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افقياً :
١-  مسجد تأريخي  (يقع في جزيرة كمران)، يعود تاريخ إنشائه إلى فترة تواجد 
المماليك في الجزيرة لصد حمالت البرتغاليين عن جنوب البحر األحمر حوالي عام 

(٩٢١ هـ - ١٥١٥ م) – شارك (في عمل).
٢-  نصف (زجاج) (م)جزيرة يمنية  (تقع في البحر األحمر-ضمن ارخبيل جزيرة 

سقطرى) – عطف او اشتاق (م).
٣-  نعتزل ونبتعد (عن الشيء) – الفن التشكيلي.

٤-  يهز - يضع فيه من األشياء قدر ما يأخذ (م) – اتوماتيكي.
٥-  نصف تقصد – للتعريف – اعاناه وسانداه.

٦- دكتور فرنسي (ولد في باريس عام ١٧٨١م) اخترع السماعة الطبية.
اج  (مبعثرة ) ، كلمة فينيقية األصل معناها المدينة الجديدة  رطَ ٧-  للتمني (م) - قَ
وهي مدينة تونسية أسسها الفينيقيون، وأصبحت مركز إمبراطورية كبيرة حكمت 

شواطئ المغرب العربي وصقلية وإسبانيا حتى سقوطها في حروب مع الرومان.
٨- مجموعة جزر يمنية تقع في البحر االحمر (ارخبيل ...) – طويل (مبعثرة).
٩- يفسدوا أشد اإلفساد ويبالغوا في ظلمهم وتكبرهم وكفرهم - السقي.

١٠- ممثلة سينمائية مصرية ونجمة شباك أواخر الخمسينيات والستينيات فيما 
عرف ”بالعصر الذهبي للسينما المصرية ،من افالمها (ثورة البنات ،مع الذكريات 

،أبي فوق الشجرة) - حرفان متشابهان.
١١- حرفان متشابهان – المضمار (مبعثرة). 

١٢- مركب كبير بناه نوح عليه السالم بأمر من اهللا لينجو هو ومن آمن معه من 
وفان – في الوجه. الطُّ

عمودياً :
١- عنصر كيميائي في الجدول الدوري له الرمز N والعدد الذري ٧ (عديم 
اللون والطعم والرائحة) وهو عادة غير نشط ،يشكل ٧٨ بالمائة من الغالف 
الجوي لألرض كما أنه يدخل في تركيب جميع األنسجة الحية ويستعمل 

أيضا في صناعة األسمدة.
٢-  يثبته (م) – اجنحة السمكة.

٣-  احرف متشابهة – يتدمرون ويتالشون (م).
٤-  حسن كالمه او زاد فيه – الحيوي (مبعثرة).

٥-  رب - خدمه القائمون بأمره.
٦-  نكح – عندي – نسأم (م).

٧-  غم وحزن – يصلي بالناس (م) – شاركو ،قاسمو (الشخص في فرح او حزن).
اق وانبالج نور الصباح ,اندفاع الماء بقوة (م) – كثير ،غفير  ٨- انشقَّ

،مليء (م).
٩-  بسيط - جمهورية اتحادية (تقع في افريقيا –عاصمتها أبوجا – 

عملتها النايرا).
١٠- ريكاردو (مبعثرة) ، ريكاردو هو اسم برتغالي أو إسباني بمعنى 

ريتشارد - للنفي.
١١- العام ،الحول (م) – ندى – خير ،بركة.

١٢- محمية طبيعية (تقع في الجهة الجنوبية للجمهورية اليمنية قبالة 
مدينة المكال  شرق خليج عدن).
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تقدير األبطال.. وقتل النجوم
«الميثاق»- خاص

> لم يكن مفهوماً ذلك اإلجراء المتشدد الذي قامت به إدارة 
نادي ٢٢ مايو بأمانة العاصمة حين أصدرت قرارها «المبالغ فيه» 
بشطب المالكم جميل صالح المسعدي نهائياً من سجالت النادي، 
والذي يعد من أبرز النجوم في فريق المالكمة بالنادي وساهم مع 
باقي زمالئه في إحراز العديد من البطوالت المحلية للنادي، إال أنه 
لم ينلْ حقه كزمالئه في فريق المالكمة بنادي ٢٢ مايو، حيث 

فوجئ المالكم جميل المسعدي باستبعاد اسمه من قائمة أبطال 
النادي الذين كرموا مؤخراً من قبل اإلدارة، وعندما طالب بحقه 
في التكريم سارعت اإلدارة بإصدار قرارها القاضي بشطبه نهائياً 
من سجالت النادي وذلك عقب انتهاء مراسم الحفل التكريمي 
الذي أقامته اإلدارة لتكريم أبطال النادي المبرزين في المنافسات 
المحلية خالل الفترة الماضية.. فماذا يمكن تسمية هذا اإلجراء 

المتسرع؟.. أليس نوعاً من القتل أو إعدام النجوم..

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 23 / 4 / 2012م 
 الموافق :1 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: (1605
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سقف المطالب الحقوقية يرتفع من تثبيت المتعاقدين إلى إقالة كبار الفاسدين

تصعيد خطير في الحركة االحتجاجية لموظفي 
وزارة الشباب والرياضة واإلرياني «الهدف»!!

«الميثاق»- خاص 
 أقدم عدد كبير من موظفي 
وزارة الشباب والرياضة- صباح السبت 
الماضي- على القيام بتصعيد وتيرة 
االحتجاج ضد قيادة الوزارة على خلفية 
اتهامهم لها بالمماطلة والتسويف في 
تلبية المطالب التي قالوا إنها مطالب 
مشروعة كانوا قد تقدموا بها خالل 
الفترة الماضية ووعدت الوزارة- حينها- 
بالعمل على تلبية تلك المطالب التي 
قدمها الموظفون، خصوصاً فيما يتعلق 
منذ سنوات في  المتعاقدين  بتثبيت 
مختلف قطاعات وزارة الشباب والرياضة 
لكن هــؤالء المتعاقدين «المغلوبين 
على أمرهم» لم يجدوا سوى المزيد من 

الوعود؟!
ــتــســويــف، فــقــد لجأ  ـــك ال وإزاء ذل
الموظفون- مرة أخرى- للقيام بحركة 
احتجاج، إالّ أنهم هذه المرة صعدوا كثيراً 
من حركتهم االحتجاجية ضد ما وصفوه 
بتفشي واستشراء الفساد وتزايد عدد 
المفسدين، خصوصاً في أوســاط كبار 

المسئولين بالوزارة!!
على أن الوقفة االحتجاجية التي قام 
بها الموظفون- السبت الماضي- شهدت 
ارتفاعاً الفتاً في سقف المطالب التي 
طرحها أولــئــك المحتجون فــي أوقــات 
سابقة، فبعد أن كانت محصورة في 
الحصول  المتعاقدين وضمان  تثبيت 
على التأمين الصحي الشامل للموظف 
وأسرته والمساواة في الحصول على 
المكافآت المالية التي تمنح لزمالئهم 
الذين يعملون في صندوق رعاية النشء 

والشباب!
فقد ر فع الموظفون الثائرون سقف تلك 
المطالب الحقوقية من خالل الالفتات 
التي رفعوها- السبت الماضي- وكتب 
عليها مطالبات بسرعة إقصاء الفاسدين 
خصوصاً المسئولين الكبار من الوكالء 

والوكالء المساعدين، بل ووصل 
ــى مطالبتهم باستقالة  األمــر إل
وإقالة الوزير معمر مطهر اإلرياني، 
ــان قد  ــه لــم يــف بما ك بــداعــي أن
وعد به المطالبين بالحقوق مثل 
التدوير الوظيفي وإحالة من بلغ 
أحد األجلين إلى التقاعد وغيرها 

من المطالب الحقوقية!
وتعهد الموظفون المنتفضون بمواصلة 
التصعيد والضغط على الـــوزارة حتى 
الوصول إلى تنفيذ ما خرجوا من أجله 

على أرض الواقع..
يذكر أن المحتجين حاصروا البوابة 
الرئيسية لمقر وزارة الشباب والرياضة 
الكائن في شارع الزبيري ومنعوا الدخول 
والخروج ألي شخص من وإلى الوزارة حتى 
أن الوزير معمر اإلرياني لجأ للوصول إلى 
مكتبه إلى الدخول عبر البوابة الخلفية 

لمبنى الوزارة..

والسؤال الذي يطرح بقوة:
ما الــذي جعل األمــور تصل إلى ذلك 
الحد من التصعيد الذي أقدم عليه أولئك 
الموظفون؟ وما مدى حقيقة المطالب 
ــوا طرحها؟ أو تلك التي  الــتــي واصــل
طرحوها- مؤخراً- ولم تكن من ضمن ما 
طرحوه سابقاً؟ وما النتيجة التي يمكن ان 
تصل إليها األمور بين الطرفين (أصحاب 
المطالب الحقوقية) وقيادة الوزارة.. وما 
الذي سيقدمه األخ الوزير لتنتهي المظاهر 
االحتجاجية بما يمكن أن تصل إليه في 

القادم من األيام؟!

«العنكبوتية» 
ال تكفي لتعزيز 

الشفافية!
«الميثاق»- خاص 

 من حين آلخر يثبت األخ معمر مطهر 
اإلرياني - وزير الشباب والرياضة أنه بالفعل 
«الرجل المناسب.. في الموقع المناسب» فمنذ 
تعيينه على رأس هذه الوزارة المهمة المعنية 
بشؤون أهم شرائح المجتمع- أال وهو القطاع 
الشبابي والرياضي- فقد أحدث اإلرياني حالة 
من الحراك داخل وزارة الشباب والرياضة وباقي 
الهيئات واألطر التابعة لها، ويؤكد ذلك التفعيل 
الكبير الذي طرأ على عمل ومهام صندوق 
رعاية النشء والشباب والرياضة، حيث تم 
إنجاز التكريم المتأخر لخمس سنوات ألبطال 
وبطالت اإلنجازات المحلية وكذلك لألندية 

واالتحادات..
وأخيراً نجاح قيادة الصندوق 
فــي إقــنــاع مجلس النواب 
ــادة نسبة الـــ ٣٠٪  ــإع ب
التي كــان البرلمان قد 
أقر استقطاعها لصالح 
المجالس المحلية في 

المحافظات وغيرها..
وآخــر مــا أعلن عنه 
الوزير الشاب الكشف 
عـــن تــوجــه وزارتــــه 
إلنشاء موقع ألكتروني خــاص بــالــوزارة على 
الشبكة العنكبوتية سيتم تخصيصه لنشر كافة 
نشاطات الوزارة والتواصل مع مختلف الساحات 
في المحافظات، وعبر الموقع سيتم نشر كافة 
البيانات المالية المتعلقة بالوزارة بهدف تعزيز 
مبدأ الشفافية والوضوح.. فهل سيكون ذلك كافياً 
للحد من الفساد المستفحل في أروقة وقطاعات 

الوزارة؟!

المنتخب الوطني األول يواصل اإلعداد لبطولة 
كأس العرب المقبلة في السعودية

«الميثاق»- متابعات 
يواصل المنتخب الوطني األول لكرة القدم استعداداته 
في المعسكر اإلعدادي الداخلي المقام حالياً في العاصمة صنعاء 
منذ بداية شهر مارس الماضي بقيادة المدرب الوطني الكبير 
الكابتن سامي نعاش، حيث يزاول تمارينه اليومية على فترتين 
صباحية ومسائية على أستاد الفقيد علي محسن المريسي في 
المدينة الرياضية، وذلك بهدف المشاركة في بطولة كأس العرب 
المقبلة المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 

خالل شهري يونيو ويوليو القادمين..
وأوضح المدرب الوطني الكابتن سامي نعاش- المدير الفني 
للمنتخب- أن التركيز في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني 
على الجوانب الفنية من حيث طرائق اللعب وأساليب التكتيك 
ومستويات التكنيك، بعد أن اهتمت التمارين في المرحلة األولى 

من اإلعداد بالجوانب اللياقية والبدنية ونحوها..
وأشار النعاش إلى أن المستوى الفني يتصاعد من وقت آلخر، 
على الرغم من أن االستقرار لم يكن بالصورة المطلوبة خالل 
الفترة الماضية؛ بسبب أن الالعبين كانوا يتجمعون ثالثة إلى 
أربعة أيام في صنعاء مكان المعسكر ثم يذهبون للعب مع فرقهم 

في الدوري المحلي..
متمنياً أن يبحث اتحاد الكرة عن حلٍّ لمشكلة مشاركة الالعبين 
مع فرق أنديتهم في حال استمرار دوري الدرجة األولى بانطالق 
مرحلة اإلياب، وال سيما أن الفترة المتبقية النطالق بطولة كأس 

العرب قصيرة وتفرض بذل أقصى الجهود للوصول إلى الجاهزية 
التي تمكن العبينا من الظهور بصورة مشرفة..

وبين النعاش أن الالعبين المتواجدين في صفوف المنتخب 
االول حالياً عددهم (٢٣) العباً، وان هناك سبعة إلى ثمانية العبين 
بعيدين عن المعسكر؛ بسبب اإلصابات واالختبارات الدراسية 
إضافةً إلى انشغال العبي فريقي العروبة والتالل مع فريقيهما 

اللذين يشاركان في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي..
ولفت المدير الفني للمنتخب الوطني إلى أنه يوجد حالياً معه 
في الجهاز الفني مدرب الحراس الكابتن خالد عاتق، وانه تقدم 
بطلب إلى قيادة اتحاد الكرة إليجاد مدربين أجنبيين أحدهما لياقة 
بدنية واآلخر مدرب حراس، فتم التجاوب معه ومازال البحث جارياً..
وعن المعسكرات التدريبية الخارجية؛ قال نعاش: نحن بحاجة 
ماسة جداً لمعسكرات تدريبية في الخارج، وال سيما في مدينة 
تشابه أجواؤها أجواَء مدينة جدة السعودية، على ان يتضمن لعب 
مباريات ودية حقيقية مع منتخبات قوية، لكن الموضوع معلق 
على حل األزمة المالية التي يعاني منها اتحاد الكرة من قبل 

وزارتي المالية والشباب والرياضة..
داعياً الجميع إلى التعاون مع المنتخب خالل هذه الفترة، بما 
يسهم في استكمال المرحلة اإلعدادية بصورة مثالية، خصوصاً 
وأن أمام منتخبنا استحقاقين مهمين عقب بطولة كأس العرب، 
هما بطولة غرب آسيا في األردن وبطولة خليجي (٢١) المزمع 

إقامتها في البحرين في يناير من العام القادم ٢٠١٣م..

بعد حصوله على البطاقة البيضاء

تميم التايكواندو إلى أولمبياد لندن
«الميثاق»-متابعات 

تلقى االتحاد العام للتايكواندو رسالة خطية من االتحاد العالمي للعبة الذي 
يتخذ من العاصمة الكورية الجنوبية سيول مقراً له، هنأ فيها حصول بالدنا على 

البطاقة البيضاء «يلد كارد» المؤهلة مباشرة إلى أولمبياد لندن ٢٠١٢م.
وأكد االتحاد العالمي في رسالته أن اللجنة الثالثية باللجنة األولمبية الدولية باركت 
اختيار اليمن للمشاركة في األولمبياد ضمن منافسات لعبة التايكواندو بالعب واحد 
في وزن تحت ٥٨ كجم وتم تثبيت اسم نجم منتخبنا الوطني تميم القباطي لخوض 
منافسات هذا الوزن.. وكان االتحاد العام للتايكواندو قد رشحه لنيل البطاقة البيضاء 
نظير ترتيبه المتميز بين الالعبين الدوليين المصنفين في قارة آسيا واحتالله المرتبة 

(١٦٧) في ترتيب قائمة أفضل العبي دول العالم للعبة التايكواندو.
وأشار االتحاد العالمي في سياق رسالته إلى أن هذا االختيار جاء نتيجة الجهود 
المتميزة التحاد التايكواندو في بالدنا التي بذلها في سبيل تطوير اللعبة واالرتقاء 
بها نحو األفضل خاصة خالل السنوات الماضية وحرصه المستمر على تحقيق اإلنجازات 

والنجاحات في مختلف المحافل الرياضية الخارجية.
وتمنى االتحاد العالمي للتايكواندو أن تعمل اللجنة األولمبية في بالدنا واتحاد اللعبة 
على إجراء التحضير المبكر لالعب تميم القباطي وإعداده بالشكل المطلوب بغية تعزيز 
مستواه الفني والبدني حتى يتمكن من المشاركة الفاعلة في اولمبياد لندن وتحقيق 
نتائج إيجابية تعزز من حضوره الجيد وتعكس تطور اللعبة في بالدنا. وكانت أكثر 
من (٦٣) دولة قد تقدمت إلى االتحاد العالمي للتايكواندو واللجنة الثالثية باللجنة 
األولمبية الدولية للحصول على إحدى البطاقات البيضاء المؤهلة مباشرة 
إلى المشاركة في أولمبياد لندن والمحددة بأربع بطاقات فقط في 
لعبة التايكواندو حيث حظيت بعملية االختيار كمبوديا ومالي 

وبنما وبالدنا.

بعد غد األربعاء باألردن
العروبة يواجه أيست بنغال الهندي

«الميثاق»-متابعات 
 سيكون فريق العروبة ممثل بالدنا في بطولة 
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ٢٠١٢م على موعد مع 
مواجهة مهمة وحساسة بعد غد األربعاء حين يستضيف 
فريق أيست بنغال الهندي بآمال تعزيز حظوظه وتقويتها 

في بلوغ الــدور الثاني من البطولة حيث 
يحتضن أستاد األمير محمد الدولي 

بالعاصمة األردنــيــة عمان األربعاء 
لعروبة  ا فريقي  مواجهة  لمقبل  ا
وأيست بنغال الهندي ضمن الجولة 
الخامسة من منافسات المجموعة 

الــثــانــيــة 
لة  لبطو
ــــــأس  ك
ــاد  ــح االت

ــوي  اآلســي
التي تضم إلى 

وأربيل العراقي، جانب الفريقين كالً من كاظمة الكويتي 
وتستضيف العاصمة األردنية مواجهة اإلياب بين الفريقين 
باعتبارها أرض فريق العروبة الذي حرم هو وممثل بالدنا 
اآلخر في البطولة فريق التالل من اللعب على أرضهما بسبب 

األزمة السياسية التي شهدتها البالد، فأقر االتحاد اآلسيوي أن 
تكون األردن هي أرض الفريقين اليمنيين.

اللقاء يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لفريق العروبة الذي يريد 
الخروج من هذه المواجهة بفوز كبير لتعزيز حظوظه في 
التأهل إلى الدور الثاني كأول فريق يمني يحقق هذا اإلنجاز، 
إال أن مواجهة الصاعق األخيرة أمام فريق أربيل العراقي 
يوم التاسع من مايو المقبل هي الحاسمة والتي ستحدد 
المتأهل على أساس أن فريقي كاظمة وأربيل سيتواجهان 
يوم األربعاء القادم في الكويت وسيكون كاظمة هو األقرب 
للفوز، أما فريق أيست بنغال فاللقاء مجرد تحصيل حاصل 
بالنسبة له خاصة أنه لم يجمع أي نقطة في الجوالت األربع 
الماضية بعد أن خسر مبارياته األربع التي لعبها، فيما العروبة 
يحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط من فوز على أيست 

بنغال بهدف وحيد وتعادلين مع أربيل بهدفين لمثلهما، وكاظمة بهدف لمثله 
مقابل خسارة واحدة فقط من كاظمة بهدفين لهدف.. وانطالقاً من أهمية 

المباراة للعروبة فإنه سيكون مطالباً بنتيجة جيدة يسجل بها أوالً 
استمرارية حضوره الطيب في البطولة اآلسيوية التي يشارك فيها 

ألول مرة وثانياً لإلبقاء على حظوظه قائمة وبقوة في تحقيق 
إنجاز فريد لكرة القدم اليمنية واألندية بالتأهل إلى الدور 

الثاني من البطولة.
منافسات الجولة الخامسة للمجموعة 

الثانية ستكون ساخنة ومثيرة وقوية 
كون مواجهة العروبة وأيست 

بنغال تهم الفريق اليمني 
بشكل كبير، أما مواجهة 
أربيل وكاظمة فإنها 
مــواجــهــة فاصلة 
ــاك  ــب ــض اشــت ــف ل
ــــدارة بين  ــــص ال
الفريقين وربما أيضاً اإلعالن 
المجموعة  أول فـــرق  ــن  ع
المتأهلة إلى الــدور الثاني، 
وفــيــمــا يــلــي مــوقــف فــرق 
لة  لجو ا حتى  عة  لمجمو ا

الرابعة:
األول/أربــيــل بثمان 
ــن  ــوزي ـــن ف نـــقـــاط م
ــه سبعة  ول وتعادلين 

أهــــداف وعــلــيــه ثالثة 
أهداف.

ن  بثما ني/كاظمة  لثا ا
نقاط من فوزين وتعادلين 

ولــه سبعة أهــداف وعليه 
ثالثة أهداف.

الثالث/العروبة بخمس نقاط 
من فوز وتعادلين وخسارة واحدة 

وله خمسة أهداف وعليه مثلها.

الخميس..
دوري النخبة 

يستأنف مرحلة اإلياب
«الميثاق»-متابعات 

أقر االتحاد العام لكرة القدم استئناف 

دوري الدرجة األولى لكرة القدم «دوري النخبة» 

يوم الـ ٢٦ من أبريل الجاري بعد توقف اضطراري 

دام ثالثة أسابيع متتالية بسبب إيقاف وزارة الشباب 

المخصصات المالية التحاد الكرة وبالتالي لألندية.

وقد عقد االتحاد العام لكرة القدم اجتماعاً استثنائياً 

يوم  أمس بمبنى االتحاد جمع األمانة العامة ولجنة 

المسابقات وتم فيه  مناقشة التحضيرات الجارية 

الستئناف قطار الدوري ووضع جدول األسبوع األول 

من دور اإلياب لدوري النخبة.

وكانت وزارة  الشباب والرياضة قد قامت 

بصرف قسطين من مخصصات األندية على 

أن يتم صرف بقية المخصصات بالتزامن مع 

مرور الجوالت األولى لدور اإلياب، ويأتي 

تفاعل الـــوزارة بصرف مستحقات 

االتحاد من اجل تسيير أنشطته 

المختلفة وبما ال يؤدي إلى 

ـــدوري مرة  توقف ال
أخرى .

الدوري وسالمة 
الالعبين

«الميثاق»-خاص 
بالنظر إلى التفاقم المتزايد لألوضاع 
العديد من  التي تشهدها  المتردية  األمنية 
المحافظات المختلفة وهو ما يثير القلق لدى عامة 
الناس، ناهيك عن التأثيرات السلبية لمثل هذه 
االختالالت األمنية على مجمل النشاط اليومي 
في أرجــاء المدن والمحافظات، ولعل األنشطة 
والمسابقات الرياضية - المركزية - من أبرز 
المتضررين من استمرار حالة االختالالت األمنية 
وقد وقعت عدة حوادث من تقطع واحتجاز لبعض 
الفرق الرياضية وهي في طريقها لالنتقال من 
محافظة إلى أخرى، وهي تعود عن طريق البر 
إلى المحافظة التي تقطنها تلك الفرق.. وتجنباً 
لتكرار مثل تلك الــحــوادث فــإن المطلوب من 
وزارة الشباب والرياضة واالتحادات العامة سرعة 
العمل على تأمين التنقالت لكل الفرق واألندية 
عن طريق الجو، وفيما يتعلق بضمان استمرار 
البطوالت المركزية كدوري كرة القدم للدرجتين 
األولــى والثانية، فإن اللجوء إلقامة المباريات 
بدون حضور الجماهير قد يكون الحل األمثل لكي 
تتواصل المباريات بدون أي عراقيل من أي نوع..

عن أولويات.. 
«الهائل» شوقي!

«الميثاق»- خاص 
 كم كان رائعاً ذلك 
الموقف النموذجي الذي سجله 
بل وأكده األخ/ شوقي أحمد هائل 
سعيد الشاب الرياضي الخلوق 
الذي نال ثقة القيادة السياسية 
بتعيينه محافظاً لمحافظة تعز، 
وهو القرار الذي القى ارتياحاً كبيراً 
ليس من غالبية أبناء الحالمة تعز 

بل ومن عامة الشعب اليمني..
وفي تأكيد على روعة االختيار 
للهائل شوقي ليكون على رأس قيادة 
الحالمة تعز، فلم يكن غريباً على 
شوقي إعالنه عقب اختياره - باإلجماع - 

ليكون رئيساً لمجلس إدارة نادي الصقر للسنوات األربع المقبلة بأنه سيكون 
رئيساً لجميع أندية تعز وأنه وضع على رأس أولوياته تجاه الرياضة والرياضيين 
في الفترة المقبلة سرعة العمل إلنجاز المشاريع االستثمارية ألندية «أهلي تعز، 
الطليعة، الرشيد» ثم تسوير جميع مقرات األندية الريفية، إلى جانب تركيزه على 
أهمية إنجاز األستاد الرياضي في المحافظة الملعب الدولي الكبير الذي تم تسميته 

ليكون أستاد الفقيد عبدالعزيز عبدالغني..


