
دورينــــــــــــــا.. تأجيل «غريب» في توقيت «مريب»!!
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أفقياً:
١- المسمى التوضيحي ليو الـ ٢٢ مايو – معظم.

٢- بلبل (مبعثرة) – المجوهرات (م).

٣- يكح – حروف متشابهة – خاصتنا.
٤- سكوته (م) – نكمل (الشيء).
٥- عام (م) – الهاتف النقال (م).
٦- بلد أوروبي – اليم (مبعثرة).

٧- جمع (ألم) – محصول.
٨- أحد أهم المساجد القديمة ، يقع بمدينة صنعاء.

٩- مكتشف األمريكيتين – للندبة.
١٠- مكاتب (فاعل) – يتماشى مع الوضع.

١١- وجع – هام وضروري للحياة (م) – دولة أمريكية.
١٢- حاالً (م) – وهب ،أعطى – نصف (عاتب).

عمودياً:
١- أسم علم مذكر (للرفعة والسمو) – ال أعلم ،ال أدرك 

(م) – رقد (م).
٢- يسهلون ،ييسرون (األمر) – األنبياء (م).

٣- مملوك (م) – جمع (حاج) – رجاء.
٤- لفظ الجاللة – البارحة.

٥- بلد عربي (م).
٦- شهر ميالدي (م) – عجمي (مبعثرة) – أحد األبوين.

٧- صانع الوحدة اليمنية ومحققها ، ومؤسس الدولة اليمنية 
الحديثة (م) – بلد عربي.

٨- من أيام األسبوع (م) – معدات.
٩- للسؤال – أمين عام األمم المتحدة (م).

١٠- المحاوالت العديدة – رقبة (م).
١١- الميالن يوم (مبعثرة).

١٢- ضد آخر (م) – نوع من النصوص األدبية.
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زيزو في الكالسيكو األسباني
تلقى المصور الصحفي الرياضي اليمني  

المخضرم/ عبدالعزيز عمر الملقب «بزيزو» 
دعوة لحضور مباراة الكالسيكو االسباني بين ريال 
مدريد وبرشلونة في تدشين الموسم الكروي 
الجديد لليجا االسبانية ٢٠١٢م /٢٠١٣م.. 
وكذا كأس السوبر االسباني بين ريال مدريد 
والفائز بكأس ملك اسبانيا بين برشلونة 

واتليتك بلباو.. جاء ذلك خالل الدعوة الخاصة الذي 
وجهت له من المصور االسباني الرياضي في جريدة 
ماركا االسبانية MARCA) ) كبرى الصحف االسبانية 
الرياضية المتخصصة وذلك أثناء لقاء المصور «زيزو» 
له في تغطية نهائي أبطال دوري أوروبا في مدينة 
ميونيخ ألمانيا االتحادية التي أحرزها نادي تشيلسي 

االنجليزي.. وسوف يحدد موعد الدعوة قريباً.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 28 / 5 / 2012م 
 الموافق :6 / رجب / 1433هـ 

العدد: (1612)
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وزارة الشباب والرياضة 
تشهد تعيينات واسعة

أصــدر وزيــر الشباب والرياضة   
معمر مطهر االرياني العديد من 
القرارات الوزارية والتي تأتي في إطار رفع 
مستوى العمل ووضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب .. والتي أتت منسجمة 
مع التدوير الوظيفي، لما له من فوائد 
وإيجابيات في الحد من الفساد وتحقيق 
العدالة االجتماعية في توزيع الوظيفة 
العامة وفــق معيار التخصص والقدرة 
والمسئولية.. واالستفادة من الكوادر 
المتخرجة والمؤهلة تأهيالً علمياً يتوافق 
مع الوظيفة .. وقد روعي في تلك القرارات 
الحيادية، واالنضباط الوظيفي، والخبرة، 
والكفاءة .. وكانت تلكم القرارات على 

النحو التالي :
- تكليف األخ خالد صالح حسين بالقيام 

بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الرياضة
األخــت باسمة عبدالواحد  - تكليف 
العريقي للقيام بأعمال وكيل مساعد 

لقطاع التخطيط
- توفيق عيد الصراحة .. تكليف للقيام 

بأعمال مدير عام النظم والمعلومات
- محمد احمد نعمان.. تكليف للقيام 
بأعمال مدير عام المراكز الشبابية وأندية 

العلوم
- صالح حزام القحيزه.. تكليف للقيام 

بأعمال مدير عام المعسكرات والمخيمات
- نجيب الهويدي للقيام تكليف بأعمال 

نائب مدير عام التنسيق التربوي
- فكري الجوفي.. تكليف للقيام باعمال 

نائب مدير عام التأهيل والتدريب
- ابراهيم غراب.. تكليف للقيام بأعمال 

نائب مدير عام االتحادات واالندية
- محمد احمد العتاشي.. تكليف للقيام 
المعسكرات  ــام  ع مدير  نائب  بأعمال 

والمخيمات
- فارس احمد حسن السقياء تكليف للقيام 

بأعمال نائب مدير عام مراكز الشباب..
- عبدالجليل عبداهللا الحرازي.. تكليف 
للقيام بأعمال مدير ادارة التنسيق التربوي
- عبدالكريم مطهر مفضل.. تكليف 
للقيام بأعمال مدير ادارة النشاط المدرسي 

باالدارة العامة للنشاط الرياضي
- نصر حيدر الــحــرازي.. تكليف للقيام 
بأعمال مدير ادارة النشاط الجامعي باإلدارة 

العامة للنشاط الرياضي
- سمير علي احمد بادي.. تكليف للقيام 

بأعمال مدير ادارة النشاط الرياضي.

هذا ومن المتوقع ان يصدر الوزير العديد 
من القرارات االخرى .. خالل األيام القادمة..
ــر الشباب  ــدر معالي وزي الــى ذلــك اص
والرياضة  معمر مطهر االريــانــي قــراراً 
وزاريــاً قضى بإجراء بعض التعيينات في 
اإلدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام 

الوزارة..
وشملت التعيينات التي أجراها الوزير 
بالقرار رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٢م  سبعة 
أسماء في مختلف األقسام واإلدارات  التابعة 
لالدارات العامة للموارد البشرية جاءت على 

النحو التالي:
أنــور عبدالواسع -نائباً للمدير العام 

ومديراً إلدارة األجور واالستحقاق
توفيق عبداهللا الغذيفي - مديراً إلدارة 

التنظيم وتوصيف الوظائف
عادل عبده احمد المفتي - مديراً إلدارة  

التدريب والتأهيل
حسين عبداهللا قشاشه- مديراً إلدارة 

التوثيق والبيانات
محسن محمد العزيري - مديرا إلدارة 

الضبط اإلداري
الهمداني- رئيس قسم  محمد احمد 

التوثيق
عدنان محمد الكوكباني 

ــــس قــســم  ــــي - رئ
اإلجازات.

وزير الشباب يوجه بصرف 
مستحقات االتحادات الرياضية

.. ويدشن فعاليات بطولة الوحدة 
للبولينج والبلياردو والسنوكر

وجه معالي وزير الشباب والرياضة   
معمر اإلريـــانـــي بــصــرف جميع 
ــحــادات العامة المتعلقة  مستحقات االت
بالنشاطين الداخلي والخارجي حتى تتمكن 
االتحادات الرياضية من اإليفاء بالتزاماتها 
وفقاً للخطط التي وضعوها بداية العام 
الجاري ٢٠١٢م.. وجاء توجيه الوزير قبيل 
إجراء االنتخابات الخاصة باالتحادات الرياضية 
وذلك حتى ال تكون هذه االنتخابات معرقلة 
المختلفة حيث  الرياضية  لنشاط األلعاب 
إن الهدف من االنتخابات هو تفعيل الدور 
الحقيقي للجمعيات العمومية واختيار الرجل 
المناسب لقيادة المراحل القادمة وفقاً لرغبات 
الشباب والرياضيين في مختلف المحافظات..

ــالً لجميع  ــام ـــان الــتــوجــيــه ش هـــذا وك
المخصصات بــدون استثناء أو نقص في 

مخصص أي اتحاد رياضي.

ــــر الــشــبــاب   ـــن وزي دش
والرياضة األستاذ معمر 
ــانــي فعاليات منافسات  اإلري
بــطــولــة الـــوحـــدة للبولينج 
والبلياردو والسنوكر بمشاركة 
٢٠٠ العب والعبة التي ينظمها 
االتحاد العام للعبة التي ستستمر 
حتى ٣١ مايو الجاري والتي تقام 
تحت شعار (من أجل بناء يمن جديد) 
وجاء التدشين بضربة أرضية لوزير الشباب والرياضة 
لكرة البولينج، أعقبها االفتتاح الرسمي للبطولة حيث تم 
تقسيم الفتيات المشاركات إلى مجموعتين تسلمن أرقام 
المنافسة وقمن بإجراء التدريبات األولية ليبدأن بعد ذلك 
التنافس الفعلي في المجموعتين.. على أن تبدأ تصفيات 
الرجال إثر منافسات الفتيات، وتم تقسيم الرجال إلى 
مجموعتين. وتشمل فعاليات  اليوم االثنين إجراء 
تمارين الفتيات ثم تصفيات الدور الثاني وكذا بالنسبة 

لمنافسات الرجال..

منتخب الناشئين يشارك في بطولة كأس العرب بتونس
يــشــارك الــمــنــتــخــب الــوطــنــي  

للناشئين لكرة القدم تحت سن 
(١٦) سنة في بطولة كأس العرب المقبلة 
المزمع إقامتها في العاصمة التونسية 
تونس خالل شهر  يوليو القادم، بمشاركة 
اثني عشر منتخباً سيتم تقسيمها على 
ثالث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة 

منتخبات..
وأوقعت القرعة  التي جرت في العاشر 
من الشهر الجاري منتخبنا الوطني في 
المجموعة األولى إلى جانب منتخبات: إيران 
المستضيف وبطل العام ٢٠٠٨م، والكويت 
الذي فاز عليه منتخبنا في 
 ، يت لكو با ت  لتصفيا ا

والوس..
ــان منتخبنا قد   وك
نهائيات  ــى  ل إ صعد 

ـــة  ـــول ـــط ـــب ال
ــــدراً  ــــص ــــت م

مجموعته الثانية 
قيمت  أ لتي  ا

مبارياتها في العاصمة الكويتية الكويت 
خالل الفترة من الـــ١٢ وحتى الـــ٢٢ من 
سبتمبر الماضي، وضمت منتخبات كلٍّ من: 
«اليمن - اإلمارات - الكويت - أفغانستان 
فيها  المالديف»، وحقق   - باكستان   -
منتخبنا الفوز على الكويت «١/٢»، وعلى 
المالديف «٥/صفر» وعلى باكستان «٤/
صفر»، وتعادل فيها مع اإلمارات «١/١»، 
وخسر مباراةً واحدةً من المنتخب األفغاني 

..«٢/١»
ويقود المنتخب جهاز فني متكامل بقيادة 
الكابتن أمين  القدير  المدرب الوطني 
السنيني ومساعده الكابتن جياب باشافعي 
ومدرب الحراس الكابتن سعيد نعوم، بعد 
أن قاده في التصفيات الكبير الكابتن سامي 
نعاش قبل أن يتم تحويله لتدريب المنتخب 
االول الذي يستعد هو اآلخر لبطولة كأس 
الــتــي ستقام  الــعــرب المقبلة 
فــي مدينتي جــدة والطائف 
السعوديتين خالل الفترة من 
الـ٢٢ من يونيو وحتى الـ٦ 

من يوليو القادمين..

أهلي صنعاء يواصل  
صدارته للدوري

واصل فريق اهلي صنعاء  تصدره للدوري العام ألندية  
الدرجة االولى لكرة القدم  رغم  تعادله السلبي  مع 

جاره العروبة حامل اللقب في المباراة التي جمعتهما لحساب 
الجولة ١٨ من النسخة رقم ٢٠ ألهم واكبر البطوالت 

الكروية اليمنية، وبهذا التعادل ارتفع رصيد األهلي إلى 
٣٣ نقطة ليواصل االنفراد بالصدارة بفارق نقطة 

واحدة عن مطارده إتحاد إب، وفي المقابل ارتفع 
رصيد العروبة الى ٣١ نقطة احتل بها المركز 

الرابع بفارق األهداف عن الشعلة صاحب المركز 
الثالث بالرصيد نفسه.

وعلى معلب ٢٢ مايو بمحافظة إب، تمكن 
إتحاد إب من الفوز على ضيفه فريق الهالل 

الساحلي بهدف دون رد، وهو الفوز العاشر لالتحاد 
كرقم انفرد به عن كل فرق البطولة، وبه ارتفع رصيد 

االتحاد الى ٣٢ نقطة احتل بها المركز الثاني خلف 
المركز  الهالل في  المتصدر، وبقي  األهلي 

السادس برصيد ٢٨ نقطة.
وعلى ملعب الشاحت الترابي بساحل بحر 

ب العرب في محافظة حضرموت، سقط شعب  إ
بالخسارة امام ضيفه شعب حضرموت بهدف مقابل الشيء، ليرتفع 
رصيد شعب حضرموت إلى ٢٤ نقطة تقدم بموجبها إلى المركز 
التاسع، وفي المقابل تراجع شعب إب من المركز الثاني الى المركز 

الخامس برصيد ٣٠ نقطة.
وفي عدن تمكن فريق التالل من الفوز على ضيفه طليعة تعز بهدف 

نظيف،ونال 
يق  لفر ا فيها 
الفائز - الــتــالل - 
ـــ (٢٢)  ــأس العيد ال ك
ــوحــدة  ــــادة تحقيق ال إلع

اليمنية في ٢٢مايو ١٩٩٠م..
التالل الفائز بالمباراة ارتفع رصيده إلى ٢٢ 
نقطة احتل بها المركز الحادي عشر، وبالمقابل 
تراجع الخاسر -الطليعة -الى المركز العاشر بـ 

(٢٣) نقطة..
وتأجلت مباراة الوحدة عدن مع مضيفه اهلي 
تعز بسبب إضراب العبي الوحدة ورفضهم االلتزام 
بالتمارين واللعب مالم تلَب االدارة الوحداوية 
مطالبهم المتضمنة صرف الرواتب والحوافز 

المتأخرة.
وكانت الجولة ١٨ من الدوري  قد انطلقت  بمباراتين 

اسفرت عن فوز الشعلة على شباب البيضاء (٢-١) 
وشعب صنعاء على نجم سبا ذمار (١-٠).

السباحي والمرقط يحرزان لقب بطولة الفقيد «سنهوب» للتنس  
أحرز الالعبان فيصل السباحي وناجي   

لد  خا لفقيد  ا لة  بطو لقب  قط  لمر ا
سنهوب لتنس الميدان التي نظمها فرع االتحاد 
العام للعبة بأمانة العاصمة للفئات «زوجي رواد 
- فردي فتيات -والبطولة التصنيفية للشباب 
والناشئين والتي تأتي تزامناً مع احتفاالت بالنا 
بالعيد الوطني للوحدة المباركة ٢٢ مايو».. وفيما 
خطف السباحي والمرقط لقب رواد الزوجي، كان 
المركز الثاني من نصيب عبدالملك سريح وزياد 
شواقفة، أما المركز الثالث فأحرزه الالعبان محمد 

الكباب وأحمد الصادق..
وكانت منافسات فئة الشباب فردي قد أسفرت 
عن تتويج الالعب غسان العنسي بالمركز األول، 
وحمزة المسمري بالمركز الثاني، وأسامة المقالح 

بالمركز الثالث..
وفي فئة الفتيات فردي تمكنت الالعبة لبنى 
الصرح من خطف المركز األول وميساء الحكيمي 
حلت ثانياً وصابرين عبد السالم اكتفت بالمركز 

الثالث.
وفي فئة الناشئين فقد تمكن الالعب بالل 

الحريبي من إحــراز المركز األول وكان 
فهمي الورد وصيفاً له فيما ذهب المركز 

الثالث لالعب حسين الفقيه.
حضر حفل تكريم األبطال األخ عبدالحميد 

السعيدي وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة 
واألخ عبداهللا الدهبلي مدير عام االتحادات 
واألندية واألخ نبيل المهدي أمين عام اتحاد 
التنس واالســكــواش رائــد عبيد مدير شركة 
عرب جاردينه والقنصل الكوري «من»، ومدير 

التسويق بشركة واي األخ بشار الجركسي..

المستفيد من القرار.. النادي الذي يرأسه شقيق رئىس االتحاد

بـــــــدون   
ـــق  ـــاب س
إنذار أو اشعار.. أقدمت 
لعليا  ا بــقــات  لــمــســا ا لجنة 
باالتحاد العام لكرة القدم على اتخاذ قرار «صادم» 
بإعالنها المفاجئ يوم الخميس الماضي ٢٤ / ٥ / 
٢٠١٢م تأجيل المباراة الدورية في بطولة الدوري 
العام ألندية الدرجة األولى رقم (١٢٢) التي كان 
مقرراً اقامتها بين فريقي األهلي ووحدة عدن 
ضمن االسبوع الــــ(١٨) للدوري على ملعب 
الشهداء بتعز يوم الجمعة ٢٥ / ٥ / ٢٠١٢م، 
على أن المثير في قرار التأجيل، أن القرار لم 
يستند على أي مبرر لكي تؤجل تلك المباراة 
المهمة للفريقين «األهلي والوحدة» كونهما 
من الفرق التي توجد في المراكز غير اآلمنة 
(أي انهما مهددان بالهبوط) إذا ظل وضعهما 

متأخراً في سلم الترتيب!!
كما أن القرار- بالتأجيل- يؤثر على عدد من 
الفرق اآلخرى التي تصارع من أجل االبتعاد عن 
شبح المواقع الخطرة المهدد بهبوطها إلى دوري 

الدرجة الثانية أو دوري المظاليم!!
وما يزيد من التأويالت غير «البريئة» حول 
القرار المذكور أنه ترك مسألة الموعد الجديد 
التي ستقام فيه المباراة بين أهلي تعز 
ووحدة عدن بدون تحديد، ذلك أن قرار لجنة 
المسابقات تضمن فقرة «مفتوحة» بعد 
التأجيل المباغت.. جاء في نهايته.. على أن 
يحدد موعد إقامة المباراة.. في وقت الحق!!

ــذي اتخذته لجنة  والــالفــت أن الــقــرار ال
المسابقات، تم في توقيت «مريب» جداً.. 
بمعنى أنــه صــدر يــوم الخميس ٢٤ / ٥ 
والمباراة كانت مقررة يوم الجمعة ٢٥ / ٥ 

/ ٢٠١٢م.
فهل يعقل ذلك؟ ثم ان اللجنة لم تشر إلى 

الطرف- النادي- الذي طلب ذلك التأجيل؟!
والقرار العجيب صدر في ظل وجود رئيس 
االتحاد العام لكرة القدم أحمد العيسي خارج 

الوطن، إذ يشارك الرجل في مؤتمر االتحاد الدولي 
لكرة القدم «غير العادي» الذي أختتم السبت الماضي 
بالعاصمة المجرية «بودابست»!! علماً أن القرار لم 
يكن سوى صورة من صور المجامالت التي تمارس 

داخل هذا االتحاد!!
فرئيس نادي الوحدة بعدن عيدروس صالح العيسي 
هو شقيق رئىس االتحاد أحمد صالح العيسي!! وهنا 

يكمن السبب..
وذلــك بالنظر إلــى أن المستفيد األول من قرار 
التأجيل هو نادي الوحدة، نظراً للمشاكل العويصة 
التي نشبت مؤخراً بين العبي الفريق األول لكرة 
القدم مع إدارة النادي «الجديدة- القديمة»!! برئاسة 

الشيخ/ عيدروس العيسي على خلفية مماطلة اإلدارة 
في صرف المستحقات المالية لالعبين الذي وصل بهم 
الحال إلى رفضهم خوض التمارين األسبوعية وبالتالي 
عدم تمكن الفريق من خوض مبارياته المتبقية في 
الدوري وأولها المباراة في االسبوع الـ(١٨) التي كان 
يفترض ان يخوضها يوم الخميس ٢٥ / ٥ أمام النادي 

األهلي بتعز!
ومما سبق يتضح أن األزمة (وحداوية- وحداوية) أي 
انها مشكلة «داخلية» تخص نادي الوحدة الرياضي 
بالشيخ عثمان بمحافظة عدن، وال دخل لفريق أهلي 
تعز فيها بأي شكل من االشكال وكان يفترض ان تقام 
المباراة في المكان والزمان المحددين لها ويتم تطبيق 
الالئحة في حال عدم حضور الطرف اآلخر، أي الوحدة 
فإذا ثبت تخلفه عن مواجهة األهلي، يعتبر الوحدة 
منسحباً من المباراة ويكون خاسراً لنتيجة المباراة (٣ 
/ صفر) لصالح األهلي، كما تنص عليه الئحة الموسم 
الكروي في مثل هذه الحاالت والتي تنص- أيضاً- على 
أنه وفي حال تكرار انسحاب (عدم حضور) الفريق «أي 
فريق» لمباراتين متتاليتين من مبارياته في الدوري 
يتم إلغاء جميع نتائجه في المسابقة وهبوطه إلى 
الدرجة األدنى «الدرجة الثانية» وهو ما كان اتحاد كرة 
القدم قد طبقه نهاية الموسم الماضي، عندما  تخلف 
فريق حسان أبين عن اللعب (مباراتين متتاليتين) أمام 
شباب البيضاء وشعب صنعاء- على التوالي- وحينها 
سارع االتحاد إلى تطبيق الالئحة (المفترى عليها) 
وتقرر هبوط حسان إلى الدرجة الثانية لتغيبه عن 

اللعب لمباراتين في ختام ذلك الموسم..
علماً أن الفريق الحساني كان يمر بأزمة مماثلة ألزمة 
الوحدة الحالية، عندما توقف العبو حسان عن خوض 
التمارين المعتادة وهو ما حال- بالتالي- دون تمكين 
الفريق األبيني من اكمال مبارياته وكان هبوطه سليماً 

استناداً إلى نص الالئحة!!
يبت في  فكيف حضرت «الالئحة» في حالة حسان، وغُ
الحالة الوحداوية؟ إنها سياسة المعايير المزدوجة والكيل 
بمكيالين وربما «عدة مكاييل» وهي السياسة المتبعة 
داخــل اتحادنا المعني بشئون المنظومة الكروية.. 

اليمنية.. عيب واهللا.. يا لجنة المسابقات..!!

عيدروس العيسي


