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وزير الشباب يعيد الحياة للبنجاك سيالت
«الميثاق» متابعات 

أعلن وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني 
عن تخصيص مبلغ مليون ريال سنوياً لالتحاد العام للبنجاك- 
سيالت- في سبيل احياء نشاط اللعبة واعادة االتحاد الى 
االتحادات الرياضية الفاعلة بعد أن توقف 

نشاطه عن الساحة الرياضية مؤخراً.

وأكد االرياني في لقائه بمؤسس اللعبة كمال عويض وعدد 
من مدربي البنجاك- سيالت- ان هذا المبلغ قابل للزيادة شريطة 

تحقيق انجازات مشرفة.
داعياً اعضاء االتحاد الى ضرورة اعادة ترتيب أوضاعهم ليظهر 
اتحادهم بشكل أفضل من السابق على اعتبار انه سيكون في 

فترة تجربة.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االرياني يكرم أبطال دورة األلعاب الرياضية العربية وأبطال التايكواندو للعامين الماضيين

الميثتاق/متابعات 
نظمت وزارة الشباب والرياضة يوم امس االول حفل 
تكريمي  لألبطال الرياضيين الذين حققوا االنجازات في دورة 

األلعاب الرياضية العربية أل ١٢ التي استضافتها 
العاصمة القطرية الــدوحــة مؤخرا وكــذا أبطال 
االنجازات الخارجية في ألعاب التايكواندو للعامين 

الماضيين ٢٠١٠ - ٢٠١١م .
وفي حفل التكريم الذي اقيم بمبنى الــوزارة 
أشاد وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني 

باألبطال الذين حققوا انجازات كبيرة في الدورة 
العربية وكانوا سفراء للرياضة اليمنية في 

المحافل العربية والدولية واإلقليمية.
ــذا التكريم بسيط  وقـــال «إن ه

وسيتم التحضير واإلعداد إلقامة 
حفل كرنفالي كبير لتكريم 

بقية اإلبطال في األلعاب 
الفردية نظرا لما حققوه 

من انجازات وبطوالت 

في الفترات السابقة « .
وكشف وزير الشباب والرياضة عن إنشاء الوزارة جمعية لالعبين 
القدماء وتخصيص دعم بمبلغ خمسة مليون ريال سنويا لدعم 
الجمعية .. مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة دعم الرياضيين 

المبدعين والمبرزين في مختلف المجاالت.
وأضاف:» سيتم تكريم المعلق الرياضي حسين العيدروس 
الفائز بالمركز الثاني في مسابقة التلفزيون الخليج العربي 
والمصور الرياضي عبد العزيز عمر الملقب بـ « زيزو» الفائز 
بجائزة الجمعية اليابانية للتصوير واعتماده مصورا دوليا 
لالتحاد الدولي» الفيفا» وتخصيص ٣٠ مليون ريال لدعم 

المنتخبات الوطنية لأللعاب الفردية سنويا.
من جانبه أشاد مدير عام النشاط الرياضي بالوزارة 
خالد صالح باإلنجازات التي حققها الالعبين 
واإلبطال الرياضيين في الــدورة العربية 
رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن 
خالل العام الماضي لكن 
تية  ا لذ ا هم  د بجهو
استطاعوا رفع علم 

في  بالذهب  ليمن  ا
تلك الدورة .

فيما عبرت كلمة 
اإلبطال المكرمين 
الــــتــــي ألـــقـــاهـــا 
الـــحـــاصـــل على 
الميدالية الذهبية 
للمنتخب الوطني 
ــدوا  ــكــوان ــاي ــت ــل ل

الالعب تميم القباطي عن 
شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة لوحرصها 

على دعمهم وتشجيعهم وتكريمهم لرفع الروح المعنوية لديهم .
وفي ختام الحفل جرى تكريم األبطال الحائزين على الميداليات 
في دورة األلعاب الرياضية في الدوحة وهم العب المنتخب الوطني 
للجودو علي خصروف الحائز على الميدالية الذهبية والعب المنتخب 
الوطني للتايكواندوا تميم القباطي الحائز على الميدالية الذهبية 
وزميله الالعب ياسر بامطرف الحائز على الميدالية البرونزية ، 
والعب منتخب الجمباز نشوان الحرازي الحاصل على ميداليتين 

ـــب منتخب  ــة والع ــزي ــرون فضية وب
المصارعة بشير اليمني الحائز على 
الميدالية الفضية والعب منتخب المالكمة 
لية  لميدا ا على  الحائز  لرفيق  ا يحيى 
البرونزية، إضافة إلــى تكريم مدرب 
المنتخب الوطني للجودو علي الحرازي 
والمدرب الوطني للتايكواندو عبدالرحيم 
سلمان والمدرب الوطني للجمباز نصر 
الحرازي ومدرب منتخب المصارعة ثابت 
نعمان والمدرب الوطني للمالكمة فيصل 

الحسيني .
كما جرى تكريم األبطال الرياضيين الذين 
أحرزوا المراكز األولى في البطولة الدولية للتايكواندو التي أقيمت 
في البحرين ودورة األلعاب العسكرية األولى للتايكواندو التي 
جرت بسوريا وبطولة الحسين الدولية المفتوحة للتايكواندوا التي 
أقيمت في األردن وبطولة كأس العرب الثالثة لفئة الكبار في لعبة 
التايكواندو التي أقيمت العام الماضي بالقاهرة وبطولة غرب آسيا 

لفئة الكبار للتايكواندو التي جرت في السعودية عام ٢٠١٠م .
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اإلبطال المكرمين 
الــــتــــي ألـــقـــاهـــا 
الـــحـــاصـــل على 
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للمنتخب الوطني 
ــدوا  ــكــوان ــاي ــت ــل ل

الالعب تميم القباطي عن 
شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة لوحرصها 

الميدالية الفضية والعب منتخب المالكمة 
لية  لميدا ا على  الحائز  لرفيق  ا يحيى 
البرونزية، إضافة إلــى تكريم مدرب 
المنتخب الوطني للجودو علي الحرازي 
والمدرب الوطني للتايكواندو عبدالرحيم 
سلمان والمدرب الوطني للجمباز نصر 
الحرازي ومدرب منتخب المصارعة ثابت 
نعمان والمدرب الوطني للمالكمة فيصل 

الحسيني .
كما جرى تكريم األبطال الرياضيين الذين 

الحسيني .
كما جرى تكريم األبطال الرياضيين الذين 

الحسيني .

المرأة الحديدية.. تكون أو ال تكون

نظمية.. أمام اختبار 
صعب في الصندوق

«الميثاق» 
ــرار تعيين   حظي ق
لسالم  عبدا نظمية  ـــت  ألخ ا
عثمان مديراً تنفيذياً لصندوق 
رعاية النشء والشباب بارتياح 
واسع ومباركة كبيرة من الشارع 
ــادات الحركة  ــي الــريــاضــي وق
الشبابية والرياضية في بالدنا 
واعتبروا هذا القرار خطوة في 

االتجاه الصحيح..
ـــرار تعيين األخــت  وكـــان ق
نظمية لهذا المنصب قد جاء 
ضمن التغييرات التي قام بها 
وزير الشباب والرياضة السابق 
عارف عوض الزوكا في سبيل 
تصحيح األوضاع المتردية التي 
ـــوزارة والصندوق  شهدتها ال
وبغية ايجاد المعالجات الكفيلة 
بارتقاء العمل واألداء بعد الذي 
ــار مــن الجمود فــي نشاط  ص
صندوق النشء خالل السنوات 
الماضية وأعــاق هــذا الركود 
اآلمــال الواقعية لدى الشباب 

والرياضيين..
ــت نظمية واحــدة  وتعد األخ
ــرز القيادات الرياضية  من أب
النسوية في بالدنا التي اثبت 
نجاحها المستمر في انتشال 
وتوسيع قاعدة ممارسة المرأة 
للرياضة في مختلف  اليمنية 

األلعاب الجماعية والفردية 
بدليل ما حققته من تطور 

ملحوظ التحاد رياضة 
الــمــرأة التي ترأست 

كيانه منذ تكوينه.. 
فضالً عن تاريخها 
لناصع  ا لرياضي  ا
في لعبة الشطرنج 
لكثير  با فل  لحا ا و
ـــن االنــــجــــازات  م
ــات في  ــاح ــج ــن وال
ــن  ــــد م ــــدي ــــع ال
البطوالت الداخلية 
والــخــاجــيــة اثــنــاء 
للعبة  ستها  ر مما
الدهاء والذكاء، 
في حين عززت 
ــا في  ــه ــاح ــج ن

ميدان العمل 
الرياضي 

باختيارها نائباً ثانياً لرئيس 
اللجنة األولمبية الوطنية في 
االنتخابات األخيرة لمجلس إدارة 
اللجنة باإلضافة إلى انها تتولى 
مهام االشراف على نادي كمران 

الرياضي والثقافي.
وال غرابة في ان تشغل نظمية 
عبدالسالم عــدداً من المواقع 
المرموقة، لكن يبقى االختبار 
تها  لقدرا لــصــعــب  ا و لحقيقي  ا
خـــالل الــمــرحــلــة الــراهــنــة بعد 
تبوئها لمنصب المدير التنفيذي 
لصندوق رعاية النشء والشباب 
عملية  ذ  نقا بإ لبة  مطا نها  كو
التدهور للصندوق وإعادة النظر 
في منظومة إدارته حتى ال يتكرر 
سيناريو التراجع المخيف الذي كاد 
يعصف بالصندوق إلى الهاوية 
ــوء اإلدارة الــتــي نتج  بسبب س
عنها افالس غير مسبوق لرصيد 
الصندوق وديون متراكمة تقدر 
ــال..  بنحو سبعمائة مليون ري
الجميع يتطلع إلى أن القادم أفضل 
في ظل وجــود المرأة الحديدية 
هرم  على  عبدالسالم  نظمية 
صندوق رعاية النشء والشباب 

والرياضة...
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اتخذ وزير الشباب والرياضة معمر االرياني  
االسبوع المنصرم قــراراً بفصل االتحاد 
العام للمصارعة وبناء االجسام على ان يتم 
اإلعداد والتحضير الجراء 
انتخابات لكل اتحاد 

على حدة.
ــرار الوزير  ــاء ق وج
في اطار االصالحات 
الهادفة الــى تطوير 
االلعاب الرياضية وحرص 
الوزارة على رفع مستوى االداء الرياضي 
في مختلف االلعاب وتفعيل أنشطتها 
المختلفة.. يذكر ان االتحاد لعام 
للمصارعة وبناء االجــســام تم 
دمجه خــالل السنوات االخيرة 
برئاسة الكابتن عبداهللا درهم 

المغربي..

المصارعة وبناء األجسام يفترقان

القرشي.. رئيساً للجنة الرياضيين
خاص - «الميثاق» 

 حــاز نجم كــرة الطاولة 
ــل القرشي  الالعب المخضرم وائ
على رئاسة لجنة الرياضيين بعد أن 
حصل على ٢٠ صوتاً في انتخابات 
اللجنة في الدورة الثالثة التي جرت 
صباح امس بالمركز األولمبي بأمانة 
للجنة  ا تنظمها  لــتــي  وا لعاصمة  ا
االولمبية الوطنية كل أربع سنوات 
وفقاً للميثاق األولمبي الدولي، وبعد 
ـــراءات وخــطــوات الترشح  شــرح إج
واالنتخابات اختير ٣ رياضيين من 

القاعة لــالشــراف على االنتخابات 
بالتصويت وتقدم للترشح لعضوية اللجنة ١٢ 
مرشحاً فــاز منهم ٧ وهــم المطلوبون لرئاسة 

وعضوية لجنة الرياضيين على النحو التالي:
- وائل القرشي ٢٠ صوتاً - غادة عتيق ١٨ صوتاً

- يوسف الخضري ١٦ صوتاً - احمد علي قاسم ١٦ 

صوتاً - أفراح العنسي ١٥ 
صوتاً - يحيى الرفيق 

١٥ صوتاً - محمد 
شرف ١٥ صوتاً.

وفــــي اجــتــمــاع 
جانبي سريع اتفق 

الــمــنــتــخــبــون على 
بينهم  م  لمها ا توزيع 

كما يلي:
- وائل عبدالرحمن القرشي 
رئيساً - محمد عبدالرحمن 

شرف نائباً - غادة عبداهللا 
عتيق أميناً عاماً

- أفراح احمد العنسي مسؤولة 
عالقات - يوسف علي الخضري 

مسؤوالً مالياً.

األلعاب الرياضية العربية أل ١٢ التي استضافتها 
العاصمة القطرية الــدوحــة مؤخرا وكــذا أبطال 

 التي استضافتها 
العاصمة القطرية الــدوحــة مؤخرا وكــذا أبطال 

 التي استضافتها 

االنجازات الخارجية في ألعاب التايكواندو للعامين 
٢٠١٠ - ٢٠١١م .

وفي حفل التكريم الذي اقيم بمبنى الــوزارة 
أشاد وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني 
وفي حفل التكريم الذي اقيم بمبنى الــوزارة 
أشاد وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني 
وفي حفل التكريم الذي اقيم بمبنى الــوزارة 

باألبطال الذين حققوا انجازات كبيرة في الدورة 
أشاد وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني 

باألبطال الذين حققوا انجازات كبيرة في الدورة 
أشاد وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني 

العربية وكانوا سفراء للرياضة اليمنية في 
المحافل العربية والدولية واإلقليمية.

ــذا التكريم بسيط  وقـــال «إن ه
وسيتم التحضير واإلعداد إلقامة 

حفل كرنفالي كبير لتكريم 
بقية اإلبطال في األلعاب 

حفل كرنفالي كبير لتكريم 
بقية اإلبطال في األلعاب 

حفل كرنفالي كبير لتكريم 

الفردية نظرا لما حققوه 
من انجازات وبطوالت 

الجمعية .. مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة دعم الرياضيين 
المبدعين والمبرزين في مختلف المجاالت.

وأضاف:» سيتم تكريم المعلق الرياضي حسين العيدروس 
المبدعين والمبرزين في مختلف المجاالت.

وأضاف:» سيتم تكريم المعلق الرياضي حسين العيدروس 
المبدعين والمبرزين في مختلف المجاالت.

الفائز بالمركز الثاني في مسابقة التلفزيون الخليج العربي 
والمصور الرياضي عبد العزيز عمر الملقب بـ « زيزو» الفائز 
بجائزة الجمعية اليابانية للتصوير واعتماده مصورا دوليا 

لالتحاد الدولي» الفيفا» وتخصيص ٣٠
المنتخبات الوطنية لأللعاب الفردية سنويا.

لالتحاد الدولي» الفيفا» وتخصيص 
المنتخبات الوطنية لأللعاب الفردية سنويا.

لالتحاد الدولي» الفيفا» وتخصيص 

من جانبه أشاد مدير عام النشاط الرياضي بالوزارة 
خالد صالح باإلنجازات التي حققها الالعبين 
واإلبطال الرياضيين في الــدورة العربية 
رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن 
خالل العام الماضي لكن 
تية  ا لذ ا هم  د بجهو

خمسة تعادالت وفوزان.. والشعب في الصدارة
«الميثاق»- متابعات 

 خرجت الجولة الثانية من 
منافسات دوري أندية الدرجة األولى 
لكرة القدم «مرحلة الذهاب» بخمسة 
تعادالت وفوزين فقط من اجمالي 
سبع مــبــاريــات حيث شهدت ثالث 
مواجهات التعادل االيجابي في حين 
انتهت مباراتان بالتعادل السلبي ولم 

يسجل الفوز سوى في مباراتين فقط.
وكانت هذه الجولة قد انطلقت الخميس 
الماضي بمباراتين األولى شهدت تعادالً 
أبيض بين التالل وصيف الموسم الماضي 

وضيفه شباب البيضاء، بينما فجر 
طليعة تعز مفاجأة من العيار الثقيل 
بفوزه غير المتوقع على متصدر 
الجولة األولى وحدة عدن بهدفين 

نظيفين..
وفي إب تعادل شعب إب مع ضيفه 
العروبة بهدف لمثله ليرتفع رصيد 
الشعب إلى أربع نقاط انفرد من 
خاللها  بصدارة الترتيب ويرتفع 

رصيد العروبة إلى نقطتين.
فريق  لتقى  ا ء  ــي صنعا وف
أهلي صنعاء مع جاره الشعب 
واستطاع األول أن يضع أول ثالث 

نقاط له في بنك الدوري عندما 
تمكن من الفوز على الشعب بهدف 

وحيد سجله الالعب وحيد الخياط.
وفي الحديدة تقاسم الهالل مع ضيفه شعب حضرموت 
نقطة التعادل في المباراة التي انتهت ٢ / ٢ ليرتفع رصيد 

الشعب إلى أربع يشارك فيها صدارة الترتيب محتالً 
المركز الثالث بفارق األهداف عن المتصدر شعب إب 
ووصيفه الشعلة وأودع الهالل نقطته الثانية في 

رصيد البطولة..
وبهدف لمثله انتهى اللقاء الذي جمع أهلي تعز 
بضيفه نجم سبأ ذمار ليخرج األهلي وقد جمع 
نقطته الثانية في البطولة.. ويحقق النجم  أول نقطة 
له في تاريخ مشاركاته في دوري أندية الدرجة األولى الذي 

يشارك فيه ألول مرة..
ومن دون أهــداف انتهت المباراة التي جمعت الشعلة 
بضيفه اتحاد إب ليصل الشعلة إلى النقطة الرابعة، وهو 
الرصيد نفسه الذي يملكه الشعب المتصدر، لكن الشعلة 

يتساوى معه باألهداف مثله مثل االتحاد الذي يتساوى مع 
شعب إب وشعب حضرموت بالرصيد وينافسهم على صدارة 

الترتيب.
وتتواصل منافسات الدوري العام ألندية الدرجة األولى 
الخميس والجمعة بانطالق الجولة الثالثة على النحو التالي:
العروبة× شباب البيضاء- الخميس- ملعب شعب صنعاء

اتحاد إب× أهلي صنعاء- الخميس- ملعب ٢٢ مايو إب
شعب إب× أهلي تعز- الجمعة- ملعب ٢٢ مايو إب
وحدة عدن× الهالل- الخميس- ملعب وحدة عدن

شعب صنعاء× الطليعة- الجمعة- ملعب شعب صنعاء
التالل× الشعلة- الجمعة- ملعب التالل

شعب حضرموت× نجم سبأ ذمار- الجمعة- ملعب الشحر.

تصوير / عبدالرحمن حويس


