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بالدنا تشارك في اجتماع الجمعية العمومية للجان األولمبية في روسيا
«الميثاق»-متابعات

توجه إلى روسيا يوم  أمس األول وزير الشباب والرياضة معمر اإلرياني 
للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للجان األولمبية الذي سيعقد في موسكو 

خالل الفترة (١٥-١٧) أبريل الجاري .
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن االجتماع سيناقش عدداً من المواضيع 
المتعلقة بتطوير التعاون للسياسات العامة للجان االولمبية وربطها بالمستفيدين 

من الرياضة والتعليم والصحة .وأشار إلى أن االجتماع سيناقش أيضاً مجاالت 
التعاون بين الجمعية والحكومات في مجال تطوير الرياضات المتخصصة وكيفية 
حماية الالعبين من التعرض للمنشطات والفوز غير الشرعي وكيفية تطوير 
وتشجيع رياضة الشباب.ولفت إلى أنه سيتم خالل االجتماع تقديم صورة متكاملة 
حول األلعاب الرياضية التي ستقام في أولمبياد ٢٠١٢م في بريطانيا، وكذا 
استعراض التصور الخاص باأللعاب األولمبية التي ستقام خالل العام ٢٠١٤م 

في روسيا.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 16 / 4 / 2012م 
 الموافق :24 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: (1604)

تعشــيب «20» ملعبــاً
«الميثاق»-خاص

 في إطار العمل الدؤوب الذي تشهده وزارة الشباب والرياضة منذ تعيين 
الوزير الجديد معمر اإلرياني على رأس الوزارة، دشنت الوزارة ممثلة في 
صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة مطلع األسبوع الماضي العمل 
في تعشيب «٢٠» ملعباً في مختلف محافظات الجمهورية في إطار الخطة 
التي وضعتها إدارة المشاريع بالوزارة وتتضمن القيام بتعشيب عشرين 
ملعباً بالنجيل الصناعي ذي المواصفات الدولية المعتمدة من قبل 
االتحاد الدولي لكرة القدم - الفيفا - وتتولى تنفيذ عملية التعشيب شركة 

هولندية معتمدة من الفيفا، وكانت البداية من خالل ملعب الفقيد بارادم 
بمدينة المكال الذي بدأت الشركة العمل في ترميمه وإصالح أرضيته 
ليكون جاهزاً الستقبال المباريات الرسمية في الدوري العام ابتداًء من 
أول مايو المقبل، وبذلك سيكون فريق شعب حضرموت ممثل المحافظة 
بدوري النخبة أول المستفيدين من تعشيب بارادم حيث سيخوض لقاءاته 
بدور اإلياب عليه، بعد أن ظل يلعب مبارياته بدور الذهاب على ملعب 

الشاحت «الترابي» بمدينة الشحر..<

«الميثاق»-خاص

وجئ الوسط الرياضي   فُ
باإلعالن الــذي صــدر عن 
األخ وزير الشباب والرياضة 
معمر اإلرياني، خالل ورشة 
العمل الخاصة بإقامة االنتخابات 
الجديدة لألطر الرياضية للدورة 
٢٠١٦م)  -٢٠١٢ ) بية  االنتخا
التي انعقدت السبت قبل الماضي 
بمقر وزارة الشباب والرياضة، إذ 
أكد الوزير اإلرياني أن االنتخابات 
القادمة الختيار مجالس اإلدارات 
الجديدة لألندية لن تقام إال لـ«٣٤» 
نادياً، و«٢٠» نادياً تلعب في دوري 

الدرجة الثانية لكرة القدم..
وأكد األخ وزير الشباب والرياضة 
ــوزارة  في إعالنه المذكور أن ال
غير قادرة على إقامة االنتخابات 
لكافة األندية المنتشرة في عموم 

محافظات الجمهورية والتي يتجاوز 
عددها «٣٢٠» نادياً معترفاً بها 
ـــوزارة.. موضحاً أن  رسمياً من ال
أقرت  لالنتخابات  لعليا  ا للجنة  ا
أعــضــاء أنــديــة أبــيــن مــن خوض 

االنتخابات نظراً للوضع الخاص 
الــذي تعيشه المحافظة حالياً.. 
وسيتم إجراء االنتخابات ألنديتها 
عندما تستقر األوضــاع في أبين 
وتعود الحياة إلى طبيعتها..وقد 

أثــار القرار ردود أفعال متباينة 
بشأن اقتصار االنتخابات على أندية 

األولى والثانية فقط.

االنتخابات.. ستجرى ألندية الدرجتين األولى والثانية

تحديد مواعيد انتخابات األندية
 في تعز والحديدة

«الميثاق»-متابعات         
أقرت اللجنة الفرعية الخاصة بانتخابات األندية الرياضية 
في تعز- والتي يرأسها مدير مكتب الشباب والرياضة- 
المواعيد الرسمية إلقامة االنتخابات في المحافظة.. 
وحسب مقرر اللجنة األخ جميل العزي فإن نادي الصقر 

سيقص الشريط يوم األربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٨م..
الى ذلك حددت اللجنة الفرعية لإلشراف على انتخابات 
األندية الرياضية بالحديدة الـ ٢٥من ابريل الجاري موعداً 
لبدء االنتخابات في أندية المحافظة .وأوضح مدير عام 
مكتب الشباب والرياضة بالحديدة نبيل الحبيشي أنه تم 
تحديد مواعيد االنتخابات على النحو التالي، يوم ٢٥ ابريل 
انتخابات نادي األهلي الساحلي، و٢٦نادي الهالل، و٢مايو 

لشباب الجيل، و٤ مايو نادي المنصورية.
ودعا الحبيشي أعضاء الجمعيات العمومية في األندية 
الرياضية إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح االنتخابات 
نظرا ألهميتها في تحسين وتطوير أداء الحركة الرياضية 

بالمحافظة .

«الميثاق»-متابعات         
 كرم نادي الوحدة الرياضي يوم الخميس الماضي 
أبطال األلعاب الرياضية من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١١م في 
لعبة تنس الطاولة والجودو والشطرنج والتايكواندو 
والكيك بوكسينج، وذلك في الحفل الذي أقيم  بفندق 

سبأ.
وقال أمين جمعان- األمين العام للمجلس المحلي 
بأمانة العاصمة في الكلمة التي ألقاها أمام الحاضرين: 
نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التجديد السياسي 
على قاعدة الوفاق الوطني والتي انتصرت بها إرادة 
اليمنيين وقيم الحوار والتصالح والتسامح السياسي 

على فوهات البندقية ورهانات الصراع .
مؤكداً أن الفعالية الرياضية اليوم تأتي تأكيداً للدور 
الريادي السامي التي شكلها الوسط الرياضي في مجال 
تحقيق الوعي المعرفي والتوعوي وغرس روح الوالء 
الوطني في نفوس الشباب والدفع بالمواهب الشبابية 

الواعدة في ظل أجواء تنافسية وروح رياضية عالية .

«الميثاق»-خاص
 بعيداً عن مسلسل تبادل االتهامات بين قيادة االتحاد 
العام لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة بشأن ما 
يقوله االتحاد بأن الــوزارة تماطل في مسألة صرف 
المستحقات المالية الخاصة باالتحاد لكي يقوم 
بإكمال الموسم الكروي (٢٠١١-٢٠١٢م)، إذ يؤكد 
االتحاد أنه عجز عن مواجهة االلتزامات المالية الخاصة 
بتسيير بطولة الدوري العام ألندية الدرجة األولى وأنه 
أضطر إليقاف المسابقة ولم يعلن عن موعد انطالق 
الدور الثاني «اإلياب» بسبب تراكم الديون التي قام 
باقتراضها خالل الفترة الماضية لكي يستمر الدوري.. 
متهماً الوزارة بالمماطلة في صرف «٧٠٩» ماليين ريال 
هي المبالغ المتأخرة لالتحاد لديها، ومع استمرار تبادل 
االتهامات بين الطرفين فإن توجهاً بداخل االتحاد يعمل 
على استئناف دوري الدرجة األولى خالل األسابيع القادمة، 
لتنطلق مرحلة اإلياب حتى بإقامة المباريات دون حضور 
الجمهور لمتابعة اللقاءات بين الفرق وذلك لتجنب حدوث 
مشاكل أمنية جراء حالة االنفالت األمني التي تشهدها العديد 
من المحافظات، وأن هذا التوجه هو الحل األقرب إلكمال 

الدوري وباقي بطوالت الموسم الكروي الحالي..<

قرر االتحــاد االيطالي لكــرة القدم تأجيل 
جميــع مباريات هذا األســبوع فــي كل من 
دوري الدرجة األولــى ودوري الدرجة الثانية 
لوفاة العب وسط فريق ليفورنو اإليطالي، 
بريماريــو موروســيني (٢٥ عامــاً) عقــب 
ســقوطه على أرضية الملعب خــالل مباراة 

فريقه ضمن أندية القسم الثاني.
وســقط موروســيني مغشــياً عليــه على 
أرضيــة الملعب خــالل مبــاراة ليفورنو مع 
مضيفه بيســكارا وتلقى اإلسعافات األولية 
في عيــن المكان قبــل أن ينقــل على وجه 
السرعة إلى المستشفى، بيد أن قلبه توقف 
قبل الوصــول إلى األخير.ووفقــاً لما ذكرته 

وســائل اإلعالم اإليطالية فإن الالعب شعر 
بإعياء شديد اضطرت بعده خدمات الطوارئ 
إلجــراء تدليك له داخــل الملعب لتنشــيط 

عضلة القلب.
وعقب وصولــه المستشــفى قامت وحدة 
الطــوارئ بوضعــه فــي غيبوبــة دوائيــة 
الستخدام محفز خارجي معه لعضلة القلب، 
إال أنه لم يقــدر على تخطــي األزمة ليلقى 

حتفه بعدها بدقائق.
وكان للواقعة أثر كبير على زمالء الالعب 
حيث تم إلغاء المباراة بشكل نهائي، خاصة 
وأن سيارة اإلسعاف تأخرت في الوصول لنقل 

الالعب بسبب ضيق المدخل.

الغموض يكتنف مصير
 دوري الدرجة الثانية

«الميثاق»-خاص
> بعد مخاض عسير ومشاكل عدة كادت تعصف بمصير دوري 

الدرجة الثالثة لكرة القدم المعروف بالتصفيات النهائية 
ألبطال المحافظات لتحديد الصاعدين إلى دوري 

الدرجة الثانية، وصلت منافسات التصفيات 
إلى نهايتها على مستوى التجمعات 

الستة التي جــرت مــن ٢٠ 
مــارس إلــى «٤» أبريل 
الــجــاري وصعدت ستة 
الثانية  للدرجة  فــرق 

هي:
ــن تجمع  ــة.. ع ــرط ــش األمانة- ال

- الفتح.. عن تجمع ذمار - شباب سيئون.. 
عن تجمع إب - تضامن المكال.. عن تجمع تعز - النصر.. عن تجمع 

عدن - ١٤ أكتوبر «شبوه».. عن تجمع حضرموت الساحل
وبذلك تنضم الفرق 
إلى  الصاعدة  الستة 
الـ«١٤» فريقاً ليصبح 
٢٠» فريقاً  الــعــدد «
هــي الــتــي ستخوض 

غمار منافسات دوري 
الــدرجــة الثانية للموسم 

الــكــروي (٢٠١١-٢٠١٢) 
على مجموعتين «١٠» فرق 
في كل مجموعة ستلعب 
ــاً» لتحديد  ــاب ــاً وإي «ذهــاب
األربعة الصاعدين «فريقان 
عــن كــل مجموعة» إلى 
ــدرجــة  مــصــاف دوري ال
األولى للموسم (٢٠١٢-
٢٠١٣)، إال أنه ما زال في 

علم الغيب..<

وحدة صنعاء يكرم ابطال االنجازات الرياضية

«الميثاق»-خاص
> أصدر وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة 
صندوق رعاية النشء والشباب معمر االرياني، أمراً 
إدارياً بشأن آلية تكريم األندية أبطال المسابقات 
الرياضية المحلية بناًء على عرض وكيل وزارة 
القطاع الرياضة عبدالحميد السعيدي..وقضت 
المادة األولى من األمر بتوزيع نسبة ٦٠٪ من قسمة 
الجوائز الممنوحة لألندية لالعبين المشاركين في 
المسابقات الحائزين على البطوالت ونسبة ٤٠٪ 
لألندية.وقضت المادة الثانية بضرورة قيام النادي 
بتنظيم حفل تكريمي لألبطال وبحضور مدير 
مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.. في حين 

قضت المادة الثالثة بأن يرفع النادي تقريراً بكافة 
مبالغ التكريم الموزعة عبر مكتب الشباب والرياضة 
بالمحافظة.=ونصت المادة الرابعة بأن على األندية 
التي سبق وأن كرمت العبي فرقها بنفس المبلغ فإن 

االمر متروك لها بإعادة التكريم من عدمه.
أما المادة الخامسة واألخيرة فقد قضت بأن االدارة 
التنفيذية لصندوق رعاية النشء ووزارة الشباب 
والرياضة ستقف أمام تقارير األندية، واذا تسلمت 
أي شكاوى من الالعبين يتم التأكد من ذلك ويتم 
خصمها من اعتمادات االندية السنوية المرصودة 

طرف حسابات صندوق رعاية النشء والشباب..<

 وفــــاة العب تسبب تأجيل الدوري اإليطالي
< دشنت امس األول بجامعة إب بطولة الشطرنج 

بمشاركة اكثر من ٤٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات.
وفي التدشين اكد الدكتور عبدالسالم االرياني عميد 
شئون الطالب ان هذه البطولة تساهم في اكتشاف 
الطالب المبدعين في لعبة الشطرنج وبما يمكنهم من 

ابراز مواهبهم وابداعاتهم المختلفة.
من جانبه اكد الكابتن خيري المنصوب مدير عام األنشطة 
ــى لبطولة  والخدمات الطالبية ان نتائج الجولة األول

الشطرنج كانت على النحو التالي :
محمد االدريسي (التجارة) * محمد الجوفي (الهندسة)  ١ 

/ صفر
محمد الحنشلي  (الزراعة) * عرفان اليوسفي (التجارة) 

صفر / ١
عبداهللا النهاري (الزراعة) * طارق عادل (التجارة) صفر / ١

فاروق المقدم (التجارة) * محمد التويتي (الهندسة) ١ 
/ صفر

عبدالخالق السميعي (اآلداب) * هشام محمود (العلوم) 
١ /صفر

أكرم آل قاسم (الهندسة) * رفيق الجنيد (العلوم) ١ / 
صفر

رؤوف القحطاني (العلوم) * موسى فيصل (اآلداب) ١ / 
صفر

مجاهد أحمد (العلوم) * بسام حسان (العلوم) ١ / صفر
أكرم عبداهللا (العلوم) * فاروق رفيق (اآلداب) ١ / صفر

وتستمر البطولة حتى نهاية االسبوع الجاري لتشمل 
مختلف كليات الجامعة الثمان وادار الجولة االولــى من 
البطولة تحكيمياً االخت هاله الجماعي واالخ فايز الشدادي.

تدشين بطولة الشطرنج بجامعة إب

النزيلي يستقيل من تدريب إتحاد إب
«الميثاق»- صادق وجيه الدين

قدم المدرب الوطني المعروف الكابتن وليد النزيلي استقالته من تدريب فريق اتحاد إب لكرة القدم، وطلب من اإلدارة 
قبولها وإعفاءه من االستمرار في مهمته كمدير فني للفريق خالل مرحلة اإلياب من منافسات دوري الدرجة األولى.

وعلمت «الميثاق» ان النزيلي شرح إلدارة نادي االتحاد األسباب التي دفعته لتقديم استقالته في الرسالة التي بعث بها 
إليها، وعلى رأسها الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في ما يتعلق بالجانب المالي، وهو ما حال دون قدرة اإلدارة على 

الوفاء بالتزاماتها تجاه الالعبين والجهاز الفني، خصوصاً ما يتعلق بالمتأخرات على صعيد المرتبات والمكافآت.
وتأتي هذه االستقالة مفاجئة للجميع، وال سيما لمحبي وأنصار االتحاد اإلبي، على اعتبار أن الفريق االتحادي استطاع أن 
، بدليل أنه أنهى القسم األول من البطولة وهو يحتل المركز الثالث برصيد  يقدم مستويات رائعةً ويحقق نتائج طيبةً
٢٣ نقطة، بفارق األهداف عن فريقي الشعلة وشعب إب اللذين يحتالن المركز األول والثاني على التوالي بنفس الرصيد 
النقاطي، مع أنه فرط بفرصة االنفراد بالصدارة في مباراته المؤجلة التي خاضها األسبوع قبل الماضي أمام مضيفه شعب 

حضرموت في الشحر بخسارته فيها بهدف مقابل الشيء.

قــرار وزاري بشـأن تكــريـم األنديــة


