
«الميثاق»-متابعات 
يلعب اليوم منتخبنا 
الوطني لناشئ كرة القدم مباراته 
الثالثة واالخيرة امام منتخب الوس 
في النهائيات االسيوية المقامة 
حالياً في العاصمة االيرانية طهران 
خالل الفترة (٢٢سبتمبر - ٦ أكتوبر) 

بمشاركة ١٦ منتخبا آسيوياً.
وتعتبر مبارة اليوم الفرصة االخيرة 
لربع   ا دور  ــى  ل ا للتأهل  لمنتخبتنا 
النهائي بعد ان فرط بالفوز في مباراته 
االولــى مع الكويت واكتفى بالتعادل 
االيجابي بهدف لمثله في حين تعرض 
لهزيمة قاسية في لقاءه الثاني برباعية 
قاسية امام منتخب ايران مقابل هدف في 

المباراة التي جمعتهما يوم أمس االول.
وسيلعب منتخبا اليوم أمام منتخب الوس 
للبحث عن فوز كبير قد يكون حاسماً عند 

اللجوء إلى فارق األهداف وهو ما يعني أن األمين سيلعب 
أمام الوس بنهج هجومي واضح إلحراز أكبر كمية ممكنة 

من األهداف طالما وأن السباق نحو الدور الثاني سيمر 
بدون شك عبر بوابة الوس..
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23العدد: (1629)
عجلة التغيير مضت بقوة صوب المستقبل ومن يحلم بعودتها 

الى الوراء واهم وال يعي حقائق التاريخ
عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

بمناسبة احتفال شعبنا اليمني
 بالذكرى الـ50 لثورة 26 سبتمبر الخالدة

يسرنا أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات
لفخامة األخ المناضل/

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

وإلى أبناء الشعب اليمني العظيم
متمنين من اهللا أن تعود هذه المناسبة  وشعبنا في تقدم وازدهار

وكل عام والجميع بخير

الهيئة العامة للطريان اِّـدني واإلرصاد
حامد أحمد فرج

رئيس مجلس االدارة

انتخابات اتحاد المبارزة 
..تأجيل جديد وطوووويل!!!

«الميثاق»-خاص 
يبدو أن اللجنة العليا لالنتخابات الرياضية رضخت مرة أخرى 
للضغوط التي مورست عليها من أجل إرجاء إقامة المؤتمر األنتخابي الختيار 

مجلس إدارة جديد لالتحاد العام للمبارزة.
فبعد أن كانت اللجنة قد قررت ترحيل المؤتمر االنتخابي عن موعده 
االصلي األول ٢٠١٢/٧/١١م وحددت الموعد الجديد إلقامته يوم الثالثاء 
٢٠١٢/٩/١١م  اال أن هذا الموعد لم تتم فيه إجراء العملية اإلنتخابية 
التحاد المبارزة.. وبالتالي ومع مضي ١٣ يوماً من ذلك التاريخ، يبدو أن 
تأجيالً جديداً أقرته اللجنة االنتخابية إلقامة االنتخابات الخاصة باالتحاد، 
لكنه تأجيل مفتوح إن لم يكن طويل األجل أو إلى أجل غير مسمى .. على 
أن االنتفاضة التي كان عدد كبير من أبناء اللعبة والجمعية العمومية قد 
تظاهروا في مسيرة قاموا بها إلى مقر لجنة االنتخابات بنادي بلقيس إثر 
التأجيل األول هدأت حدتها إلى حد كبير وبالتالي فلم يعد األمر ذا أهمية 
لدى اللجنة أو الطرف المستفيد من الترحيل.. وعليه يبقى الوضع كما هو 

عليه حتى إشعار آخر!!

تعادل مع الكويت .. وخسر برباعية امام ايران
اليوم ..االحمر الصغير يواجه الوس بأمل الفرصة االخيرة

المتمرد.. يفشل في النيل 
من عزيمة الشعب!

«الميثاق»-خاص 
ــت كــل  ــل ــش بـــعـــد أن ف

بذلت  التي  والجهود  المساعي 
من قبل جهات رسمية أو من 

وقبلها  رية  اعتبا شخصيات 
إخـــفـــاق لــجــنــة الــشــؤون 

العسكرية وتحقيق األمن 
واالستقرار في إقناع 

لتي  ا لتمرد  ا فرقة 
يقودها المنشق 
عـــلـــي مــحــســن 
صالح بالرحيل 
من مقر منشآت 
ــادي الشعب  ن
الرياضي والثقافي الواقع 
في منطقة مذبح شمال غرب أمانة العاصمة، وترك النادي وشبابه ومنتسبيه 

ليمارسوا نشاطاتهم بكل هدوء وسكينة!
إال أن شيئاً من ذلك لم يحدث ومــازال جنود وضباط الفرقة األولى مدرع 
مستمرين في كتم أنفاس كل منتسبي نادي الشعب وفرقه الرياضية.. وبالرغم 

من أن فريق كرة القدم األول بالنادي الشعباوي هبط - مؤخراً - إلى دروري 
الدرجة الثانية، إال أن كل استفزازات المتمردين عجزت عن اصابة الشعباويين 
باإلحباط وفشلت كل أساليبهم المنفرة في النيل من عزيمتهم في مختلف 
األلعاب الرياضية، حيث يواصل الجميع تواجدهم المعتاد في مالعب وصالة 
النادي لمزاولة تمارينهم على مدار األسبوع رغم كل المضايقات الموجهة 

لهم من الفرقة األولى (تمرد)!!

فيما أعلن االتحاد التعاقد مع المدرب البلجيكي توم فيت لقيادة المنتخب في غرب آسيا:

اتحاد الكرة يفاوض العراقي باسم قاسم ليقود منتخبنا في خليجي (21) بالبحرين!!
«الميثاق»- خاص 

استمراراً لمسلسل االرتجال والعشوائية التي 
يدير بها االتحاد العام لكرة القدم شؤون اللعبة، أعلن 
رئيس االتحاد/ أحمد العيسي األسبوع الماضي تعاقد 
اتحاده مع المدرب البلجيكي المغمور/ توم ساينت فيت 
ليتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني األول لكرة القدم 
خالل الفترة القادمة وتحديداً في المشاركة المقبلة في 
بطولة غرب آسيا السابعة التي ستجرى بالكويت في 
ديسمبر المقبل،  حيث سيخوض المنتخب المشاركة 
الثانية له في البطولة.. وأوضح العيسي أن التعاقد مع 

المدرب البلجيكي سيكون لمدة عام قابل للتجديد!
وفيما ينتظر وصول المدرب توم فيت إلى صنعاء 
لتوقيع العقد  المذكور والبدء في اإلشــراف على 
تمارين المنتخب وإعداده للبطولة المشار إليها.. 
سرب االتحاد خبراً عبر موقعه اإلليكتروني مفاده 
أن االتحاد يجري اتصاالت (غير معلنة) مع المدرب 
العراقي المعروف باسم قاسم إلقناعه بقبول 
عرض االتحاد لتدريب منتخبنا األول خالل 

مشاركته في خليجي (٢١) بالبحرين أوائل العام المقبل 
٢٠١٣م نظراً لمعرفة باسم بأحوال الكرة اليمنية، حيث 

سبق له تدريب عدد  من الفرق اليمنية كأهلي صنعاء 
ووحدة صنعاء في أعوام ماضية.. هل يعقل مثل هذا 
السيناريو, حيث يعلن رئيس االتحاد التعاقد مع 
المدرب البلجيكي ليتولى تدريب المنتخب في بطولة 

غرب آسيا المذكورة!
ثم يصدر عن اتحاده تسريبات تتحدث عن رغبة االتحاد 

في التعاقد مع المدرب العراقي باسم قاسم لكي يتولى 
تدريب المنتخب - أيضاً - في خليجي (٢١) الذي من المقرر أن 

يقام بعد نهاية بطولة غرب آسيا بأقل من شهر!!
ماذا يعني مثل هذا التخبط ؟!

هل أصبح المنتخب الوطني األول وكأنه حقل 
تجارب يقوم بها االتحاد المسؤول األول عن كرة 

القدم اليمنية؟ وكيف يمكن قبول قيام االتحاد 
بالتعاقد مع مدرب (خواجة) وفي ذات الوقت 
يعمل على التفاوض مع مدرب (عربي) لذات 

المهمة؟!

ضربة موجعة لصندوق رعاية 
النشء من كمران!

«الميثاق»-خاص 
في سيناريو غير متوقع.. تعرض صندوق رعاية النشء 
والشباب والرياضة لصفعة (مؤلمة) تلقاها - مؤخراً - من خالل 
القرار المفاجئ الذي أقدمت عليه القيادة الجديدة لمجلس إدارة 
شركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران) وقضى بإيقاف توريد 
الموارد المالية المقررة للصندوق المعتمدة بقرار جمهوري بخصم 
النسبة المحددة من عائدات بيع السجائر لصالح دعم صندوق 
رعاية النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، حيث تمثل 
(كمران) أكبر داعم للصندوق وبما نسبته أكثر من (٦٠٪) من 
اإليرادات المخصصة لدعم األطر الرياضية والشبابية، إذ يصل 
المبلغ الذي يورد إلى ما يقارب المليار ريال سنوياً.. أما عن السبب 
في قرار (كمران) إيقاف توريد المخصصات المعتمدة لصندوق 
رعاية النشء والشباب فيتمثل في قرار الرئيس الجديد لمجلس 
إدارة كمران إيقاف توريد المبلغ المذكور بداعي وجود اختالالت 
(مخيفة) في إيصال المبالغ المخصصة للصندوق ووجود شبهات 

فساد (نتنة) في آليات الصرف!؟
فكيف سيكون حال الصندوق األسود في قادم األيام؟!


