
توجيهات فخامة األخ علي   
ع���ب���داهلل ص���ال���ح رئ��ي��س 
لجهات  ا فة  لكا لجمهورية  ا
المعنية وذات العالقة بمجال الشباب 
والرياضة بُعيد بطولة كأس الخليج 
»خليجي 20« كانت في غاية الوضوح 
والمباشرة فحواها ضرورة التركيز على 
مجاالت الشباب والرياضة وتطويرها 
بشكل مؤسسي ومثمر لما يحمله هذا 
القطاع من أهمية قصوى على تنمية 
المجتمع خاصة في أهم جوانبه أال وهي 
التنمية البشرية في قطاع يمثل أكثر 

من نصف الحاضر وكل المستقبل.
ورغم مرور حوالى الشهر والنصف من 
التوجيهات الرئاسية، إاّل أننا لم نلمس 
على أرض الواقع حتى اللحظة ما يشير 
ويبشر بخطط وسياسات ترفع وتطور 

من هذا القطاع العريض المهم.
ونقولها بكل ص��دق وصراحة وقد 
أولى البرنامج االنتخابي لفخامة رئيس 
الجمهورية وبرنامج المؤتمر الشعبي 
والمساحة  القصوى  العام األهمية 
الشباب والرياضة،  الكبيرة لقطاع 
ان ه��ذا ال��ق��ط��اع يحتاج إل��ى وقفة 
جادة وحازمة من قبل قيادات الدولة 
وأجهزتها المعنية وغيرها من األطراف 
األخرى لوضع االستراتيجية المتعمقة 
وال��خ��ط��ط ال��الزم��ة ط��وي��ل��ة ال��م��دى 
وقصيرها التي يجب أن تتجاوز كل 
االختالالت والسلبيات وأوجه القصور 
التي تضرب على كاهل قطاع الشباب 
والرياضة، واالنتقال بها إلى آفاق أرحب 
ترضي طموحاتهم وتحقق أحالمهم 
التي تعنى في األساس طموحات وآمال 

الوطن وكل الشعب.
نؤكد  أن  ل��ى  إ بحاجة هنا  ولسنا 
للمعنيين والمختصين بأهمية قطاع 
الشباب وال��ري��اض��ة ف��ي المساهمة 
ال��ف��اع��ل��ة ف��ي ص��ن��ع ال��ح��اض��ر وك��ل 
المستقبل، ك��ون ه��ذه الفئة تمثل 
»الكنز الثمين« للوطن والشعب غير 
أنه كنز مفقود حتى اللحظة، يحتاج منا 
إلى البحث والتنقيب الحثيث حتى نزيل 
الغبار عن جواهره النفيسة ونجعلها 
في حالة تأللؤ وضياء وبهاء تحت شعار 

»حاضر جميل ومستقبل أفضل«.
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ق��ال وكيل وزارة الشباب والرياضة   
معمر اإلرياني إن الوزارة تسعى إلقامة 
انتخابات االت��ح��ادات واألن��دي��ة خالل 

النصف الثاني من العام الجاري..
وأوضح في تصريح- نشرته »سبورت« - إن الوقت 
تأخر فعاًل على إجراء االنتخابات الرياضية التي 
العام  كنا على وش��ك إجرائها 
الماضي، إاّل أن السيولة المالية 

شكلت أمامنا العائق الكبير، لكننا نعمل اآلن على ترتيب 
األوضاع إلقامتها في النصف الثاني من العام الجاري.

 وأضاف: لم نتمكن من عملية تقييم االتحادات كما 
جرى في العام الماضي لذلك نسعى إلى تنفيذ ما تبقى 
من التوصيات التي ُأقرت من لجنة التقييم عقب انتهاء 
الموسم 2009-2010م.. وأرجع تأخير ذلك لتعارض رؤى 
بعض قيادات الوزارة.. وعمومًا سننفذ ما تبقى حتى نجري 

االنتخابات هذا العام بصورة مثلى.

اإلرياني: انتخابات االتحادات الرياضية تقام العام الجاري

توجيهات الرئيس أواًل

  أحمد جمال

دوري الدرجة األولى قدم على صفيح ساخن

التالل.. الهالل.. العروبة.. صراع عمالقة المقدمة
كتب/ أحمد جمال

> جاءت أبرز مالمح بطولة  
الدرجة األولى لكرة القدم 
في األسبوع الماضي أي 
الجولة الثامنة، هي استمرار فريق 
التالل على صدارة الترتيب المحافظ 
عليه منذ األس��ب��وع األول ول��ه في 
رصيده حاليًا 17 نقطة من خمسة 
انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، 
لكن الملفت في هذه الصدارة أنها 
غير مؤمنة بشكل قاطع، كون الهالل 
الساحلي واص��ل تقدمه وب��ات على 
فارق نقطتين فقط من المتصدر أي 
برصيد 15 نقطة، وت��زداد المقدمة 
سخونة كون ثالثة أندية هي العروبة 
وشعب إب وشعب حضرموت تأتي 
جميعها في المركز الثالث برصيد 14 
نقطة بفارق ثالث نقاط عن المتصدر 
ونقطة واحدة فقط عن صاحب المركز 
الثاني، بمعنى أن الصدارة هي حق 
مشروع وممكن لخمسة أندية بحسب 

نتائج المباريات القادمة.
صراع القاع!!

وعلى مستوى ترتيب فرق »القاع« 
المهددة بمغادرة دوري األضواء الى 
حارة الحرافيش، نجد أن األمر ال يقل 
سخونة عن أندية المقدمة والصدارة، 
كون خمسه فرق هي في حالة عدم 
التوازن، حيث يحل أهلي تعز وأهلي 
المراكز  أبين في  صنعاء وحسان 
العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
على التوالي برصيد واحد ومشترك هو 

7 نقاط، فيما يحط الرشيد في المركز 
قبل األخير برصيد 6 نقاط، بينما 
يسيطر وحدة صنعاء في ذيل الترتيب 
بنقطتين فقط ال غير حصدهما من 
تعادلين وست خسائر دون أن يسجل 
أي ف��وز في ثمان مباريات خاضها 

في البطولة الجماهيرية األكبر على 
مستوى الجمهورية. بينما نجد في 
منطقة الوسط -الدافئة حتى اآلن 
أربعة ف��رق هي شعب صنعاء في 
المركز السادس برصيد 13 نقطة، 
يليه اتحاد إب برصيد 12 نقطة ثم 
شباب البيضاء 10 نقاط والصقر في 

المركز التاسع وله من النقاط 9 .
الجولة القادمة

وتنطلق الجولة القادمة الخميس 
المقبل بمباراتين تجمع األولى الرشيد 
بضيفه الهالل يمتلك فيها األخير 
الحظوظ األفضل، بينما تجمع الثانية 
شعب صنعاء بضيفه شعب إب بفارق 
نقطة واحدة لصالح األخير مما يعني 
أنها ستكون مباراة غاية في األهمية 
كون نقاطها ستدفع بالفائز الى مركز 
متقدم بينما ستؤخر من موقع الخاسر 

فيها.
ويشهد يوم الجمعة القادمة أربعة 
لقاءات أهمها لقاء العروبة وضيفه 
التالل كونها تهدد صدارة األخير في 
حالة فوز الثاني، خاصة مع فوز الهالل 

على الرشيد.
ويلتقي في بقية المباريات شباب 
البيضاء بضيفه وحدة صنعاء واتحاد 
إب مع أهلي تعز وأهلي صنعاء في 
ضيافة حسان أبين وشعب حضرموت 
الذي سيحل ضيفًا على الصقر في 
تعز وجميعها مباريات ساخنة ومهمة 
وتمثل نقاطها عالمات فارقة على 

مسار الترتيب العام للفرق.

إنجاز 75 % من مشروع الصالة 
المغلقة بشبوة

شبوة- عادل القباص:

> شدد محافظ  
الدكتور  شبوة 
حسين  ع��ل��ي 
األح��م��دي ع��ل��ى ض���رورة 
االلتزام بالمواصفات الفنية 
لمنشآت  ا ء  لبنا لحديثة  ا
الرياضية وخاصة مشروع 
لجاري  ا لمغلقة  ا لة  الصا
عتق  ينة  بمد ها  تنفيذ
عاصمة المحافظة بمبلغ 
)200 مليون( ريال وتتسع 
ل����)1500( متفرج والتي 
بلغت نسبة اإلنجاز فيها 

نحو )%75(..
ول��ف��ت ال��م��ح��اف��ظ ال��ى 

لعمل  ا بوتيرة  لتسريع  ا
إلن��ج��از ال��م��ش��روع خالل 
شهر ابريل المقبل.. وبين 
االحمدي اهمية المشروع 
ال��ري��اض��ي الكبير ال��ذي 
سيحتضن كل الفعاليات 
واألن��ش��ط��ة ال��ش��ب��اب��ي��ة 
والمؤتمرات  لرياضية  وا
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

بالمحافظة.
وخ����الل زي���ارت���ه أم��س 
لمحافظ  ا ط��ل��ع  ا الول  ا
االح��م��دي على مشروع 
االستاد الرياضي بالمدينة 
الرياضية والذي ينفذ بكلفة 
)403( ماليين ريال الذي 

اليزال متعثرًا العمل فيه 
منذ أكثر من عام.

 وط��ال��ب االح��م��دي في 
هذا الصدد وزارة الشباب 
والرياضة بتنفيذ توجيهات 
رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
وس��ح��ب ال��م��ش��روع من 
المقاول السابق وإع��الن 
مناقصة جديدة الستكمال 
ال���م���ش���روع أله��م��ي��ت��ه 
ف��ي االرت��ق��اء بالرياضة 
والمشاريع الشبابية التي 
تلبي احتياجات المجتمع 

وخاصة الشباب.

وعدنان في الشارع!!

الزميل الرائع والمشاكس جدًا جدًا عدنان   

مصطفى اختير مشرفًا للصفحة الرياضية 

بصحيفة »الشارع« المستقلة خلفًا للزميل 
طالل سفيان.

يشار الى أن المشاكس مصطفى كان مشرفًا على 

الصفحة الرياضية بصحيفة »الوحدوي« التي يقال إن 

الزميل سفيان حل عليها وبسط بالتوافق والرضى 

بين الزميلين.

زمالء الحرف واالعالم الرياضي يتمنون للزميلين 

كل التوفيق وال��س��داد وف��ي انتظار ما تجود به 

قريحتهما على »الشارع« و»الوحدة«.

الظامري في الملعب

  
صحيفة »الملعب« الرياضية التي يرأس تحريرها الزميل 

المبدع سامي الكاف والتي استطاعت في فترة وجيزة 

الرياضي في بواكيرها األولى.أن تلقي بتميزها الجميل على ساحة االعالم 

»الملعب« أعلنت عن جديدها المتواصل 
وبشرت في ضمنه ق��راءه��ا بإطاللة 

للزميل أح��م��د ال��ظ��ام��ري صاحب 
القلم الرشيق والقلب الكبير بدءًا 
م��ن ع��دد الثالثاء ال��ق��ادم.. وهي 
ومعنا  ن��ح��ن  ننتظرها  اط��الل��ة 

االنتظار واالحتفاء بها.القراء بشوق ألنها بالفعل تستحق 

النونو العب قدير

نستنكر ما طالعتنا به بعض الصحف مؤخرًا حول اعتراضهم على  
إدارة نادي التالل وجهازه الفني بمنحهم شارة قائد الفريق »كابتن« 
لالعب علي النونو.. والذين حاولوا من خالل كتاباتهم بث النعرات 
و المناطقية واالقدمية وغيرها من الخزعبالت التي أكل عليها الدهر وشرب. 
باختصار شديد الكابتن علي النونو هو  أفضل العب على الساحة وله من 
التاريخ الصفحات الحافلة والمشرفة.. وفوق هذا وذاك فهو قائد منتخب 
اليمن، فكيف باهلل عليكم إن نستكثر عليه قيادة نادٍ ايًا كان في صنعاء أو 

عدن أو تعز أو إب.
نقول ألولئك المأزومين أن األندية األوروبية اليوم تمنح شارة القيادة 
لالعب ليس حتى من جنسية بلد النادي، ألن المعايير هي الخبرة 
والكفاءة والقدرة على القيادة وبما يعود على الفريق بشكل ايجابي 
بعيدًا عن تلك العقليات المتخلفة المريضة التي نجدها في 

مجتمعاتنا وصحافتنا  الرياضية اليوم.

عدنان طاهر يرمي بطوق 
النجاة للزعيم

وحدة صنعاء النادي العريق الكبير أو الزعيم كما يحلو   
لمحبيه أن يناديه، ظل لسنوات ماضية في أسفل 
الترتيب يراوح ما بين الدرجة األولى والثانية.. واليوم 
هو في ذيل قائمة أندية دوري األولى في انتظار هبوط جديد 
وسط غياب تام لمحبيه والدارت��ه. ادارة الزعيم رغم فشلها 
الكبير واألكيد تبذل الجهود للبحث عما يمكن أن ينقذ النادي من 
الغرق.. آخرها ما يتردد بأنهاتسعى الى اعادة القائد المخضرم 

عدنان طاهر للخروج من االنتكاسة التي يعيشها حاليًا.
جماهير النادي تتفاءل بعودة الزعيم بن الزعيم 
وتتوسم فيه الخيرالكثير بأن يعيد األمور الى نصابها 
الصحيح، مع اتفاق كامل بين الجميع على طي صفحات 
الماضي وما تحمله من مآٍس وآالم 
والكبير عدنان  الخلوق  للنجم 
طاهر على وجه التحديد في 
سنين عجاف ماضية من بيته 

وأسرته وحدة صنعاء.

نجوم الزمن الجميل في 
بطولة الفقيد عارف عبدربه

بدعم سخي ورعاية كاملة من رجل   
األع��م��ال والشخصية االجتماعية 
الشيخ علي جلب، تنطلق السبت 
القادم بطولة الفقيد ع��ارف عبدربه في 

نسختها الثانية.
وستقام البطولة بمشاركة أندية عدن 
التالل والوحدة والشعلة وشمسان والميناء 
اضافة الى فرق الشرطة ومعين ومنتخب 

أبين.
بين  ري  ن���ا ء  بلقا لبطولة  ا وستنطلق 
التالل والوحدة ونجوم الزمن الجميل على 
رأسهم شرف محفوظ وصالح سيف الدين 
وعبدالكريم الشرجبي من التالل في مواجهة 
خاصة ج��دًا مع نجوم وح��دة ع��دن وج��دان 
شاذلي وايهاب وخالد عفارة وعبداهلل هادي 
والجعرة وآخرين تنتظرهم مالعب عدن 
وبطولة العقيد عارف عبدربه على أحر من 

الجمر.

الترتيب حتى الجولة الثامنة
17التالل1
15الهالل2
14العروبة3
14شعب إب4
14شعب حضرموت5
13شعب صنعاء6
12اتحاد إب7
10شباب البيضاء8
9الصقر9

7أهلي تعز10
7أهلي صنعاء11
7حسان12
6الرشيد13
2وحدة صنعاء14

قائمة الهدافين
7االثيوبي/ تافيستا - التالل1
5االثيوبي/ المي انتونا – التالل2
4االثيوبي/ برهانو قاسم – الهالل3
4علي البعداني – شعب صنعاء4

مباريات األسبوع الـ)9(
2011/1/13مالخميسالرشيد X الهالل

2011/1/13مالخميسشعب صنعاء X شعب إب
2011/1/14مالجمعةالعروبة X التالل

2011/1/14مالجمعةشباب البيضاء X وحدة صنعاء
2011/1/14مالجمعةاتحاد إب X أهلي تعز

2011/1/14مالجمعةحسان X أهلي صنعاء
2011/1/14مالجمعةالصقر X شعب حضرموت

أهلي ووحدة صنعاء 
وحسان أبين في 
دائرة الخطر
المحترفون 
األثيوبيون يسيطرون 
على قائمة الهدافين

األسبوع العاشر 
مباريات نارية ال تقبل 
القسمة على اثنين

الدباء.. ثقة 
صادفت أهلها

أص��در مجلس إدارة صندوق   
النشء والشباب في  رعاية 
الماضي  االث��ن��ي��ن  اجتماعه 
برئاسة الشيخ حاشد األحمر نائب وزير 

ال���ش���ب���اب 
وال��ري��اض��ة 
قرارًا قضى 
ب��ت��ك��ل��ي��ف 
ال���زم���ي���ل 
عبدالسالم 
ال�����دب�����اء 
ب��ال��ع��م��ل 
ن����ائ����ب����ًا 
ل��ل��م��دي��ر 
ي  لتنفيذ ا
ق  و للصند

إلى جانب مهام عمله كأمين سر مجلس 
إدارة الصندوق.

وقوبل هذا القرار باالرتياح والمباركة 
الكبيرين من قبل األوس��اط الشبابية 
والرياضية وف��ي ال���وزارة والصندوق 
واإلعالم الرياضي كون الزميل الدباء 
أهاًل لهذه الثقة بما يعرف عنه من جد 
والتزام واخالص في كل المواقع التي 

عمل بها.
أسرة اإلعالم الرياضي وأسرة صحيفة 
لزميل  ا يهنئون  خاصة  لميثاق«  »ا
عبدالسالم ال��دب��اء.. مع ال��دع��وات له 
بمزيد من التفوق والنجاح في مهام 

عمله الجديدة.

خسارة العرب في افتتاح أمم آسيا

الجماهير القطرية تطالب بإقالة ميتسو بعد الهزيمة
االردن تعادل اليابان وسوريا تطيح بالسعودية

هير    لجما ا ص��بَّ��ت 
ال���ق���ط���ري���ة ج���ام 
د  تحا ا على  غضبها 
الكرة وم��درب  منتخب بلدها 
الفرنسي برونو ميتسو بعد أن 
تجرع منتخبهم الخسارة أمام 
أوزبكستان بهدفين لصفر في 
مباراة افتتاح نهائيات بطولة 
أم���م آس��ي��ا- ال��ج��م��ع��ة- التي 

 . . ليًا ل��دوح��ة حا ا تستضيفها 
وكانت الكويت بطلة الخليج 
خسرت مباراتها األول��ى أمس 
األول أم��ام الصين بهدفين 

أيضًا.
وحملت الجماهير القطرية 
لمدرب  ا رة  لخسا ا مسؤولية 
ميتسو وطالبت بإقالته فورًا 
وتكليف بديل له إلكمال بقية 

مباريات منتخبهم.
وكانت األردن والسعودية 
خاضتا أمس مباراتهما االولى 
األردن أم��ام اليابان وانتهت 
 .. 1  / 1 بالتعادل االيجابي 
والثانية السعودية أمام سوريا 
حيث انتهت بفوز سوريا 1/2.

وتتواصل المباريات اليوم 
لهند  ا تلعب  حيث  االثنين 
أم��ام استراليا فيما تواجه 
البحرين كوريا الجنوبية، 
بينما تلعب اإلم��ارات 
غدًا مباراتها االولى 
في مواجهة كوريا 
الشمالية وال��ع��راق 
أم��ام اي���ران، قبل أن 
لة  لجو ا نف  تستأ
ال��ث��ان��ي��ة 
األربعاء 
المقبل.

فابريغاس في الطريق إلى برشلونة

واف��ق نجم   
لمنتخب  ا
االس��ب��ان��ي 
سيسك فابريغاس على الرحيل 
من صفوف ارسنال االنجليزي واالنضمام 
ال��ى فريق برشلونة الصيف المقبل.. وقالت 
الصحافة االسبانية: إن فابريغاس سيرتدي 
قميص النادي الكاتلوني الموسم المقبل بعد 
توصله التفاق مع حامل لقب الدوري االسباني.. 
وسيحصل فابريغاس )23( عامًا على القميص 
رقم )4(، ومن المتوقع أن يوقع عقدًا يمتد لخمس 

سنوات مع برشلونة.

هودجسون يترك تدريب ليفربول

أعلن نادي ليفربول االنجليزي لكرة القدم أن المدرب   
رودي هودجسون سيترك تدريب فريقه بعد التوصل 

الى تفاهم مع إدارة النادي.
 وذكر موقع النادي أن كيني داقليش سيتولى مهمة التدريب حتى 

نهاية الموسم الحالي.
وكان هودجسون قد تولى تدريب الفريق الصيف الماضي، لكن 
الفريق واصل تدهوره وأصبح يحتل حاليًا المركز )12( في الدوري 

االنجليزي الممتاز لكرة القدم ولم يحقق سوى ستة انتصارات في 
)20( مباراة.

ميتسو


