
»الميثاق«- متابعات:  
< تحتضن صالة الرواد بالنادي 
األه��ل��ي بصنعاء منافسات بطولة 
الجمهورية العاشرة لشباب التايكواندو 
التي ينظمها اتحاد اللعبة خالل الفترة 

»29 نوفمبر - 2 ديسمبر«..
ويشارك في البطولة -المقرر 
انطالقها الخميس المقبل- 34 
ناديًا من 13 محافظة يمثلها 
نحو 238 العبًا ومدربًا.. وتجرى 
المنافسات في أوزان »تحت وزن 
48كجم - فوق وزن 48 كجم 
وال يتجاوز 55 كجم- فوق وزن 55 
كجم وال يتجاوز 63 كجم- فوق وزن 
63 كجم وال يتجاوز 73 كجم- فوق 

73 كجم..
ويأتي تنظيم بطولة 
الجمهورية العاشرة 
لشباب التايكواندو 
ضمن خطة نشاط 
االت���ح���اد ال��ع��ام 
سم  للمو للعبة 
ال����ري����اض����ي 
حيث  2م  0 1 2
ع��م��ل االت��ح��اد 
ب��رئ��اس��ة األخ 
م��وف��ق محمد 
م��ن��ص��ر على 
ال��ت��ح��ض��ي��ر 
ال�����ج�����ي�����د 
للبطولة منذ 
مبكر  وق���ت 

بغية تحقيق النجاح لهذه التظاهرة الكبيرة 
التي تحظى بمشاركة واسعة ربما هي 

األولى من نوعها في فئة الشباب ..
وأوضح األخ خالد مقبول القادري -األمين 
العام التحاد التايكواندو- أن هذه البطولة 
هي األب��رز في روزن��ام��ة األنشطة التي 
ينفذها االتحاد خالل العام الجاري حيث 
تم الحرص على إجراء التحضير الجيد الذي 
يكفل التنظيم المتميز ويضمن تحقيق 

كافة أهداف البطولة ..
وأش���ار ال��ق��ادري إل��ى أن االت��ح��اد أنهى 
كافة التحضيرات الالزمة لعملية تنظيم 
البطولة ليتم إجراء المنافسات بالشكل 
المطلوب.. متوقعًا أن البطولة ستشهد 

منافسات شديدة 
وإث���ارة قوية بين 
كافة الالعبين في 
محتلف األوزان لنيل 

الملونة  الميداليات 
وح���ص���د ال��م��راك��ز 

المتقدمة..
وقد أقر االتحاد قائمة األندية المشاركة 
في البطولة وعددها »34« على النحو 

التالي :
أهلي صنعاء - األمانة

العروبة - األمانة
22 مايو - األمانة

وحدة صنعاء - األمانة

اتحاد الشرطة - األمانة
شباب حمدان - صنعاء
شباب الظفير - صنعاء
سالم سنحان - صنعاء
الشهيد الثاليا - عمران
شباب عمران - عمران
تضامن خمر - عمران
الحليل ريدة - عمران

أهلي الحديدة - الحديدة
 الهالل - الحديدة

شباب الجيل - الحديدة
شمسان - عدن

نجم سبأ - ذمار
شباب رضمة - ذمار

فتح ذمار - ذمار
شعب إب - إب
الرشيد - تعز
الصحة - تعز

شباب خنفر - أبين
نصر حجة - حجة

هالل فوه - حضرموت 
الساحل

ش��ع��ب ح��ض��رم��وت - 
حضرموت الساحل

وحدة المكال - حضرموت الساحل
شباب القطن - حضرموت الوادي

سيئون - حضرموت الوادي
االتفاق - حضرموت الوادي

هالل السويري - حضرموت
وحدة تريم - حضرموت الوادي

البرق - حضرموت الوادي
العرقوب - المحويت..

إشـــراف:17
يحيى الضلعي

االثنين : 26 / 11 / 2012م 
 الموافق :12 / محرم / 1434هـ 

العدد: )1637(

وزير الشباب:المؤتمر الوطني األول للرياضة في مارس 2013م بتعز
»الميثاق«� متابعات:  

 قال وزي��ر الشباب والرياضة معمر 
مطهر اإلرياني إن المؤتمر الوطني األول 
للرياضة سينعقد في محافظة تعز خالل 
شهر مارس 2013م القادم.. وأوضح اإلرياني 

أن هذا المؤتمر يأتي في إطار خطة الوزارة 
الرامية إلى تصحيح مسار الحركة الرياضية 
والوقوف أمام مختلف القضايا التي شابتها 
االختالالت والعمل على وضع المعالجات بغية 
النهوض بالعمل الرياضي واالرتقاء به نحو 

األفضل.. مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر سيحظى 
بمشاركة كافة أطياف الحركة الرياضية 
والشبابية في بالدنا وإفساح المجال أمام 
الجميع إلبداء المقترحات والرؤى التي تضمن 

تصحيح مسار الرياضة اليمنية.

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
1- عاصمة عربية – رواسي.

2- جواب – من أوجه القمر )م( – سحب.
3- اسم علم مؤنث – عالج )م(.

4- وجعا – يرشد.
5- شهر سرياني – العمل الكثير )م(.

6- النقص – تجدها في “المرور”.
7- حرف نصب – القوة على التحمل.

8- عكس )الذم( – بعير.
9- من اسماء اهلل “الحسنى” – شهر رومي.

10- ضروري – نضمن )م( – من المواد المستخدمة 
في البناء القديم )م(.

11- جال )م( – شارك – عكس )شبع( “فعل”.
12- غزال – براهين.

عموديًا :
1- مديرية بمحافظة مأرب – لالستثناء – خاصتك.

2- مثيل – ضد طالع )م( – اقارب )م(.
3- انحني – روابط.

4- اللص – حرف هجاء.
5- هام وضروري للحياة )م( – البارحة – قاتل.

6- خط باإلنجليزية – القسط ،االنصاف )م(.
7- نضال – مكسب – حيوان مفترس.

8- لالستدراك – موعد – يتم.
9- احرف متشابهة – جمع “السجن”.

10- ضد “الخير” – سئم – اشتعل )م(.
11- فضاء – للتمني – سند استالم.

12- الطريق )م( – االلم.
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امانايقيرفا1

الابلرحبلا2

اشيرلاماسو3

لعبه�دلاوطح4

كاله�اوينوي5

بردنراانا6

يفساادرولو7

ربيبلايا8

به�مماادلا9

ييراكيبرم10

عامتجالانم11

دناسممامدلا12

ما لم تطرأ مستجدات أخرى:

اليوم.. طليعة وأهلي تعز في نهائي كأس رئيس الجمهورية لكرة القدم

»الميثاق«-خاص:  
 بات من المنتظر أن تجرى - عصر اليوم - االثنين المباراة النهائية 
لبطولة كأس رئيس الجمهورية لكرة القدم للموسم الكروي المنتهي 2011 
/ 2012م والمقرر أن تجمع كاًل من النادي األهلي ونادي الطليعة، والفريقان 
من محافظة تعز.. وكانا قد نجحا في الوصول إلى نهائي البطولة عن جدارة..
المباراة ستقام - اليوم - على ملعب الفقيد المريسي بصنعاء وهي التي 
كان مقررًا أن تقام يوم الجمعة 16 نوفمبر الجاري.. إال أن االتحاد العام لكرة 
القدم قرر إرجاء الموعد السابق نتيجة العتراض ممثلي أندية الدرجتين األولى 
والثانية على قرار اتحاد الكرة بشأن إعالنه بأن موعد الموسم الكروي الجديد 
سيبدأ في 22 نوفمبر ببطولة الدوري العام ألندية الدرجة األولى، أي بعد انتهاء 
نهائي الكأس بخمسة أيام، حيث برر ممثلو األندية سبب رفضهم مشاركة 
فرقهم في افتتاح الموسم لعدم توافر اإلمكانات المالية لدى إدارات تلك األندية 

التي طالب مندوبوها بسرعة إمداد األندية بمخصصات مالية إضافية حتى 
يتمكن كل نادٍ من إعداد فريقه لخوض الموسم الكروي الجديد!

وهو األمر الذي لم يجد أي تجاوب من وزارة الشباب والرياضة الذي اكتفى 
وزيرها معمر اإلرياني بإطالق وعود لمندوبي أندية األولى والثانية بزيادة 
المخصصات المالية لتلك األندية لكن في العام المقبل 2013م في حال 
اعتماد الحكومة ووزارة المالية المقترح الذي رفعته وزارة الشباب والرياضة 
إلى مجلس الوزراء المتضمن تصورًا بزيادة حجم الدعم المقدم لألندية بواقع 
»10« ماليين ريال ألندية األولى، و»4« ماليين ألندية الثانية، ومليون ونصف 

المليون ريال لكل نادٍ في الدرجة الثالثة!
وتوقف األمر عند ذلك الوعد فقط.. لكن األندية لم تغير موقفها 
الرافض للمشاركة في الموسم الكروي، ما لم يتم رفدها بالزيادة التي 

طالبت بها؟!

في الدور الثاني من بطولة كأس االتحاد العربي لكرة القدم:

غدًا.. شعب أب يستضيف البقعة األردني بصنعاء
»الميثاق«-خاص:  

 يشهد ملعب الفقيد علي محسن المريسي 
عصر غدٍ الثالثاء المباراة الثالثة لفريق كرة القدم 
األول بنادي شعب إب والتي سيخوضها أمام منافسه 
فريق نادي البقعة األردني ضمن منافسات الدور 
الثاني لبطولة كأس االتحاد العربي لكرة القدم 

لألندية أبطال الدوري للعام الجاري 2012م..
وكان فريق الشعب »بطل الدوري في بالدنا« قد 
نجح في تجاوز فريق النجمة بطل الدوري اللبناني 
في الدور التمهيدي عندما تمكن من التأهل بفوزه 
على النجمة في مجموع مباراتي »الذهاب واإلياب« 
فرغم فوز النجمة على الشعب في صنعاء »2 / 
صفر« إال أن الفريق الشعباوي قلب الطاولة على 
بطل لبنان في العاصمة بيروت وفاز عليه هناك »3 
/ 1« ليخطف الشعباوية بطاقة التأهل على حساب 
النجمة ويصعد لمالقاة البقعة األردن��ي في دور 
ال�»16« للبطولة، غدًا بصنعاء في لقاء الذهاب ثم 
بعد أسبوعين في العاصمة األردنية عمّان والفائز 

في مجموع المباراتين سيصعد إلى مرحلة دور 
المجموعات في البطولة..

يُذكر أن فريق شعب إب ع��اد - مؤخرًا - من 
جمهورية باكستان اإلسالمية، بعد أن شارك في 
منافسات ال��دورة الودية »الدولية« لكرة القدم 
التي جرت في إقليم البنجاب الباكستاني، حيث 
شارك العنيد بفعالية في الدورة ففاز في مباراتيه 
األوليتين قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام 
فريق بدلين الصربي »2 / 3« ويحل وصيفًا لبطل 

البطولة..
وكانت ال��دورة محطة إعداد مهمة جدًا للفريق 
الشعباوي قبيل مباراته المهمة غدًا الثالثاء أمام 

ضيفه فريق نادي البقعة بطل األردن..
ويترقب الوسط الكروي في بالدنا هدية سارة من 
الشعب حامل لواء الكرة اليمنية في كأس االتحاد 
العربي لكرة القدم لألندية بأمل مواصلة التألق 
البطولة والوصول إلى دور المجموعات.. فبالتوفيق 

لفريق العنيد.

العروبة والرحيل الجماعي 
لنجوم الفريق الكروي!

»الميثاق«-خاص: 
 ش��ك��ل اإلع�����الن ال��م��ف��اج��ئ 

بمغادرة أكثر من عشرة العبين من 
أعمدة الفريق الكروي األول بنادي 
ال��ع��روب��ة ورحيلهم ع��ن ال��ن��ادي 
صدمة كبيرة في أوس��اط محبي 
ال��ن��ادي الوليد ول��دى الكثيرين 
في الشارع الرياضي، حيث أثار 
خبر ع��زم أولئك الالعبين على 
ترك العروبة الكثير من األسئلة 
وقبلها الدهشة واالستغراب عن 
السبب أو »األسباب« التي جعلت 
الالعبين يتخذون ق��رار الرحيل 
واالنتقال للعب مع أندية أخرى 
سواًء في العاصمة صنعاء أو في 
بعض المحافظات.. ثم ما هي 
الدوافع التي أدت إلى حدوث ذلك 
لالعبين عن  الجماعي  الرحيل 

ال��ن��ادي؟!وك��ي��ف واف��ق��ت إدارة 
النادي على السماح لكل ذلك 
العدد من الالعبين بترك الفريق 
الكروي األول بالعروبة؟ وكيف 
سيكون حال الفريق العرباوي 
في الموسم الكروي الجديد الذي 

بات على األبواب؟!>

»238« العبًا يمثلون »34« ناديًا

الخميس .. انطالق بطولة الجمهورية العاشرة لشباب التايكواندو

صواريخ المقاومة تجمد النشاط الرياضي في إسرائيل
انطلق االعتداء على قطاع غزة باستهداف  

إسرائيل لقائد الجناح العسكري لحركة المقاومة 
اإلسالمية »حماس« أحمد الجعبري، واستشهاده، لتنطلق 
بعدها صواريخ المقاومة إلى إسرائيل، ويشهد القطاع 
قصفًا مستمرًا من الطيران الحربي للعدو.. وبالعودة 
للرياضة، كانت أولى أخبار غزة وإسرائيل الرياضية 
بإلغاء االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم اثنتين من مباريات 
الدوري الممتاز بسبب صواريخ المقاومة التي سقطت 
على أراضي إسرائيل.. حيث تم تأجيل مباراة هابويل 
بئر سبع مع رامات جان، ومباراة أشدود مع هابويل أكر، 

بعدما منع الجيش والشرطة التجمعات الكبيرة خشية 
من استهدافها بالصواريخ الفلسطينية، وتم أيضًا إلغاء 
مباريات الدرجة األدنى ومسابقات الناشئين في البالد 
إلى أجل غير مسمى.. كما نشر على مواقع وشبكات 
األنترنت فيديو ألطفال غزة يلعبون كرة القدم، تحت 
قصف الصواريخ والرصاص اإلسرائيلي على القطاع.. 
وهنا الفارق حيث إن أطفال غزة تحولوا إلى »رجال« 
غير مكترثين، في حين أن شعب إسرائيل تحولوا إلى 
»حشرات« تختبئ في أي مكان بعيدًا عن )صواريخ(

المقاومة الفلسطينية..

دورتان تدريبيتان 
للبيجاك سيالت 

تزامنا مع احتفاالت بالدنا باألعياد الوطنية سبتمبر  
وأكتوبر ونوفمبر ينظم االتحاد العام للبنجاك سيالت 
السبت القادم في المركز االولمبي بصنعاء دورتين تدريبيتين 
األولى في مجال تأسيس المدربين والثانية في مجال اإلدارة 
الرياضية وسيشارك فيها عشر محافظات وسيحاضر فيها المدرب 
الدولي الكابتن كمال عويض وأكد األخ عبدالباري الشميري- 
رئيس االتحاد العام للعبة أن االتحاد عازم على نشر اللعبة في 
كافة محافظات الجمهورية من خالل إقامة الدورات التدريبية 
والبطوالت المحلية خاصة في حال توفر الدعم المالي للعبة 
والتي على ضوئها سيكون لها شأن كبير وبالذات في االستحقاقات 

الخارجية وتمثيل اليمن خير تمثيل.

الخميس الجالء وأكتوبرعلى 
كأس الـ30من نوفمبر

يقيم االتحاد العام للرياضة للجميع الخميس المقبل على  
مالعب حديقة السبعين بصنعاء اللقاء الكروي النهائي 
بين فريق الجالء وفريق أكتوبر للناشئين على كأس ال�30من 
نوفمبر والذي ينظمه االتحاد العام لذوي االحتياجات الخاصة 
بمناسبة األعياد الوطنية بمشاركة ثمان فرق حيث تأهل إلى 
المباراة النهائية فريق الجالء بعد فوزه على فريق 26 سبتمبر 
في حين جاء تأهل فريق 14 أكتوبر بعد تغلبه على فريق الثورة 
وعلى ضوئها ستقام المباراة النهائية لمعرفة هوية البطل 

وتكريمه بالكؤوس والميداليات الذهبية.


