمنة 
وأزمة هداف تعيشها كرة  القدم اليمنية عبر 
أنديتها ومنتخباتها.. ويكفي أن  ننظر إلى كّم 
االهداف التي سجلها منتخبنا الوطني  في سنوات 
ماضية لنعرف الفارق وكيف أصبحت كرة  القدم 
اليمنية في جزئية تلك المواهب التي  نحتاجها 

لتحسين لغة الحوار الكروي . 
المتابعون يدركون أن الخلل يمر عبر األندية 
التي  يظهر فيها الالعب  من خالل غياب القدرة 
ر لهم أجواء 

ّ
التي تبحث  عن الموهوبين وتوف

التطور خصوصًا مع  اعتماد االندية على الالعب 
المحترف " المكرتن"  الذي يتم استيراده «خام 
رام» .. وهو ما يغّيب  الفرصة عن الكثير من 
الموهوبين فــي االنــديــة  ويجعلهم يهجرون 
المالعب وهم أصحاب مواهب حقيقية  تستطيع 
أن تواكب وتتطور وتقدم الجديد لالندية  متى ما 
عطيت لها الفرصة الكاملة التي ينالها  األجنبي . 

ُ
أ

يبقى الحل بيد من يديرون األندية وعبر القرار  
الفني بإعادة النظر في الرؤى التي يتعاملون  بها 
مع االختيارات التي تتم مع انطالق كل موسم..  
وفتح المجال للمواهب الشابة وإعطاؤها فرصة  
الــتــواجــد لــتــدافــع عــن شــعــارات فــرقــهــا ألنها 
تستطيع أن  تقدم الكثير وأن نرى منها مواهب 
تهديفية قادمة  تعيد الشكل الهجومي الذي 
عرفنا فيها أســمــاء  كبيرة فــي ســنــوات مضت 

واصبحت اليوم من الذكريات  .!! 

داؤود .. نجم اإلبهار..
يصنع الفارق من ساحة الواجب رغــم اختالف  

الصفة  والــمــكــان الـــذي يتواجد فيه مــع مــرور 
السنوات ..إال  أن النجم الكروي لزعيم العاصمة السابق " 

داؤود عبدالله" يقدم مزايا النجومية وخصوصياتها وروعتها  
في التعامل مع الجميع من خالل منصبه كضابط أمن  المدينة 

الرياضية بالعاصمة صنعاء المسرح الذي  يحتضن الرياضيين 
في كل يوم مع اختالف زياراتهم. 

اته وكيف مر بها  إلى القلوب  داؤود "النجم" لم ينَس عطاء
، فاحتفظ بكثير منها حتى مع البزة العسكرية وواجبها 
المقدس فكان حوارًا جميًال وألوانًا من الطيف وروحًا مكتسية 
ألخالق الرياضيين يومًا وراء يوم ..ليبقى النجم المتميز الذي ينال 
اإلعجاب بما يقدمه وما يحرص على وضعه في مسار المهمة 
مع باقي الجنود الــذي يــؤدون واجبهم في مرفق مهم 
يختص بالرياضيين- قيادات والعبين واندية  وحتى 

جماهير . 
اليوم يحق للرياضيين أن يفخروا بهذا "الضابط"  

الذي جاء من صلب ساحاتهم ..مالعبهم التي بزغ  
فيها ..نجمًا كرويًا الفتًا في زمن جميل للوحدة  
اته الجديدة  الصنعاني .. وان يكونوا متباهين بعطاء
ونجاحه المنقطع النظير وهو يؤدي مهامًا جسيمة 
وكبيرة عبر أمن المدينة الرياضة الصرح الذي يهم 

الرياضيين عامة. 


