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أحزان معاذ!!

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 18 / 6 / 2012م 
 الموافق :27 / رجب / 1433هـ 

العدد: (1615)

ــام يلف الحزن مكنونات معاذ    هــذه األي
عبدالخالق الحارس الدولي السابق.. حارس 
مرمى نادي العروبة حالياً.. فهو يعيش لحظات 
وداع والدته الغالية التي انتقلت إلى جوار ربها بعد 
صراع مرير مع المرض.. هذا الحادث األليم أبعد 
معاذ عن مباراة فريقه مع سبأ ذمار.. وخيم الحزن 

على زمالئه الذين واسوه بإهدائه فوز العروبة 
على النجم الذماري..

ال يسعنا إالّ أن نواسي معاذ في مصابه الجلل.. 
متضرعين هللا أن ال يريه مكروهاً في عزيز لديه.. 
وأن يلهمه الصبر والسلوان.. إنا هللا وإنــا إليه 

راجعون..

بفضل توجيهات وزير الشباب بوقف التدخالت والصرف المالي

نظمية عبدالسالم تؤكد : سيستعيد صندوق رعاية النشء عافيته في العام المقبل
«الميثاق»-متابعات 

ــت نظمية عبدالسالم- المدير  ــدت األخ أك
التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة- 
أن العام القادم ٢٠١٣م سيكون من الممكن القول 
بأن صندوق النشء سيستعيد عافيته بشكل كبير 
كون الجهد اإلداري الكبير الذي بذل في مراحل 
العمل األولى أعطى مؤشرات جيدة نحو التحسن 
الكبير الذي طرأ على أداء الصندوق مما سيجعله 
في العام المقبل في وضع أفضل.. مشيرة إلى 
أن توجيهات وزير الشباب والرياضة األخ معمر 
اإلرياني كان لها كبير األثر في تالفي األخطاء 
التي كانت حاصلة حين وجه معاليه برفض 
التدخالت ووقف الصرفيات غير الضرورية والتي 
كانت تؤثر بشكل سلبي على األداء المتعلق 

بمخرجات صندوق رعاية النشء..
وأضافت: الشيء األخر الذي يستحق 
اإلشادة أيضاً هو التوجيهات المتواصلة 
دور مجلس  تفعيل  بــضــرورة 
اإلدارة من خالل المشاركة في 
القرارات الجماعية وما حصل 
من انسجام تام بين الوزير 
والمدير التنفيذي في خطة 
اإلصــالح التي تم انتهاجها 
النتشال الصندوق من الحال 

الذي يعاني منه.
نظمية: حرصنا  وتابعت 
على متابعة مراحل اإلنجاز 
لتي  ا لتصحيح  ا خطة  فــي 

ارتأيناها لتنظيم مسار عمل الصندوق مقدرين وشاكرين 
الدور الكبير والدعم المعنوي الذي حظينا به من مجلسي 
الوزراء والنواب على انتصارهم للشباب والرياضيين من 
خالل القرارات والتوصيات التي خرجوا بها في هذا الشأن.
وعن مالمح الخطوات القادمة لتواصل األداء اإلداري 
المنتظم أكدت المدير التنفيذي للصندوق أن الربع الثاني 
الخاص باألندية سيتم صرفه أخر الشهر الجاري باإلضافة 
إلى أنهم بصدد صرف ثالثة باصات ألندية الصقر وشباب 
الجيل والطليعة وفقاً لتوجيهات وزيــر الشباب الذي 
يحثهم دائماً على اإليفاء بالتزامات االتحادات واألندية 
والهيئات والمنظمات الشبابية والتكريمات الخاصة بنجوم 

اإلنجازات المحلية والخارجية.
الجدير بالذكر أن األخت نظمية عبدالسالم تسلمت 
دفة العمل في صندوق النشء كمدير تنفيذي وهو 
مثقل بعجز بلغ المليار والتسعمائة مليون ريال، األمر 
الذي وضع قيادتي وزارة الشباب والرياضة وصندوق 
النشء في مــأزق حقيقي أمــام مالمح البداية غير 
المبشرة ،لكن بتكاتف الجميع وانتظام العمل اإلداري 
وتقليص الصالحيات ومنع التدخالت وخاصة المتعلقة 
بالصرف المالي بدأ الصندوق يستعيد عافيته.. ويبقى 
العام ٢٠١٣م هو عام اآلمال المنتظرة لكل الشباب 
والرياضيين سواء باستعادة الصندوق لعافيته أو بإقرار 
وزير المالية للموازنة التي وجه بها األستاذ محمد سالم 
باسندوه- رئيس مجلس الوزراء- وقدرها (٩٤٢) مليون 
ريال لصالح الشباب والرياضة وموظفي الوزارة، وهي 
الموازنة التي رأتها الــوزارة تتوافق مع متطلباتها 
المستقبلية، وفق رؤية تقدم بها وزير الشباب والرياضة 

األخ معمر اإلرياني.

االرياني ينتصر لنجوم الشطرنج
«الميثاق»-متابعات 

 عبر عدد من العبي الشعلة الفائزين 
ببطولة الدرجة األولى للشطرنج عن استيائهم البالغ 
من اتحاد الشطرنج الذي تجاهل تكريم الفريق 
البطل في صورة أثارت موجة عارمة من االستياء 

في أوساط الفرق المشاركة..
وجئ فريق الشعلة بأن اتحاد الشطرنج قد  وفُ
تهرب بإلغائه تكريم الثالثة األوائل الذين حصدوا 
الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وفي 
محاولة إلصالح ما أفسده اتحاد الشطرنج تداعت 
جهات في وزارة الشباب والرياضة لتكريم فرق 
الشعلة وتضامن شبوة وسهام المراوعة ببادرة 
اخالفية تحسب لوزير الشباب والرياضة الذي تجاوب 
مع موجة االحتجاجات بتوجيه إدارة النشاط الرياضي 
واإلدارة العامة لالتحادات واألندية وقطاع الرياضة 
بتنظيم حفل تكريم تراعى فيه خصوصيات 
الفائزين بما يعيد األمل إلى نفوسهم كون ممارسات 

اتحاد الشطرنج في وقت الجد غير مقبولة..
وقد أبدى معالي وزير الشباب والرياضة األستاذ 
معمر اإلرياني استياءه البالغ من المشاكل التي 
عانى منها المشاركون في بطولة الجمهورية األولى 
للشطرنج والتي تسبب بها األخ عبدالكريم العذري- 
رئيس االتحاد- الذي يبدو أنه وضع المسمار األخير 

في نعش جنازة انتخابه لوالية جديدة..
بدأت القلعة باالنهيار تحت أقدام العذري بمجرد 
الشكاوى المريرة التي استمع لها الوزير من الالعبين 
المشاركين في البطولة، بحضور األخ عبدالحميد 
السعيدي- وكيل قطاع الرياضة، واألخ خالد صالح- 
الوكيل المساعد للقطاع، واألخ عبداهللا الدهبلي- 
مدير عام النشاط الرياضي بــالــوزارة وبحضور 

الدكتور نجيب العوج- المدير التنفيذي لمصافي 
عدن- الذي تكفل بتكريم االندية األبطال بدالً عن 

اتحاد الشطرنج..
وقبل بدء مراسيم التكريم أكد وزيــر الشباب 
والرياضة معمر اإلرياني: أن الشطرنج لعبة راقية 
ويجب أن يكون التعامل بالمثل، سنكرمكم إيمانا 
منا بدوركم الكبير في النهوض باللعبة وحرصكم 
ـــاف: أتمنى مــن األخ  على ممارستها.. وأض
عبدالحميد السعيدي أن يتخذ اإلجراءات الالزمة 
حتى ال تمر حالة التقاعس هذه مرور الكرام كون 
ما حصل هو االستهتار بعينه.. وتابع: أنا حزين 

لما حدث لكم وسننصفكم.
بدوره شكر رئيس نادي الشعلة الدكتور نجيب 
العوج، وزير الشباب والرياضة على رحابة صدره 

وعلى تكريمه لالعبين.. مثمناً دور الوزير معمر 
اإلرياني الذي تجاوب مع مطالب الفرق التي حصدت 

ميداليات التفوق الذهني على رقصة الملوك.. 
مضيفاً.. يجب أن ننسق لترشيح من نراه 

قــادراً على خدمة اللعبة وفق 
قائمة متفقة.

هذا وجرى تكريم 
األبطال بالكؤوس 
والميداليات وهم:

األول:  المركز 
شعلة عدن

المركز الثاني: 
تضامن شبوة

المركز الثالث: 
سهام المراوعة - 

الحديدة.

أمهلت مديري مكاتب الشباب (48) ساعة

لجنة االنتخابات الرياضية تطالب رؤساء 
االتحادات تقديم برامجهم

«الميثاق»-متابعات 
 تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشباب 
والرياضة المشرف العام لالنتخابات الرياضية  
ــدرت لجنة  األستاذ معمر مطهر االريــانــي، أص
االنتخابات الرياضية العامة تعاميم للمتقدمين 
للترشح لرئاسة االتحادات الرياضية .. وأخرى 
لمديري مكاتب الشباب والرياضة رؤساء اللجان 
الفرعية لالنتخابات الرياضية.. جاء في التعميم 
الخاص للمتقدمين لرئاسة االتحادات الرياضية: 
فإن لجنة االنتخابات أصدرت تعميماً تهيب فيه 
لجميع من يرغبون بترشيح أنفسهم لرئاسة 
االتحادات الرياضية.. ومن تنطبق عليهم شروط 
ــادي  الـــوزارة والنظام األساسي والدليل اإلرش
لالتحادات الرياضية.. والتعاميم الصادرة من 
اللجنة، ان عليهم تقديم برنامجهم االنتخابي 
مرفقاً بملف الترشيح.. ونشره عبر وسائل اإلعالم.. 
قبل الموعد االنتخابي لالتحاد المرشح نفسه فيه.
وجاء التعميم األخر لمديري مكاتب الشباب 
رؤساء اللجان الفرعية للمطالبة بسرعة إرسال 
نتائج انتخابات فروع االتحادات الرياضية للفروع 
.. والتي سبب تأخر إرسالها من قبل بعض مديري 
المكاتب بعرقلة سير العمل االنتخابي وتأخر 
البت في بعض الجمعيات العمومية.. وان لجنة 

االنتخابات العامة تحملهم المسئولية الكاملة عن 
هذا التأخير وعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة 
من الوزارة.. ولجنة االنتخابات إذ تهيب بالجميع 

سرعة إرسال النتائج خالل (٤٨) ساعة من يوم 
األحــد الموافق ١٧ يونيو الحالي.. لَتحملهم 

مسئولية أي تأخير. 

شعب إب يشارك جاره االتحاد صدارة الدوري
«الميثاق»-متابعات 

اختارت لعبة الكراسي الموسيقية في الجولة الـ 
«٢١» من دوري الدرجة األولى لكرة القدم فريق شعب إب 
متصدراً لقائمة الترتيب العام بعد ان فشل جاره اتحاد إب 
في الحفاظ على صدارته المنفردة اثر تعادله السلبي مع 

ضيفه شعب حضرموت في المباراة التي جمعتهما على 
ملعب ٢٢مايو ليرتفع رصيد االتحاد إلى ٣٩ نقطة 

تضعه في صدارة مشتركة مع جاره شعب إب 
مع أفضلية للشعب بفارق األهداف التي ال يعول 
عليها في حسم البطوالت اليمنية، ويرتفع رصيد 

شعب حضرموت إلى ٢٨ نقطة حافظ 
بها على المركز الثامن وحفظت 
له فــرص متعاظمة لتحقيق 
هدف الهروب من شبح الهبوط.

وجــاء تصدر شعب إب بعد 
أن خرج فائزاً بهدف وحيد في 

المباراة التي جمعته مع أهلي 
ملعب  احتضنها  لتي  ا ء  صنعا

ء  صنعا لعاصمة  با األهلي 
ليرفع الشعب رصيده إلى 
٣٩ نقطة غادر بها المركز 
الثاني إلى شراكة المركز 
األول مع االتحاد وتجمد 
رصيد األهلي عند النقطة 

على  محافظاً  ليبقى   ٣٣
المركز الخامس..

وعلى ملعب الشهداء 
بتعز تمكن فريق التالل 

من اقتناص فوز غال 
وثالث نقاط أغلى 

مــــن مــضــيــفــه 
أهلي تعز رفعت 
رصيده الى ٢٦ 

نقطة لم يرتفع بها 
في سلم الترتيب لكنها رفعت من حظوظه 

في البقاء بدوري الدرجة األولى، وفي 
المقابل تجمد رصيد األهلي 

١٨ ما  عند النقطة 
يعني حاجته 

ــــــــــى  إل
مــعــجــزة 

تنتشله 
من مصير 
الــهــبــوط 

شبه المؤكد.
وفي الحديدة تعملق الرهيب شباب البيضاء وعاد منتصراً 
على حساب هالل الحديدة بهدف وحيد مقابل الشيء في 
مباراة لم تعترف بفارق اإلمكانات على الصعيد المادي 
والبشري والفني الذي يذهب لصالح المضيف، وتمكن 
فيها الضيوف من 
قلب الطاولة على 
ي  ــذ ل ا مضيفهم 
لعب فــي حضرة 
ــه  ــم راعـــيـــه وداع
األول احمد صالح 
الــعــيــســي- رئيس 
االتــحــاد العام لكرة 

القدم..
فوز الشباب رفع رصيده 
الــى ٢٤نقطة، لكنه بقي في المركز 
الثاني عشر، وخسارة الهالل جمدت 
٣١ لكنه ظل  رصــيــده عند النقطة 

محافظاً على المركز السادس.
ــي ذمـــار انتصر الــعــروبــة على  وف
مضيفه النجم بهدفين مقابل الشيء 
ليرتفع رصيد العروبة إلى ٣٨ نقطة 
في المركز الثالث، ويبقى النجم في 
١٤ نقطة  المركز األخــيــر برصيد 
بانتظار الجولة المقبلة التي قد تؤكد 
عودته إلى الدرجة الثانية بنسبة 

.٪١٠٠
وكــانــت الــجــولــة الــــ(٢١) 
انطلقت  بمباراة فاز فيها 
شــعــب صــنــعــاء على 
وحــــدة عـــدن بهدف 
ــــيء،  مــقــابــل الش
وأقــيــمــت صــبــاح 
الجمعة المباراة 
الــثــانــيــة وفيها 
انتصر الطليعة 
على الشعلة 
بــهــدفــيــن 
دون رد.

«الميثاق»-متابعات 
 كشف الدكتور حميد شيباني- األمين العام باتحاد 
الكرة- أن االتحاد طلب من االتحاد اآلسيوي فتوى بخصوص 
االحتجاج المقدم من طليعة تعز ضد فريق اتحاد إب. وقال 
الدكتور حميد إنه يتوقع أن يصل الــرد اآلسيوي خالل 
اليومين القادمين.. منوهاً إلى أن االتحاد اليمني 
طلب فتوى بحسب توجهات نادي الطليعة.. 
واعترف الدكتور حميد بأن لجنة المسابقات 
السابقة وقعت في أخطاء فادحة دعت اتحاد 
الكرة إلى حلها وتشكيل لجنة جديدة تضم 

كفاءات عند مستوى الثقة.
وأضاف: الالئحة عندنا واضحة ليس فيها أي 
لبس ومع ذلك طلبنا فتوى من االتحاد اآلسيوي 
حتى نضع األمور في نصابها ويتأكد الجميع أننا 
ال نحابي أحداً وأن الالئحة فوق الجميع واأللوان.. 
داعياً األندية إلى مراجعة اللوائح واالستفسار 
المبهمات وسيجدون من االتحاد  عن 
تعاوناً كامالً.. متمنياً أن تسير مباريات 
الجوالت القادمة بذات الوتيرة وأن ال 
يعتري المباريات احتجاجات.. مشدداً 
على أن الفيصل في حال االختالف هو 

القانون..

حميد شيباني: فتوى االتحاد اآلسيوي ستصلنا قريباً

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
عدتنقاثيملا١
الانجيلروبل٢
لنودحتيساا٣
ينهـيرسكمروخ٤
ديهـشالنمب٥
بعرحهـمفصلاا٦
رمبيرحتامر٧
الفرحهـاوا٨
عاجلانحنملا٩

هـنيرقلاريب١٠
النملولاد١١
الاتازرطملا١٢

أفقياً :
١- تحقيق الفوز عن جدارة (جمع) – ينتمي لليمن.

٢- الشبيه (م) – عاصمة عربية.
٣- فرامل السيارة (م) – معالم ، معارف (الشيء).

٤- ضد (اإلقبال) (م) – رواحل (م).
٥- سفرة طعام – شهر هجري.

٦- أحد األبوين – االبطال ،الشجعان – ضمير متصل.
٧- مدينة فرنسية – اسم علم مذكر – فعل ماضي.

٨- الجماعات من الناس (م) – يحجبا الشيء (م).
٩- من حركات البحر – لالستثناء – القهوة (م).

١٠- القصد (م) – الفخ (عسكرياً) (م).
١١- أخ ،شقيق (م) – ابو االنبياء (م).

١٢- لعبة ،تلعب بالعصا لضرب كرات وتحريكها على طاولة 
– بواسطتي.

١٣- يصون (الشيء) – بلد أوروبي.

عمودياً :
١- احدى مؤسسات القوات اليمنية ,شاركت في مقدمة 

الصفوف في الحرب ضد القاعدة.
٢- محافظة يمنية (م) – ساحات.

٣- تواظب ،تداوم – حرفان متشابهان – نتجلد ، نواجه 
(المصائب والباليا بجرأة).

٤- ثبوت (الجيش) – من سور القران الكريم (بدون ال) – رداء (م).
٥- من أسماء اهللا الحسنى – الرجاء.

٦- مقياس أرضي (م) – الرواسي (م) – تجدها في إيليا.
٧- التوافق (م) – أسم علم مؤنث.

٨- تردع –  مرض – نحاتة متساقطة من الشيء الذي بري أو نحت (م).
٩- كثير السهر ، الغير النائم (م) – تجدها في ”مدرار“.

١٠- يدرك، يعلم – حشرة تنسج من لعابها خيوطاً تتخذها 
بيتاً لنفسها.

١١- إسم علم مذكر (م) – المصرف (م).
١٢- إسم موصول – من الفواكه (م) – أحد األبوين (م).

١٣- احدى الدول األوروبية، المشاركة في (يورو ٢٠١٢م) 
– للمسافة.


