
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢

أفقياً:
١- موقع إخباري متميز، به أهم األحداث على الساحة 

اليمنية والدولية– أترك (فعل).
٢- عملة روسيا (م) – أحد الكتب السماوية (م).

٣- أسيئ (مبعثرة) – يلتحمون – يكونون مصدر قوة.
٤- مديرية بمحافظة عدن – يبعد عن (فعل المنكر) 

(م).
٥- الوشاية (م) – ضحية الواجب.

٦- المصافحة (مبعثرة) – خوف ، هلع.
٧- إسم علم مذكر (م) – مديرية بمحافظة مأرب – 

علقم.
٨- للندية – البهجة والسرور (م).

٩- المنعطف – ضد آجل (م).
١٠-شك (م) – الزوج.

١١-تقال على الهاتف – من الحشرات (م).
١٢-الثياب المزينة، أحد المشغوالت النسائية – 

لإلستثناء.

عمودياً:
١- األنباء (جمع) – أبتدء (بالشيء).

٢- مطر شديد (م) – طموحاتي.
٣-القرار (م) – اسم علم مؤنث.

٤-سقي (م) – مستمعون بإرضات – ندى (م).
٥-مشتغل بعلم الفلك (م) – أجاوب وأبادل الكالم.
٦-التساهل، التهاون (في األمر) – حرف نصب (م).

٧-غذاء النحل (م) – عاصمة عربية (م).
٨-نعثر (على) – بخيل – بلح (م).

٩-إيراد، إثارة (الخبر) – عاصمة أوروبية.
١٠-ينهار (مبعثرة) – محافظة عراقية (م).

١١-ارشد – الصخور النائبة، مادة صلبة متجلتة (م) 
– للتعريف.

١٢-مرتضع – مهارة (في األداء).
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كأس أمم أوروبا لكرة القدم.. البطولة األصعب من كأس العالم

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 11 / 6 / 2012م 
 الموافق :20 / رجب / 1433هـ 

العدد: (1614)

وزير الشباب يكلف حسن سعيد برئاسة اللجنة المؤقتة للتالل
لجنة االنتخابات تقر الجمعيات العمومية لالتحادات الرياضية.. وتعلن فتح الترشح 

للمنافسة.. وتدشين االنتخابات في السابع والعشرين من يونيو الحالي
«الـــمـــيـــثـــاق»- 

متابعات
ــر  ـــدر مــعــالــي وزي  أص
الشباب والرياضة معمر 
ــي قـــراراً  ــان مطهر اإلري
وزارياً بتكليف األخ حسن 
لجنة  بتشكيل  سعيد 
ــادي الــتــالل  ــن مــؤقــتــة ب
الرياضي برئاسته وأربعة 
أعضاء يتم اختيارهم من 
لديه توكل إليهم المهام 

التالية:
ـــادة أولـــى: اإلعـــداد  م
لــتــجــهــيــز النتخابات  وا
مجلس إدارة الــنــادي- 
ــات  ــوف ــش مـــراجـــعـــة ك
 - مية لعمو ا لجمعية  ا
مراجعة الوثائق المالية 
واإلداريـــــــة والــفــنــيــة- 
مراجعة وثــائــق ملكية 

النادي.
مادة ثانية: تتولى اللجنة المؤقتة السابقة مهامها بإدارة 
النشاط الرياضي وسير أعمال النادي حتى موعد إجراء 
االنتخابات.. وكان وزير الشباب والرياضة قد رأس أمس 
اجتماعاً  للجنة االنتخابات.. وشدد معاليه على ضرورة أن 
تضطلع اللجنة بمهامها.. واالنتهاء من إعداد قوام الجمعيات 
العمومية، والتواصل مع االتحادات الرياضية التي لديها 
إشكالية في قوام جمعياتها العمومية لمناقشتها.. وعلى 
نفس الصعيد أعلنت اللجنة العامة لالنتخابات الرياضية 
فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارة االتحادات 

الرياضية ابتداء من أمس األحد الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠١٢م.. 
وأشارت اللجنة في إعالنها إلى من يرغبون بالترشح تقديم 
ملفاتهم للجنة وعلى أن تتضمن الوثائق التالية: مذكرة 
ترشيح من النادي-  محضر اجتماع مجلس إدارة النادي 
بالموافقة على الترشح معمداً من مكتب الشباب والرياضة-  
تعبئة استمارة الترشحـ   التوقيع على التعهد المقر بين 
اللجنة العامة بموجب النظام األساسي- ملف يحتوي كافة 
الوثائق (البطاقة الشخصية، بطاقة العضوية، المؤهالت 
العلمية والرياضية، السيرة الذاتية.. أربع صور ملونة) 
كما حددت اللجنة تدشين العملية االنتخابية لالتحادات 

الرياضية في يــوم السابع 
والعشرين من يونيو الحالي.. 
الجمعيات  للجنة  ا ـــرت  ق وأ
العمومية لالتحادات التالية: 
(كـــرة الــطــائــرة، الــطــاولــة، 
ألعاب القوى، الشطرنج، كرة 
لتايكواندو،  ا السلة،  اليد، 
الكاراتيه، الجودو، المصارعة 
،بناء األجــســام، الــدراجــات، 
ــاد الـــمـــرأة).. وأكـــدت  ــح ات
لجنة االنتخابات العامة أن 
االتــحــادات التي لم تكتمل 
قــوامــهــا الــحــد األدنــــى من 
النصاب بعدد ممثليها في 
الجمعية العمومية من األندية 
والمراكز التي تمارس اللعبة، 
يتم إقامة انتخابات لها بعدد 
الجمعية العمومية المرفوعة 
من مجالس إدارات االتحادات 
واإلضافات وتعديلها من قبل 
اللجنة العامة لالنتخابات، تعتبر بقرار داخلي تحت التأسيس 
وتعطى لها فرصة لمدة عام إلثبات إمكاناتها بتوسيع قاعدة 
ممارسة اللعبة التقل عن ٣٠ نادياً ومركزاً.. وفي حال فشل 
االتحاد في إنجاز مهامه.. يحول بقرار وزاري إلى لجنة للعبة.. 
يفقد فيها كافة دعم امتيازات االتحاد العام.. وهي االتحادات 
التالية (رفع األثقال، الكيك بوكسيج، المالكمة، الكونغ فو، 
البلياردو، السنوكر، السباحة، المبارزة، البنجاك سيالت، 
الرماية والسهام، الحمام الزاجل، الشركات، الصم والبكم، 
الطب الرياضي، الرياضة للجميع) ويستثنى من ذلك بعض 

االتحادات ذات الخصوصية.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
عاابهـدهـارلا١
ملديلوردول٢
رحبااااااس٣
ادمرسالمنيب٤
نيدمافيدع٥
درالبردوني٦
خهـلمصايلان٧
وبولغندلوغ٨
افرمرعويبر٩

طئاحلئربابهـ١٠
راملابدردل١١
ينجااينابلا١٢

خمسة وجوه جديدة ومعسكر خارجي قصير بالقاهرة

المنتخب الوطني يواجه نظيره الفلسطيني 
بصنعاء قبل التوجه لخوض كأس العرب

توجه    الماضي  االثنين  ــوم  ي
العبو المنتخب الوطني االول 
العاصمة المصرية  الــى  القدم  لكرة 
القاهرة وذلك إلقامة معسكر خارجي 
مغلق بالقاهرة يستمر لمدة (١٠) أيام، 
في إطــار اســتــعــدادات األحمر اليمني 
للمشاركة في بطولة كأس العرب الـ١٢ 
لكرة القدم للمنتخبات، المقرر إقامتها 
في ضيافة المملكة العربية 
السعودية الشقيقة من ٢٢/٦ 
إلى ٦/٧/٢٠١٢م في جدة 
والطائف، إذ يلعب منتخبنا 
ضمن المجموعة الثانية الى 
جانب منتخبات : «المغرب، 

ليبيا، البحرين».
ــذي  ــروي ال ــك منتخبنا ال
ــدرب الوطني  ــم ــوده ال ــق ي
سامي نعاش، كان قد بدأ 
رحلة اإلعداد لكأس العرب 
أواخر شهر مارس الماضي 
من خالل المعسكر الداخلي 
المفتوح بالعاصمة صنعاء، 
ولكن ورغــم طول المدة 
التي مضت على المعسكر 
اال أن الفائدة المرجوة 
لشكل  با تتحقق  ــم  ل
المطلوب والسبب في 
ــى عدم  ــك يــعــود ال ذل
التئام الالعبين بصفة 
ــة  دائــمــة داخـــل أروق
ذلك المعسكر نتيجة 
اللتزامهم بالمشاركة 
اسبوعياً مع فرقهم 
بــــالــــدوري يــومــي 
لجمعة  وا لخميس  ا
ــوع،  ــب مــن كــل اس

وبالتالي فإن الالعبين يكونون في حالة من 
التشتت الذهني، ما بين اللعب في أنديتهم 

أو التفرغ لتأدية التمارين مع المنتخب؟
كما أن ذلــك المعسكر خــال مــن إقامة 
المباريات الودية التجريبية باستثناء بعض 
المباريات غير المجدية مع أندية محلية ال 

تعود بأي نفع للمنتخب!

معسكر القاهرة.. جيد
نظراً ألهمية المشاركة في كأس العرب 
كان من الضروري تكثيف رحلة اإلعــداد، 
فكان القرار االتحادي- وإن جاء متأخراً- 
بإقامة المعسكر الخارجي في مصر بحيث 
لبرنامج  ا لتنفيذ  كلياً  لالعبون  ا يتفرغ 
التدريبي الموضوع من الجهاز الفني، وهو ما 
سيتحقق من خالل المعسكر الخارجي المغلق 
الذي بدأ االسبوع الماضي في مصر وخالله 
سيلعب منتخبنا مباريات وديــة تجريبية 
مع عدد من الفرق المصرية وسيلتقي مع 
المنتخب األولمبي المصري في أول مباراة 
دولية ودية يخوضها المنتخب قبيل خوض 
غمار المشاركة في كأس العرب، على أنه 
سيخوض مباراة ودية دولية أخرى ستجمعه 
مع المنتخب الفلسطيني والمقرر إقامتها في 
الثامن عشر من يونيو الجاري على استاد 
الفقيد علي محسن المريسي بالعاصمة 
صنعاء وستكون المحطة االخيرة للمنتخب 
قبيل توجهه للسعودية في ١٩يونيو، إذ من 
المقرر ان يخوض مباراته االولى في كأس 
العرب في ٢٣/٦/٢٠١٢م مع المنتخب 
المغربي، ثم يواجه المنتخب الليبي في 
٥/٦، وأخيراً لقائه مع البحرين في السابع 

والعشرين من ذات الشهر.
الجدير بالذكر أن بعثة المنتخب المتوجهة 
الى المعسكر الخارجي في مصر ضمت (٢٥) 

العباًَ هم:

١- سالم عوض
٢- سعود السوادي

٣- جاغم ناصر
٤- حمادة الزبيري

٥- أوسام السيد
٦- عبدالعزيز الجماعي

٧- مدير عبدربه
٨- أكرم الورافي

٩- خالد بلعيد
١٠- محمد بارويس

١١- معاذ هزاع
١٢- أحمد الصادق
١٣- أيمن الهاجري

١٤- كميل طارق
١٥- تامر حنش

١٦- محمد العبيدي
١٧- محمد مساعد

١٨- هيثم االصبحي
١٩- حسين الغازي
٢٠- عالء الصاصي

٢١- منصر باحاج
٢٢- زاهر فريد

٢٣- وحيد الخياط 
ومن قائمة االسماء الـــ(٢٥) فقد تواجد 
ألول مرة خمسة من الوجوه الجديدة انضمت 
للتشكيلة شبه النهائية التي ستمثل منتخبنا 

في كأس العرب وهم:
١- ناطق حزام

٢- محمد بارويس
٣- معاذ هزاع

٤- محمد العبيدي
٥- محمد مساعد

ويحسب للمدرب الوطني سامي نعاش 
الدفع بمثل هــؤالء الالعبين الموهوبين 
ليأخذوا الفرصة مع المنتخب وتمثيل الوطن 

لمن يؤكد أحقيته بارتداء شعاره.

اتحاد إب في صدارة الدوري والعروبة 
يحقق الفوز االكبر

«الميثاق»-متابعات 
بات فريق اتحاد إب سابع فريق يتربع على صدارة 
ترتيب فرق الدوري العام لكرة القدم ألندية الدرجة األولى، إثر 
فوزه الثمين والصعب على ضيفه أهلي تعز بهدف وحيد في 
المباراة التي جرت بينهما على ملعب ٢٢ مايو الدولي بإب في 

ختام منافسات الجولة (٢٠) من المسابقة الكروية.
 وعزز االتحاد رصيده بهذا الفوز الصعب إلى ٣٨ نقطة مواصالً 
التحليق في سماء الصدارة للجولة الثانية على التوالي، بينما بقي 
أهلي تعز على حاله بنقاطه ١٧ في مركزه قبل االخير وبات مهدداً 

بقوة للعودة مجدداً لدوري الدرجة الثانية.
وفي العاصمة صنعاء استطاع فريق العروبة لملمة جراجة 
والتقدم بخطوات نحو اللقب  بعد ان اسقط هالل الحديدة برباعية 
مقابل هدف واحد ليتقدم الى المركز الثالث برصيد ٣٥ نقطة، 
بينما عاد الهالل الى المركز السادس وحقق الشعلة عدن فوزاً مهماً 
وثميناً على ضيفه أهلي صنعاء بهدفين نظيفين سجلهما نجمه 
وهدافه جمال هبة على مدار الشوطين، ليثأر الشعلة بهذا الفوز 
من هزيمته من األهلي في مرحلة الذهاب، رافعاً رصيده إلى ٣٤ 
نقطة متقدماً للمرتبة الرابعة، فيما تراجع األهلي بهذه الخسارة 
التي تعد الثانية له على التوالي والخامسة هذا الموسم خطوتين 

للوراء في المركز الخامس برصيد ٣٣ نقطة.
وفي محافظة حضرموت واصل ممثلها الوحيد في دوري األضواء 

شعب حضرموت صحوته الجيدة وخطف فوزاً ثميناً على ضيفه 
القادم من العاصمة شعب صنعاء بثالثة أهداف نظيفة، ليصل 
شعب حضرموت بهذا الفوز إلى المركز السابع برصيد ٢٧ نقطة، 
فيما توقف شعب صنعاء عند رصيده السابق ٢٢ نقطة متخلفاً 
للمركز الحادي عشر ويزداد وضعه صعوبة بعد دخوله منطقة خطر 
الهبوط لدوري الثانية. وكانت منافسات هذه الجولة قد انطلقت 
الخميس بثالث مباريات أسفرت عن مواصلة شعب إب مطاردته 
الشرسة لجاره االتحاد على الصدارة، وانتزع فوزاً صعباً وغالياً 
على ضيفه وحدة عدن بهدفين لهدف، رافعاً شعب إب رصيده 
بهذه النتيجة اإليجابية إلى ٣٦ نقطة في مركزه الثاني بفارق 
نقطتين عن المتصدر االتحاد، فيما تراجع الوحدة بهذه الخسارة 
للترتيب التاسع برصيد ٢٦ نقطة. وفي السياق ذاته أمطر طليعة 
تعز شباك مضيفه شباب البيضاء بأربعة أهداف دون رد، معززاً 
الطليعة رصيده بهذا الفوز العريض إلى ٢٧ نقطة في المركز 

الثامن، فيما بقي الشباب عند ٢١ نقطة في مركزه الثاني عشر.
وفي عدن أفلت ممثلها الثالث في دوري النخبة التالل من هزيمة 
محققة عندما تعادل مع نجم سبأ ذمار بهدف لمثله ليخطف النجم 
نقطة ثمينة من أنياب مضيفه وهي النقطة الـ ١٤ قابعاً في ذيل 
القائمة ، وبات أكثر الفرق المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الثانية 
الصاعد منه هذا الموسم ألول مرة في تاريخه، كما رفع التالل 

رصيده إلى ٢٣ نقطة متقدماً إلى المركز العاشر.

«الميثاق»: متابعات 
 أبدى الكابتن محمد سالم الزريقي- مدرب الفريق 
الكروي األول بنادي الشعب بصنعاء- قلقه الشديد من حالة 
التراجع المخيفة التي يمر بها فريقه وأدت الى تدهور وضعه 

على جدول ترتيب فرق دوري الدرجة االولى لكرة 
القدم للموسم الحالي حتى أصبح حاله حرجاً 
بل وخطيراً بتذيله للمركز الحادي عشر ودخوله 
دائرة المهددين بالهبوط الى الدرجة الثانية على 
الرغم من االمكانيات الفنية والخامات الجيدة من 

الالعبين.
وحمل الزريقي مسؤولية ما آل اليه وضع فريقه 
الى القوات العسكرية التابعة للفرقة االولى مدرع 
المتواجدة داخل مقر النادي الكائن مقره بمنطقة 

مذبح المجاور لمعسكر الفرقة.
ــى به  ــدرب الشعب فــي تصريح أدل ــال م  وق
لصحيفة «الثورة» في عددها الصادر الخميس ٢١ 
رجب ١٤٣٣ الموافق ٢ يوليو ٢٠١٢م إن ناديه 
أصبح تحت سيطرة تلك القوات العسكرية التي 
أحكمت قبضتها على كل مرافق النادي- المبنى 

اإلداري، الصالة الرياضية المغلقة وحتى الملعب الدولي المعشب 
بالنخيل الصناعي!

مضيفاً: أن العبي الشعب تأثروا بوجود تلك القوات العسكرية 
داخل ناديهم وسيطرتها (شبه الكاملة) على كل مرافقه حتى 
أن الفريق لم يعد يمتلك سوى غرفة واحدة (لتغيير المالبس) 
وحمام واحد فقط، مشيراً الى أن ذلك الوضع شتت أذهان 
الالعبين وجعلهم يفقدون التركيز لشعورهم بفقدان األمن 
واألمان وهو ما انعكس على أدائهم في المباريات الرسمية التي 
يخوضها الفريق الشعباوي في مشواره ببطولة الدوري العام 

لكرة القدم للموسم الكروي الحالي، فكان أن استمر للتراجع في 
النتائج وبالتالي دخل دائرة الخطر وبات مهدداً بالهبوط لدوري 

الدرجة الثانية جراء تلك االوضاع.
داعياً الجهات المعنية الى القيام بواجبها والعمل على إخراج 
القوات العسكرية التي تتواجد بمقر نادي الشعب الرياضي بدون 

أي مبرر!
مناشداً الجميع السعي الى إنقاذ ناديه، وبذل الجهود في سبيل 
النأي بالرياضة عموماً واألندية تحديداً عن دائرة التجاذبات 
السياسية لتواصل القيام بدورها في خدمة ورعاية الشباب 

والرياضيين في أجواء مهيأة وخالية من كل المنغصات.

البرعي يستقيل من هيئة إدارة شباب الجيل  
 

استقالته من عضوية الهيئة اإلدارية للنادي.قدم خالد البرعي- المسئول الكشفي لنادي شباب الجيل بمحافظة الحديدة- 

وأوضح الدكتور/ خالد البرعي أن سبب إستقالته من عضوية هيئة إدارة نادي شباب 

وتدريب المنتخب الوطني لكرة اليد.الجيل جاءت النشغاالته الكثيرة بعمادة كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة 

وأضاف: أقدر الثقة التي منحني إياها أعضاء الجمعية العمومية لنادي شباب الجيل وكذا 

رئيس النادي الحاج/ عبدالجليل عبده ثابت، وأثمن ذلك وأثق في بقية أعضاء الهيئة اإلدارية 

والتي تضم كوكبة من الشخصيات الرياضية والكوادر اإلدارية القادرة على إدارة دفة 

النادي إلى بر األمان على رأسهم الحاج/ عبدالجليل عبده ثابت- رئيس 

النادي، وحسن هيج وعبدالعزيز شجاع الدين، والدكتور/ عز الدين 
معاذ، وسمير أبو بكر سعيد، وناصر الرويس، ونبيل علي عبده ثابت 

واآلخرون.. وفي سياق آخر استبعدت الالئحة الرياضية كالً من 
ياسمين الذبحاني مسئولة النشاط النسوي بنادي شباب الجيل 

الساحلي من عضوية أنديتهم.وسحر الشميري مسئولة النشاط النسوي بنادي الهالل 
وجــاء ذلك االستبعاد كون ياسمين الذبحاني 
عضوة في االتحاد العام لرياضة المرأة، وسحر 
الشميري رئيسة فرع اتحاد رياضة المرأة بمحافظة 
الحديدة وهو ما يخالف الالئحة الرياضية العامة.

الكابتن محمد الزريقي مدرب الفريق الكروي بنادي شعب صنعاء يصرخ 

سيطرة قوات الفرقة على مقر النادي أثر على تركيز الالعبين وتسبب في تدهور نتائجنا بالدوري
ال نمتلك سوى «غرفة وحمام» وباقي مرافق النادي تحت قبضة العسكر؟!

< افتتحت يوم الجمعة الماضي منافسات النسخة رقم (١٤) 
لبطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها كل 
من بولندا وأوكرانيا خالل الفترة من (٨) يونيو الى األول من يوليو 
القادم، بمشاركة (١٦) منتخباً أوروبياً هم األقوى واألبرز على مستوى 
القارة العجوز، وزعوا على أربع مجموعات يتأهل األول والثاني من كل 

مجموعة الى دوري الثمانية.
البطولة تقام كل أربع سنوات مثل كأس العالم، بعد ماراثون 
طويل يخوضه اكثر من (٤٥) منتخباً أوروبياً من كل أرجاء القارة 

في التصفيات المؤهلة للبطولة فال يصل الى النهائيات اال أقوى (١٦) 
منتخباً، وعلى ذلك تكون كأس األمم األوروبية محط أنظار أكثر من مليار 
ونصف المليار مشاهد من كل أرجاء الكرة االرضية.. كيف ال ، وهي البطولة 
التي وصفها الكثير من الخبراء والنقاد الكرويين بأنها تعتبر أصعب من 
كأس العالم والحدث الكروي االول على وجه االرض الذي يقام كل أربعة 

أعوام بمشاركة (٣٢) منتخباً من كل قارات العالم.
 ويرى أولئك النقاد والخبراء أن الصعوبة في كأس أمم أوروبا لكرة 
القدم تكمن في أنه ال يصل إلى نهائىاتها إال أقوى المنتخبات في القارة 

العجوز، بعكس كأس العالم التي تشهد وصول منتخبات متواضعة من 
بعض القارات كآسيا واالقيانوس، أمريكا الشمالية، أفريقيا، وبالتالي فإن 
منافسات المونديال العالمي غالباً ما تشهد مواجهات غير متكافئة، حتى أن 
بعض النتائج في الدور االول تكون من طرف واحد، وهو ما ال يحدث اطالقاً 
في «اليورو» االوروبية التي تشهد كل مبارياتها تقارباً في المستويات 

بغض النظر عن اسم هذا المنتخب أو ذاك.
 ولكل ذلك فإن أقرب وصف الفتتاح بطولة كأس األمم األوروبية ٢٠١٢م 

في بولندا وأوكرانيا لكرة القدم: (انطالق «ثاني» أجمل حروب االرض).


