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العدد: (1642)

المحكمة اإلدارية بعدن تحيل قضية تزوير انتخابات نادي الوحدة الي  النيابة العامة
أقرت المحكمة اإلدارية بعدن برئاسة القاضية انجريد  عبدا هللا علي  

قبول الدعوى التي رفعها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي 
وحدة عدن ضد مكتب الشباب والرياضة بعدن ممثال بمدير  المكتب  جمال 
اليماني بشان عدم شرعية انتخابات ناديهم  لما رافقها من تالعب وتزوير

وكانت المحكمة قد اقرت في جلستها على  اتخاذ التالي:
 *اعتبار اإلدارة المنتخبة غير شرعية ألن انتخابها تم على تزوير

 *بطالن قرارات هذه اإلدارة سابقة والحقة
  *إلغاء قرار مدير مكتب الشباب والرياضة بتشكيل الهيئة اإلدارية 

المؤقتة
 *إحالة المتسببين في تزوير هذه االنتخابات إلى النيابة العامة

 * تغريم مكتب الشباب والرياضة اتعاب خسا رة المحاماة  بدفع ٢٠٠الف 
ريال

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- نادي كرة قدم إنجليزي محترف – أوطان.

٢- أرشد (م) – موجع – بحر (م).
٣- جمع ”شارع“ – من االقارب – للنفي.

٤- قسط – بيت (م) – القهوة (م).
٥- قــدوم الوقت ،أو جمع ”حــل“ – بواسطتي – 

للتعريف.
٦- المصباح – والدتي.

٧- اوتوماتيكي – داواه – ال باإلنجليزية.
٨- ساطع – تجدها في ”ينتهون“.

٩- قهوة (م) – احد اسماء اهللا الحسنى – فضاء.
١٠- كبائن (مبعثرة) – كائن بشري.

١١- الورد (مبعثرة) – زوجة االسد.
١٢- السهل – اسم علم مؤنث.

عمودياً :
١- نادي رياضي اماراتي – احدى سور القرآن الكريم.

٢- جوابات ،جمع – الولد ،النجل.
٣- من اسماء اهللا الحسنى – خاطر.

٤- لهب – حرف نصب – راجعه.
٥- فريق كرة قدم متطور في اليمن ،نادي جديد ذو 
تأريخ عريق (نتاج دمج نادي االمن المركزي مع نادي 

السبعين الرياضي) – يفوض (م).
٦- خاصتي – العودة – دق ”الجرس“.

٧- محصي – من أوجه القمر.
٨- حدائق.

٩- حرف جزم – غير مطبوخ – احد اسماء اهللا الحسنى (م).
١٠- ضعيف الذكاء ،قليل النشاط (م) – والدي.

١١- االطمئنان ،السلم – عساكر.
١٢- مثيل – عملة اوروبا – حرفان متشابهان.
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في مشاركته السادسة بالبطولة

األحد المقبل. .منتخبنا يستهل مشواره في خليجي21بمالقاة الكويت

«الميثاق»-متابعات 
يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم االحد 
القادم السادس من يناير أولى مبارياته ضمن منافسات 
بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ«٢١» التي 
ستنطلق رسمياً يوم الجمعة القادم بمملكة البحرين 

الشقيقة..
األحمر الكبير سيدشن مشواره في خليجي المنامة 
بمواجهة المنتخب الكويتي حامل اللقب األخير في عدن 
وأبين عام ٢٠١٠م وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات 

التتويج بكأس البطولة برصيد عشرة ألقاب..

ويشارك منتخبنا في البطولة باستعدادات 
ال ترتقي لمستوى قوة نظرائه الخليجيين 

الذين سنواجههم تباعاً في المجموعة الثانية 
(مجموعة الموت)، كما سماها الكثيرون التي تضم 

إلى جانب منتخبنا منتخبات: السعودية والكويت 
والعراق .. 

ويدخل منتخبنا كأس الخليج الـ«٢١» 
لتسجيل الحضور السادس لكرة القدم 
اليمنية في المونديال الخليجي بعد أن 

شارك في الدورات الخمس األخيرة.

المونديال الخليجي .. سوق رابح 
للمراسلين والمحللين

«الميثاق»-خاص 
> مع اقتراب موعد كل بطولة من كأس الخليج لكرة 
القدم فإن الوسط اإلعالمي «الصحفي، المرئي، المقروء، 
المسموع» يشهد حراكاً غير عادي قبل وأثناء 
كل بطولة وحتى بعد انتهائها، 
في  ن  لصحفيو ا ينشط  حــيــث 
تسليط األضواء على استعدادات 
كل منتخب للمونديال الخليجي 
الفضائية  لــقــنــوات  ا وتتسابق 
الرياضية إلى التعاقد مع الكثير 
من الالعبين السابقين والمدربين 
لكي  واستقطابهم  والصحفيين 
يتواجد في االستديوهات التحليلية 
لتلك القنوات، ناهيك عن الحراك 
ــو تلك  الــــذي يــشــهــده مــراســل
القنوات من جميع الدول وموافاة 
قنواتهم بكل صغيرة وكبيرة 
عن استعداد هــذا المنتخب 
أو ذاك وجديده من الالعبين 
وعن الغائبين.. إلخ..وعلى 
ذلك يمكن القول إن الوسط 
اإلعــالمــي اليمني ربما كــان الرابح 
األكبر من كأس الخليج، حيث يكونون 
محط أنظار القنوات الرياضية 

كمحللين أو مراسلين..

منتخبنا الوطني 
وتصفيات كأس آسيا !

«الميثاق»ـخاص 
 في ظل عجز االتحاد العام 
لكرة القدم عن اقناع االتحادين 
اآلسيوي والدولي لكرة القدم برفع 
الحظر عن اقامة المباريات الدولية 
«الرسمية» في بالدنا وهو القرار الذي 
كان قد فرض من قبل االتحادين 
المذكورين في العام ٢٠١١م بحجة 
تردي األوضاع األمنية في البالد في 
ذلك الحين، لكن ومع عودة األوضاع 
إلى حالة االستقرار فإن من الظلم أن 
تحرم فرقنا ومنتخباتنا من اللعب 
على أرضنا وبين جمهورنا ، فأهلي 
تعز وشعب إب سيلعبان في كأس 
االتحاد اآلسيوي ٢٠١٣م والبداية في 
مارس المقبل، في حين أن المنتخب 
الوطني األول سيشارك في التصفيات 
المؤهلة إلــى نهائيات كــأس آسيا 
٢٠١٥م التي تبدأ في فبراير ضمن 
المجموعة الثالثة التي تضم إلى 
جانب منتخبنا كالً من: «قطر، ماليزيا، 
المقرر أن يلعب  البحرين» ومــن 
المنتخب أول مباراة في «٦» فبراير 
أمام البحرين في المنامة ثم يوم 
«٢٢» مارس يواجه منتخب ماليزيا 
في العاصمة صنعاء -كما يفترض.. 
إال أن استمرار قرار الحظر سيحرم 
المنتخب من اللعب على أرضه وبين 
جماهيره نتيجة لعجز االتحاد عن رفع 

القرار المشار إليه!!

«الميثاق»-خاص 
 ما زال الموقف ضبابياً وغامضاً بشأن 
موعد انطالق الدوري العام لكرة القدم للدرجة 

األولى بل والموسم الكروي - عموماً - فعلى 
الرغم من االنفراج الذي حدث قبل أيام 
عندما نجح وزير الشباب والرياضة في 
التوصل إلــى حل جيد بإقناع مجلس 
الــوزراء بإعادة النظر في مسألة توزيع 
ــــ«٣٠٪» الممنوحة للمجالس  نسبة ال
المحلية من صندوق رعاية النشء والشباب 

والرياضة وتبلغ سنوياً «مليار و٢٠٠ 
ــال» وهــو الحل الــذي وجد  مليون ري

ترحيباً كبيراً من غالبية منتسبي 
الرياضي واستبشر به  الوسط 

الشارع  الكروي على أمل عودة 
الــنــشــاط الــريــاضــي وتدشين 

الموسم الكروي المتعثر والمتأخر 
جداً !إال أن هواة التأزيم عادوا مجدداً 
الســتــعــراض عــضــالت التحريض 

والتكتل، وهو ما أدى إلى نشوب أزمة 
«مفتعلة» حيث انقسم ممثلو 

األندية ما بين مؤيد لبدء 
الدوري ومعارض النطالقه 
وكــل طــرف لــديــه حججه 
ومبرراته!المهم أن الضحية 
في النهاية كــان الموسم 

الكروي!!

الدوري .. انفراج.. 
ثم تأزيم !

الميثاق/ 
خاص

ينظم اللواء ٦٢ «دوري 
تنشيطي» في كرة القدم 
والكرة الطائرة بمشاركة 
ست فرق تمثل الوحدات 
للواء  التابعة  العسكرية 
وهي :( الرئاسة- المدفعية 
-الدبابات- الكتيبة االولى- 
الكتيبة الثانية - الكتيبة 

الثالثة)
ويحظى هــذا النشاط 

ــواء ٦٢  ــل بــرعــايــة  ودعـــم قــائــد ال
العميد الركن / مراد محمد علي 
الــذي يحرص على  العوبلي 
اقامة مثل هذه االنشطة في 
مختلف االلعاب بغية تحفيز 
منتسبي اللواء  والدفع بهم 
نحو ممارسة االنشطة 
الرياضية التي تمكنهم 
ــاء  ــق مــن عملية االرت
لبدنية  ا تهم  ا ر بمها
وتطوير قدراتهم 
ــــة  ــــي ــــداع االب
والــوصــول بها 
ـــــى آفــــاق  ال
رحبة فضالً 
عـــــن 

ان هــذه االنشطة تعزز 
من روح المحبة واالخــاء 
بين افراد اللواء من خالل 
اثناء  الشريف  لتنافس  ا
هذه البطوالت والفعاليات

وتشهد مباريات دوري 
ــرة الــقــدم منافسات  ك
ساخنة  وقــويــة تتسم 
بالندية واالثـــارة بين 
كافة الفرق المشاركة 
لتحقيق االنــتــصــارات 
المؤهلة لنيل الصدارة 

واحراز المراكز االولى والمتقدمة
  وتقام المباريات بحضور اركان حرب 
اللواء العقيد الركن علي مكرم وعمليات 
اللواء مقدم ركن رصاص الروحاني وقائد 
المعسكر العقيد احمد  القديمي في حين 
يشرف على هذا النشاط الرائد نبيل 
الريمي ضابط النشاط الرياضي باللواء 

وكانت النتائج  االولية لمنافسات كرة 
القدم قد جاءت على النحو التالي:

فوز الكتيبة االولى على الكتيبة الثانية
فوز الرئاسة على الكتيبة الثالثة

فوز الدبابات على المدفعية
فوز الكتيبة االولى على الكتيبة الثالثة

فوز المدفعية على الرئاسة
فوز الدبابات على الكتيبة الثانية

بينما يتصدر قائمة الهدافين الالعب 
امجد عبدالرب الردفاني

اللواء 62 ينظم دورياً تنشيطياً 
في كرة القدم والكرة الطائرة

بمشاركة «40» العباً
اليوم.. انطالق منافسات بطولة نخبة السباحة للكبار والناشئين

«الميثاق»-متابعات 
لــيــومٍ منافسات بطولة  ا  تنطلق صباح 
الجمهورية الثالثة للكبار واألولــى للناشئين لنخبة 
السباحة التي ينظمها االتحاد العام لرياضة السباحة 
واأللعاب المائية على مسبح نادي ضباط الشرطة 

بالعاصمة صنعاء..
ويشارك بالبطولة في كلتا الفئتين نحو ٤٠ سباحاً من 
مختلف محافظات الجمهورية الحاصلين على 
أفضل األرقام في بطوالت الموسم 

الرياضي ٢٠١٢م..
ــرر أن تــقــام  ــق ــم ـــن ال وم

مــنــافــســات 

النخبة لفئة الكبار في خمس فعاليات هي: «١٠٠ متر 
حرة - ١٠٠ متر صدر - ١٠٠ متر ظهر - ١٠٠ متر فراشة 
- ٤ * ١٠٠ متر منوع».. وخمس فعاليات لفئة الناشئين 
هي: «٥٠ متراً حرة - ٥٠ متراً صدر - ٥٠ متراً ظهر - ٥٠ 

متراً فراشة - ٤ * ٥٠ متراً منوع»..
وأوضح األخ خالد محسن الخليفي - رئيس االتحاد 
العام للسباحة واأللعاب المائية -أن كافة التحضيرات 
الالزمة لتنظيم البطولة استكملت من كافة الجوانب 
وبما يضمن تحقيق النجاح لهذه البطولة التنافسية 
التي تأتي مسك ختام خطة نشاط اتحاد اللعبة للموسم 

٢٠١٢م..الــريــاضــي 
وأشـــار الخليفي إلــى أن 
البطولة ستحظى بتنظيم 
رائع كونها ستشهد مشاركة 
أفضل العبي السباحة لفئتي 
الكبار والناشئين، فضالً عن أن 
االتحاد سيقدم كأساً يحمل اسم 
السعيدي  الفقيد يوسف حسن 
-مؤسس رياضة السباحة في 
بــالدنــا- ألفضل العــب في فئة 
الكبار وألفــضــل العــب فــي فئة 

الناشئين..
تأتي هذه المبادرة التكريمية تقديراً 
للشخصيات التي خدمت رياضة السباحة 
واعترافاً بجهودهم التي بذلت في سبيل نشر ممارسة 

رياضة السباحة في بالدنا..
منوهاً الى أن االتحاد سيقوم على هامش البطولة 
بإطالق موقعه االلكتروني على شبكة االنترنت 
رسمياً بعد أن تم االنتهاء من تجهيزه خالل الفترة 

الماضية..
وثمن الخليفي جهود كل من عمل في عملية اإلعداد 
والتحضير لهذه البطولة بغية تنظيمها بالشكل المتميز 
وبما يعزز من طموحات وآمال اتحاد اللعبة على إقامة 
األنشطة القادمة بطرق تحقق المزيد من اإلبــداع 

والتألق..

أهلي تعز .. وما بعد التكريم !
«الميثاق»-خاص 

> أقامت إدارة النادي األهلي 
بتعز حفل تكريم كبير لالعبي الفريق األول 
لكرة القدم بمناسبة فوزهم ببطولة كأس 
رئيس الجمهورية للموسم الماضي، وشهد 
الحفل تفاعالً رائعاً من العديد من الجهات 
الرسمية واألهلية والقطاع الخاص.. ومنح 
محافظ تعز/ شوقي أحمد هايل الفريق 
األهالوي عشرة ماليين، فيما قدمت وزارة 
الشباب والرياضة «٣» ماليين ريال أعلن 
عن تقديمها وكيل أول الوزارة عبداهللا بهيان 

الذي حضر الحفل ممثالً عن الوزير معمر اإلرياني.. ونال الالعبون وجهازهم 
الفني تكريماً الئقاً جراء اإلنجاز الكبير الذي حققوه..

السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد التكريم؟! فاألهلي ينتظره استحقاق 

قاري مهم أال وهو المشاركة في 
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم ٢٠١٣م التي ستنطلق في 
ــارس،  النصف األول مــن شهر م
حيث سيلعب األهلي في المجموعة 
الثانية إلــى جانب فــرق: «أربيل 
العراقي، الصفاء اللبناني، فنجاء 
العماني» بعد أن أُعفي الفريق من 
ــدور التمهيدي المؤهل  خــوض ال
لدور المجموعات إثر انسحاب فريق 
الوحدة السوري من البطولة.. وحتى 
اليوم لم يعلن األهلي التعزاوي عن اسم المدرب الذي سيقود الفريق في 
البطولة القارية ولم يتعاقد مع أي العب محلي أو أجنبي لتدعيم صفوف 

الفريق األحمر.. فمتى سيبدأ اإلعداد؟!

بطل الكاراتيه اليمني هشام سيف 
أفضل رياضي عربي في أوروبا

أُعلن في لندن مطلع األسبوع الماضي- في مؤتمر صحفي  
وبحضور عدد من وسائل اإلعالم العربية والعالمية وعلى 
رأسها الـ«بي بي سي» وقناة «العربية»، وعدد من الشخصيات العامة 
والدبلوماسيين العرب -عن تكريم بطل الكاراتيه اليمني هشام 

سيف.
 وتم تكريم سيف بهذه المناسبة بمشاركة وحضور سفارة 
الجمهورية اليمنية ممثلة بالقنصل العام فضل السنيدار والذي 
ألقى كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الكابتن هشام سيف بهذا اإلنجاز 

الكبير.. وقال أمام الجميع إن «هذا التكريم يعتبر تكريما لكل العرب 
المقيمين داخل وخارج أوروبا.


