
شيباني: سنناقش مع وفد الفيفا ثالث قضايا ملحة
قال حميد شيباني- امين سر االتحاد اليمني لكرة  

القدم- انه  يتوقع ان تساعد زيارة وفد الفيفا  لبالدنا  
في استعادة الكرة اليمنية موقعها على خارطة االهتمام 

الدولي بعد ان كانت بعيدة عنه خالل اكثر من عام ونصف.
واشــار شيباني الى ان وفــداً من الفيفا سيعقد عدد من 
االجتماعات مع القيادات الكروية في بالدنا، وستتركز 

المباحثات على ثالث قضايا هي:
- استئناف مشروع جول الذي كان يتم تنفيذه في بالدنا 

وتوقف بسبب االحداث التي شهدتها خالل العام الماضي.
- رفع الحظر عن مالعبنا واستئناف اقامة المباريات الدولية 

ومباريات االندية.
- استئناف برنامج الدورات التدريبية التي كان يقيمها االتحاد 
الدولي بالتنسيق مع نظيره اليمني للكوادر اليمنية وتم توقفها بسبب االحداث التي 

شهدتها بالدنا.
ولفت شيباني الى ان الزيارة أتت بطلب من االتحاد اليمني لكرة القدم وليس لها اي 
هدف آخر خصوصاً ما يتعلق بعالقة اتحاد القدم بوزارة الشباب والرياضة التي قال انها 
غير معقدة وال تحتاج الى اي تدخل في الوقت الحالي خصوصاً واالتحاد اليرغب في اثارة 

اي مشاكل للبلد في الوقت الحاضر .
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افقياً :
١-محافظة يمنية (تقع على ساحل البحر االحمر) – مانح 

او معطي.
٢-احدى مديريات محافظة البيضاء.

٣-نصف قعود – الهاتف النقال (دارجه).
٤-نمل – دولة تقع في جبال الهماليا.

٥-احدى مديريات محافظة الحديدة – تاه او فقد صوابه – 
احد االبوين.

٦-سئم – ضروري وهام للحياة.
٧-احدى مديريات محافظة مارب – لدينا.

٨-من حركات البحر – لقب (منظم قصة كليلة ودمنة.
٩-احد المعالم التاريخية  واالثار االسالمية في محافظة 

الحديدة.
١٠-رمـــز جــبــري (م) – علقم – نصف ســفــرة – نعم 

باإلنجليزية.
١١-فنان يمني قديم .

١٢-من اهم المعالم التاريخية والسياحية في محافظة الحديدة.

عمودياً :
١-احدى مديريات محافظة الحديدة – عانا او جاعا (م).

٢-ما تنتجة النحل – تراب – لالستدراك.
٣-وداد – (المضمان) ملحق حاسوبي يمكن من تبادل 

المعلومات مع حواسيب اخرى – ثلثي رعد.
٤-عــرض مرضي شائع يوصف بأنه ارتفاع في درجة 
حرارة الجسم الداخلية إلى مستوى أعلى من الطبيعي (م) 

– المخالف الذي يقع فيه حصن سما(عتمة)
٥-يرشد – جارحاه (مبعثرة)

٦-بارع – نصف دالل (م) – لدي (م)
٧-ذقن (م) – يناصفك.

٨-منظمة االغذية والزراعة العالمية التابعة لالمم المتحدة.
٩-عملة اوروبية (م) – نصف جساس – حرفي االدغام.

١٠-مدينة سورية – تجدها في (الميامين).
١١-للتوجع (م) – حرفان متشابهان – من الرياحين العطرة (م).
١٢-االماكن الخضراء الصالحة للعب الكرة (م) – (تجدها 

في الشرس).
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بتأكيد من الوكيل بهيان..البدء باستخدام سالح المال للضغط على األندية
«الميثاق»-متابعات 

قال وزير الشباب والرياضة معمر االرياني ان وزارته ستلجأ الى 
استخدام سالح المال-المخصصات- للقضاء على الفساد في االتحادات 
واألندية الرياضية.. وكشف الوزير- في لقاء تلفزيوني بثَّ مؤخراً- ان 
الفساد موجود في بعض االتحادات الرياضية.. مؤكداً عزمه على محاربته 

والتخلص منه بكل الوسائل القانونية بما فيها استخدام سالح المال.
وتعتمد االتحادات الرياضية بنسبة تصل الى ١٠٠٪ من نشاطها على 

دعم صندوق النشء والشباب الذي تديره الوزارة ويرأس مجلس ادارته 
الوزير معمر االرياني بحكم منصبه.

وفي الوقت الــذي تعكف فيه وزارة الشباب والرياضة على انجاز 
االنتخابات الرياضية المتأخرة منذ اربع سنوات، شهدت االيام الماضية 
ظهور اصوات تنادي بالتأجيل بذريعة مخالفة الوزارة لألنظمة وتجاوزها 
لألطر الرياضية والشرعية عند إقدامها على تعديل الئحة االتحادات 

واألندية الرياضية.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 9 / 4 / 2012م 
 الموافق :17 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: (1603)
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االتحاد الدولي يمنح بالدنا البطاقة البيضاء للمشاركة في أولمبياد لندن

منتخبنا الوطني للتايكواندو ينهي مشاركته في بطولة العالم للشباب  بشرم الشيخ
«الميثاق»- شرم الشيخ 

أنهى منتخبنا الوطني للتايكواندو مشاركته في 
بطولة العالم التاسعة للشباب والشابات التي أُقيمت في 
شرم الشيخ المصرية واختتمت يوم  امس االحد بمشاركة 

اكثر من (٩٢) دولة.
وقد شــارك منتخبنا في هذا المحفل العالمي للعبة 
التايكواندو بالعبين هما يوسف الرهمي في وزن (٥١ كجم) 

الى جانب زميله صدام طحامة بوزن (٤٥كجم)
حيث قدم الالعب يوسف الرهمي أداء متميزا في البطولة 
بعد أن خاض مباراتين في وزن تحت ٥١ كجم فاز في واحدة 

وخسر األخرى.
 وجاء فوز الرهمي في المباراة األولى على حساب العب 
طاجاكستان بنتيجة ٤/٧ بعد نزال شهد ندية قوية وإثارة 
كبيرة مكنت العب منتخبنا من التأهل للمباراة الثانية التي 
جمعته مع العب منتخب قبرص، وحينها تعثرت حظوظ  
ي  العبنا الرهمي الذي أجاد كثيراً وحاول مراراً وتكراراً تخطّ
العب قبرص في سبيل جمع النقاط لكن محاولته باءت 
بالفشل نظير الحركات السريعة لالعب  القبرصي ونتيجة 
تعرض العب منتخبنا إلصابة في ساقه اليسرى أثرت على 

لثالثة  ا الجولة  تعزيز نقاطه في 
واستطاع  الالعب القبرصي إنهاء 
اللقاء لصالحه  بجمع ٩ نقاط مقابل 
٤ نقاط لالعب منتخبنا الذي ودع 

منافسات البطولة بفوز وخسارة
أما الالعب  صدام طحامة الذي 
خاض المنافسات في وزن تحت 
٤٥كجم  فقد  لعب ثالث مباريات 
فاز في االولى، وفي الثانية فاز 
بــانــســحــاب  خصمه، وتعثرت 

حظوظه في الثالثة..
حيث حقق  الفوز في المباراة 
االولى على حساب  العب ليبيا 
 ٦ /١١ وانتهى اللقاء بنتيجة 
متأهالً للمباراة الثانية التي كان 
من المقرر ان يقابل فيها العب 
فنزويال الذي اعلن انسحابه من 
مقابلة العب منتخبنا وحينها 
منح هذا االنسحاب التأهل 

الفوري لالعب منتخبنا صدام طحامة الى المباراة الثالثة 
التي جمعته مع العب الصين تايبيه وشهد هذا اللقاء نزاالً 
قوياً اتسم باإلثارة  والندية واالداء  السريع والقوي واستطاع 
العب منتخبنا التفوق على خصمه متقدماً عليه بجمع النقاط 
حتى الثالث الثواني االخيرة من عمر المباراة التي تمكن فيها 

العـــب 
تسجيل  من  يبيه  تا الصين 

ثالث نقاط مكنته من الفوز بالمباراة بنتيجة ٨/١٠ اي 
بفارق نقطتين فقط ..اذ شهد اللقاء الكثير من االخطاء 
التحكيمية التي أدت الى الظلم الواضح والفاضح تجاه العب 

منتخبنا الوطني صدام 
طحامة وخاصة الحكم 
الفيتنامي الذي انحاز 
لالعب الصين تايبيه في 

معظم فترات المباراة.
ــمــكــن الـــقـــول ان  وي
مشاركة بالدنا في هذا 
العالمي كانت  المحفل 
ايجابية  ومقنعة بالنظر 
الى نتائج العبي منتخبات 
الــــدول الــعــربــيــة الــذيــن 
أخفقوا حتى اليوم في احراز 
ميدالية في البطولة في 
كلتا الفئتين (بنين وبنات) 
ــدول   وفــي مقدمة هــذه ال
بية  لعر ا مصر  ية  ر جمهو
الشقيقة المستضيفة للبطولة والمشاركة بأكبر عدد من 

الالعبين والالعبات في مختلف االوزان..

البطاقة ستكون من نصيب نجم المنتخب  تميم القباطي

 الى ذلك قرر االتحاد الدولي للتايكواندو منح البطاقة البيضاء التحاد اللعبة في بالدنا للمشاركة بالعب في اولمبياد 

لندن ٢٠١٢م  في منافسات وزن ٥٨كجم من ضمن اربع دول في العالم نالت هذا االستحقاق.

واعلن االتحاد الدولي هذا  القرار في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد على هامش اقامة بطولة العالم التاسعة 

للشباب والشابات بشرم الشيخ المصرية بمشاركة نحو (٩٢) دولة.

وقد بارك رئيس االتحاد الدولي واعضاء الجمعية العمومية  لرئيس اتحاد اللعبة في بالدنا االخ موفق محمد منصر 

الذي حضر هذا االجتماع احقية هذا القرار الذي جاء تقديراً للجهود المتميزة التي يبذلها االتحاد اليمني من اجل االرتقاء 

بلعبة التايكواندو ونتيجة االنجازات والنجاحات التي حققها العبو المنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات  بالمحافل 

الرياضية الخارجية  فضالً عن العالقة الطيبة التي تربط االتحاد اليمني باالتحاد الدولي للعبة.

ومن المقرر ان يقوم االتحاد الدولي بإبالغ اللجنة الثالثية في اللجنة االولمبية الدولية عن اختيار بالدنا وحصولها 

على البطاقة البيضاء المؤهلة للمشاركة في اولمبياد لندن ٢٠١٢م في لعبة التايكواندو، حتى يتم على ضوئه 

مخاطبة اللجنة االولمبية الوطنية في بالدنا وتحديد الالعب المشارك والذي بات في حكم المؤكد ان تكون هذه 

البطاقة من نصيب نجم المنتخب الوطني تميم القباطي.

وزير الشباب يناشد رئيس الجمهورية التدخل إلخالء المالعب من التواجد المسلح
«الميثاق»-متابعات 

عقدت اللجنة العامة لالنتخابات الرياضية ورشة العمل 
المتعلقة بالعملية االنتخابية للهيئات الرياضية (أندية -فروع-
اتحادات) لإلخوة مديري عموم مكاتب الشباب والرياضة رؤساء 
اللجان الفرعية بالمحافظات وأمانة العاصمة..وبدأت ورشة العمل 
بقراءة الفاتحة على روح فقيد الرياضة اليمنية األخ دحان فليته- 
مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة حجة.. ثم ألقى وزير 
الشباب والرياضة األستاذ معمر اإلرياني كلمة قال فيها: حرصنا 
على إجراء االنتخابات ألهميتها الكبيرة في الرقي بالرياضة اليمنية 
واألندية باعتبارها عملية مؤسسية متطورة، وسيكون للجمعيات 
العمومية دور في التغيير واختيار القياديين المناسبين لتطوير 

األداء .
ودعا وزير الشباب مديري مكاتب الشباب والرياضة إلى التقيد 
باللوائح الدولية والتركيز على المرحلة القادمة.. وأضاف: إن إجراء 
االنتخابات الهدف منه ليس استقصاء أو استهداف أحد ولكنها 

ضرورة لتلبية رغبات االرتقاء والبناء.
وعن بند الحصانة أكد اإلرياني أن اللوائح والقوانين في كل بلدان 
العالم ال تستثني احداً ونحن سنعمل وفقاً لما هو معمول به في 
األنظمة والقوانين الدولية، فلم نجتهد في اللوائح وإنما راعينا 

جميع األهداف والنقاط.
عقب ذلك استمع وزير الشباب ألطروحات مديري مكاتب الشباب 
والرياضة من جميع المحافظات وكان من أبرزها مشكالت الجوانب 
األمنية وعدم إمكانية إجراء االنتخابات في بعض المحافظات 
باإلضافة إلى مناشدة مدير مكتب شباب أمانة العاصمة األخ عبداهللا 

عبيد بضرورة إخالء ملعبي شعب صنعاء والظرافي من العناصر 
المسلحة لتتمكن األندية من ممارسة حقها الرياضي البعيد عن 

الشأن السياسي..
بدوره رد وزير الشباب على األطروحات التي سجلت فقال: لدينا 

فترة سنتين للعمل خاللها ونحن 
مطالبون بالعمل وتحقيق النجاح خاصة أننا في خضم مرحلة 
انتقالية نتطلع فيها إلرساء دولة النظام والقانون.. مبدياً استغرابه 
من بعض المحافظات التي تفيد بأنه من الصعب إجراء االنتخابات 

فيها بسبب األوضاع األمنية في ظل تسلمهم مخصصاتهم المالية 
كاملة، األمر الذي سيضطرهم في الوزارة إلى عدم إرسال أي مبالغ 
ألي ناد لن يقوم باالنتخابات مع االحتفاظ بمخصصاتهم حتى 

تنفرج األزمات األمنية في المحافظات المتذمرة.

وأضاف: الرياضة تخدم الوطن وال تخدم أشخاصاً ومن استطاع 
قيادة أي ناد من أي حزب فليفعل وذلك الفرس والميدان ،المهم 
أن يكون عند مستوى طموحات الشباب ودعمهم.. مشيراً إلى أن 
مخصصات األندية زهيدة لكن على الجميع أن يعلم أن ميزانية 
وزارة الشباب والرياضة منذ ٩٦م- إضافةً إلى ميزانية صندوق 
النشء- لم تزداد فلساً واحداً ما يعني أن موازنتنا ال تساوي ربع 
موازنة ناد خليجي.. لكننا حرصنا على تالفي ذلك من خالل إعادة 
آلية توزيع الــ٣٠ ٪ على المحافظات باالتفاق مع وزارة اإلدارة 

المحلية، وإيجاد رعاية من مؤسسة االتصاالت اليمنية للدوري.
ولفت وزير الشباب إلى أنهم انتظروا أفكار ومالحظات مديري مكاتب 
الشباب والرياضة قبل تثبيت بنود الالئحة لكنهم لم يتفاعلوا.. وشدد 
معالي الوزير على ضرورة إشراف محافظي المحافظات وتعزيز الجانب 

األمني لضمان سير االنتخابات بشكل طبيعي.
وعما يعانيه ملعبا الظرافي وشعب صنعاء وجه وزير الشباب 
بتحرير مذكرة لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي وللجنة العسكرية بضرورة إخالء المالعب من التواجد 
المسلح تلبية لرغبات الشباب والرياضيين حتى ال تكون المنشآت 

الرياضية عرضة لالقتحام وعسكرة الرياضة.
من جهته أكد األخ عبدالحميد السعيدي- وكيل قطاع الرياضة 
نائب رئيس لجنة االنتخابات- أن أداء الوزارة يجري وفقاً للعمل 
المؤسسي ولم نجتهد في اللوائح ونحن قد عملنا ثالث سنوات في 
البداية وحاولنا استيعاب األخطاء السابقة بما يتوافق مع اللوائح 
الدولية ولم نجد أي تجاوب من أي ناد سوى نادي الصقر.. ومعكم 

جميعاً سنلعب دوراً كبيراً في إنجاح هذه االنتخابات.

شعب حضرموت يقهر اتحاد 
إب في الشحر ويحرمه من 

االنفراد بصدارة الدوري
«الميثاق»- 

متابعات
ــاز فريق شعب   ف
حـــضـــرمـــوت على 
ضيفه اتحاد إب بهدف 
دون رد في المباراة 
التي جمعتهما عصر 
الجمعة على ملعب 
بمدينة  ــشــاحــت  ل ا
الشحر على ساحل 
بحر العرب والمؤجلة 
من االسبوع الثامن 
من المرحلة االولى 
لدوري اندية الدرجة 

االولى لكرة القدم.
ـــفـــوز  ــــذا ال ــــه وب
يرتفع رصيد شعب 
حضرموت الــى ١٧ 

نقطة صعد بها الى 
المركز الثامن ويظل 
االتحاد في المركز 

الثالث برصيد ٢٣ 
مفوتاً   ، نقطة
ـــى نــفــســه  عـــل
فرصة اقتناص 
ـــــدارة  ـــــص ال
ــردة  ــف ــن ــم ال
لــلــدوري بعد 
ان فشل في 

الحصول حتى 
عـــلـــى نــقــطــة 

التعادل.. سجل 
هــــدف الــمــبــاراة 

الوحيد محمد احمد 
العبيدي في الدقيقة 

..(٨٠)

الصلوي مدرباً للهالل
«الميثاق»-متابعات 

 أعلنت إدارة نادي الهالل عن تعاقدها مع المدرب / مقبل الصلوي لقيادة 
الفريق األول لكرة القدم.. وجاء اإلعالن عن التعاقد مع المدرب/ مقبل الصلوي خلفاً 

للمدرب / وائل غازي متوقعاً بعد سلسلة نتائج سيئة للفريق في الدور األول من 
الدوري العام لكرة القدم، وهو ما دفع الجهاز الفني السابق إلى أن يقدم استقالته.. وبدأ 

مقبل الصلوي القيادة سريعاً، وأجرى التمرين األول مع العبي الفريق باألمس 
على ملعب العلفي.. وفي أول تصريح صحفي للمدرب مقبل أفاد:المهمة 

ليست صعبة بالنسبة لي في قيادة فريق الهالل إلى المراكز المتقدمة 
في الدوري العام وهو االستحقاق ذو األولوية في برنامج إعدادي لالعبي 
الفريق.. صحيح أن الفريق يتأخر وأهدر الكثير من النقاط إال أن هناك 
أسباباً لذلك من خالل متابعتي لبعض من لقاءات الفريق، وهو ما 
سنعمل على تصحيحه خالل الفترة المقبلة.. وأضاف مقبل:لدي فكرة 
البأس بها على العبي الفريق، وبتكثيف الجهود من قبلنا لهم، يمكن 
القول إن المستوى سيرتقي أكثر مما هو عليه، وسينعكس إيجابياً على 
نتائج الفريق بالمرحلة القادمة. واختتم مقبل تصريحه بالقول:ال أعد 
أحداً باللقب، لكن ما أعد به هو المستوى الجيد الذي سيكون عليه فريق 
الهالل في دور اإلياب، وإذا ظل الحظ السيئ بعيداً عنا فعندها سيكون 

لقب الدوري هو األقرب لنا.
الجدير بالذكر أن فريق الهالل يحتل في الدوري العام لكرة القدم 
المركز الخامس برصيد ٢٠ نقطة من خمسة انتصارات وخمسة تعادالت 

وثالث خسائر بنهاية دور الذهاب .

العروبة يخسر أمام كاظمة الكويتي بكأس االتحاد اآلسيوي
«الميثاق»-متابعات  

تعثر فريق العروبة آسيوياً حين 
خسر ألول مرة في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم من فريق كاظمة الكويتي في اللقاء 
الذي أقيم يوم األربعاء الماضي ضمن منافسات 
الجولة الثالثة لــدور المجموعات، حيث خسر 
الصاعق مباراته األولى في البطولة بهدفين 
مقابل هدف بعد أن كان قد حقق الفوز في مباراة 
وتعادل في أخرى، ورغم التفوق الواضح لفريق 
العروبة في الشوط األول الذي أنهاه متقدماً 
بهدف الالعب المتألق عبدالكريم الوشاح، إال أن 
ذلك التقدم لم يستمر في الشوط الثاني الذي 

شهد تراجعاً من قبل العروبة بغية الحفاظ على الهدف مما جعل الوضع ينعكس وساعد 
في ذلك تدخل الحكم بقرارات ظالمة كان أبرزها احتساب ضربة جزاء غير صحيحة (أكد 
على ذلك الكثير من المحللين وإداريي نادي كاظمة) لتغير ضربة الجزاء مجرى اللقاء لصالح 
كاظمة حين سجل الالعب يوسف ناصر ضربة الجزاء لتصبح األفضلية لصالح فريق كاظمة 

الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني عبر الالعب 
ناصر فرج لتنتهي مواجهة الذهاب بين الفريقين 
بفوز كاظمة في اللقاء الذي أقيم باعتباره على 

ملعب العروبة.
  الثالثاء لقاء اإلياب

 وتقام مباراة اإليــاب على أستاد الصداقة 
ــداً الثالثاء والتي  والــســالم بنادي كاظمة غ
سيسعى فيها العروبة لتقديم مستوى أفضل 
يليق به وبكرة القدم اليمنية وكذا لتعويض 
خسارته السابقة وليعود للمنافسة على صدارة 
المجموعة التي كان قد تربع على قمتها ونافس 
عليها في الجولتين الماضيتين حين حصد أربع 
نقاط، ويتصدر فريق كاظمة الترتيب إلى ما بعد الجولة الثالثة برصيد سبع نقاط يليه 
فريق أربيل العراقي بخمس نقاط فيما يحل فريق العروبة في المركز الثالث برصيد أربع 

نقاط ويتذيل فريق أيست بنغال الهندي الترتيب بدون نقاط.

مسابقة آريكس للصور الفوتوغرافية
«الميثاق»-متابعات 

 تلقى المصورالصحفي المخضرم/
عبدالعزيزعمر(أبوعمر) زيزو- دعوة خاصة من 
منظمة آريكس العالمية IREX)) للمشاركة 
للصورة  لمفتوحة  ا لمية  لعا ا المسابقة  في 
الصحفية والتي تتضمن تعزيز المجتمع المدني، 
وحل النزاعات، التعليم، المساواة بين الجنسين 
والتنمية، وسائل اإلعالم، التكنولوجيا ألغراض 
التنمية، والشباب، ومناحي الحياة.. وان 
هذة المسابقة مفتوحة لكل المصورين 

المحترفين والهواة في العالم.
الموعد النهائي: ١٥ مايو ٢٠١٢م 
وستكون هناك أربع جوائز، وستقوم 
ء  لخبرا ا و لدولية  ا لتنمية  ا لجنة 
والتصوير الفوتوغرافي ووسائل 
االعالم باختيار الفائزين للجائزة 
الكبرى تحت اشراف السفير جورج 
روبرت بيرسون.. وسيقوم أعضاء 
الشبكات االجتماعية على االنترنت  
بالمساعدة في اختيار الفائز من 
الناس.. قد تقوم منظمة اريكس 
أيضاً بتحديد ما يصل الى خمسة 
وسيتم   . شرفيين. بقين  متسا
ــالن عن الفائزين في ٢٥  اإلع

يونيو ٢٠١٢م..


