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وزير الشباب يعزي أسر 
ضحايا ملعب بورسعيد

 
بعث األســتــاذ معمر مطهر 
االرياني وزير الشباب والرياضة 
ـــزاء ومـــواســـاة إلــى  بــرقــيــة ع
الدكتور عماد مصطفى حمزة 
ألبناني رئيس المجلس القومي 
للرياضة في جمهورية مصر 
العربية، جراء األحداث المؤسفة 
التي شهدها ملعب بورسعيد 
ــاراة ناديي  ــب عقب انــتــهــاء م
األهلي والمصري مساء األربعاء 
الموافق٢٠١٢/٢/١م وأسفرت 
عن مقتل ٧٨مواطنا وإصابة 

٢٠٠آخرين.
وعبر الوزير االرياني عن حزنه 
الجلل  المصاب  العميق بهذا 
ناقال تعازيه وتعازي أبناء شعبنا 
اليمني وفي مقدمتهم الشباب 
والرياضيين إلى أسر الضحايا 
والشعب المصري والرياضيين 
,مؤكدا وقــوف بالدنا بشعبها 
لى  إ ضييها  يا ر و ها  ر جمهو و
جانب الشعب المصري الشقيق 
,متمنيا لرياضة مصر وشعبها 
تجاوز هــذه المحنة والحفاظ 
على المكانة المرموقة للرياضة 

المصرية عربيا وعالميا.
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الكلمات المتقاطعة
أفقياً

١ -صحيفة يمنية سياسية تأسست عام ١٩٨٢م 
، في الشهر.

٢ -ظهر وبان، وضوح، صوت الجمال.
٣ -في البيضة، أكمل، أساعده.

٤ -فراش المولود، بلد أوروبي، للتعريف،
٥ -مرادف (نساهم)، نوم خفيف، سقطى من األعلى.

٦ -أسم علم مؤنث، ماء منحدر من وادي.
٧ -بلد أوروبي، خاطر.

٨ -تصديق، أتباع.
٩ -ثلثي (علم)، عاصمة محافظة ابين، هالل 

مكتمل (م).
١٠ -مطربه لبنانية، رقد.

١١ -عكس فاسد، رسم على الحجر، جدها في زايد.
١٢ -قناص، من األقارب (م)، نوع من االسماك.

 ١٣- الفرحة والسرور، األسم االول مطربة لبنانية.
 ١٤-قضاء وقدر، بلد افريقي، للنفي (م).

١٥-أحد االبوين (م)، لقب احد شعراء العرب (م)،  
احدى آالت الطرب القديم والحديث.

رأسياً
١ -بلد عربي، عاصمة بالدنا، للحياة (م).

٢ -للنفي، منحة، بدائي (م)، قضاء وقدر (م).
٣ -رئيس تحرير صحيفة الميثاق، من البقوليات.

٤ -متشابهان، مديرية في الحديدة.
٥ -نشر (م)، شيدوا، اشتعل.

٦ -مفرد آياته، ارشد، خصم عنيد (م)، جدها في الهند.
٧ -ترجمان، جدها في اغرزه، قادم .

٨ -بلد عربي، قادم.
٩ -ضمير المتكلم، رتــب، يستخدم قبل اجراء 

العملية، حرف نصب.
١٠ - اعانت، أغنية تراثية للفنان احمد السنيدار، 

البارحة (م).
١١ -افتخار، مشغول البال، تحوز على.

١٢ -حرف عربي، للسؤال، حب.
١٣ -محافظة يمنية، سحاب (م)، نرجوا.

١٤ -الطباخ (م)، من البقوليات.
١٥ -إحسان، للنفي، حرفي األدغــام، الهواء 

العليل (م).

إعداد / فايز بشر
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دعوة للجميع للعمل الى جانبه 

االرياني..وزير شباب اليمن
«الميثاق»- خاص

ــر الــجــديــد  ــوزي ــل يــحــســب ل
للشباب والرياضة الشاب 

معمر مطهر االرياني 
انه سجل فور توليه 
منصبه بداية مختلفة 
ـــل الـــــوزراء  عـــن ك
الــذيــن تــقــلــدوا هذا 

الموقع خالل العقدين 
الماضيين وربــمــا كان 

الفضل وراء االنطالقة القوية 
ــي يعود  ــان للوزير االري

للخلفية الجيدة التي 
كونها الرجل طوال 

ــوات التي  ــن ــس ال
في  فيها  عــمــل 
الـــوزارة قبل أن 
يعين فــي موقع 

الرجل األول .
فقد تقلد منصب 

الوكيل األول للوزارة 
لعدة سنوات ثم شغل بعد 

ذلك مهام نائب الوزير..وقبل 
هذا وذاك فإن قرب االرياني من الوسط 

الشباب الرياضي من خالل توليه رئاسة االتحاد العام لشباب 
اليمن حتى قبل مجيئه إلى وزارة الشباب والرياضة ..ولكل 
ذلك يمكن القول إن الخطوات األولى التي سجلها الوزير الشاب 
معمر االرياني فور توليه مهام منصبه الجديد كوزير للشباب 
والرياضة جاءت كنتيجة منطقية لكل ماتراكم لديه من معرفة 

دقيقة بخبايا هذا القطاع الحيوي المهم.
وعليه فإن ما أقدم عليه وزير الشباب والرياضة معمر 
االرياني عقب تعيينه في هذا الموقع الحساس في حكومة 
الوفاق الوطني يعد من أفضل البدايات التي لم يقم بمثلها 

أي وزير سابق تولى شئون هذه الوزارة.
لعل ما أعلن عنه الوزير معمر االرياني في ثنايا مؤتمره 
الصحفي األول الذي نشرت «الميثاق» تفاصيله في العدد 
الماضي وهو المؤتمر الذي الذي كان الوزير قد أعلن من قبل 
انه أي المؤتمر سيعقد مرة كل شهر مع اإلعالميين الرياضيين 
من ممثلي وسائل اإلعالم المختلفة وان ذلك المؤتمر الشهري 
سيكون بمثابة لقاء مفتوح يطرح فيها الصحفيون الرياضيون 
القضايا على طاولة الوزير ليتولى الرد والتوضيح بكل شفافية 

ووضوح.
أما عن الخطوات التي أعلن عنها الوزير في ذلك المؤتمر 
فيمكن وصفها بالقفزة النوعية التي لم يسبق للوسط 
الرياضي أن شهد مثيالً لها.. فيكفي اإلشارة هنا إلى الزيادة 
الكبيرة التي ستطرأ على المخصصات المالية المعتمدة 
لألندية بمختلف درجاتها ناهيك عن اإلعالن الذي أعلنه 
الوزير بشأن توفير عقد رعاية دوري كرة القدم بمبلغ مليون 
ونصف المليون دوالر ناهيك عن دعم الرياضة المدرسية 
وقرار إنشاء مدرستان كرويتان ..واإلعالن عن تأسيس جمعية 
لرعاية الرياضيين القدامى وتخصيص مرتبات ثابتة لالعبي 
المنتخبات الوطنية ليتفرغوا للعطاء بعيدا عن هم البحث عن 

لقمة العيش .
كذلك أعلن الــوزيــر عن دعوته لرجال اإلعــالم 
الرياضي  ليختاروا لجنة تحضيرية تمهيداً إلعادة كيان 
االتحاد العام لإلعالم الرياضي خالل الدورة االنتخابية 
لالتحادات واألندية الرياضية التي ستجرى خالل 

األشهر ابريل -مايو- يونيو العام 
الجاري حيث سيتم خاللها 
اختيار مجالس إدارات 
تلك  لكل  جديدة 
األطــر الرياضية 
التي انتهت مدة 
إدارتها منذ عام 

٢٠٠٨م.
ــالن  وقــبــل اإلع
ـــخـــطـــوات  ــــن ال ع
المشار إليها في المؤتمر 
الصحفي األول للوزير االرياني 
مع اإلعالميين كان الوزير الشاب قد 
أعلن عن مبادرات القت االستحسان واالرتياح 
في الوسط الشبابي والرياضي مثل تكريم 
أبطال اليمن أصحاب االنجازات الخارجية في 
األعوام القليلة الماضية وكذا قيام الوزارة 
بتكريم عدد من اإلعالميين الذين حققوا 
تواجداً مشرفاً على الصعيد الخارجي في 
الفترة األخيرة واإلعــالن عن أن هذا التقليد 

سيستمر سنوياً لتكريم اإلعالميين المبرزين.
وأمام كل ماسبق فمن المؤكد أن كل ماقام به 
الوزير الجديد للشباب والرياضة سيكون له بال شك األثر 

االيجابي الكبير في االرتقاء بواقعنا 
الرياضي على الصعيد الداخلي 

والخارجي.. وندعو الجميع 
إلى العمل جنباً إلى جنب 

ــي  ــان ــع الــوزيــر االري م
لــكــي يــكــون النجاح 
اكبر وأكثر للرياضة 

اليمنية عموماً.
يتحقق  ــى  ــت وح
مثل ذلك النجاح 
نقترح على وزير 
ــاب معمر  ــب ــش ال
ـــــي أن  ـــــان االري
يبادر إلى تقديم 
اســتــقــالــتــه من 
منصبه كرئيس 
التــحــاد شباب 
الـــيـــمـــن حــتــى 

وان كــان قد أكد 
بنفسه على عدم 

وجود تعارض بين 
كوزير  عمله  م  مها

ضية  يا لر ا و ب  للشبا
ورئاسته لالتحاد ..فقط 
المطلوب منه أن يكون 

وزيـــــراً لــكــل شباب 
اليمن..

الجولة السادسة لدوري الدرجة األولى لكرة القدم

وحدة عدن يستعيد الصدارة
«الميثاق»- متابعات

عاد فريق وحدة عدن إلى صدارة ترتيب فرق 
دوري الدرجة األولى في نسخته رقم(٢٠)، وذلك 
بعد أن رفع رصيده إلى ١٢ نقطة، بعد مباراة 

صعبة خاضها في شرق 
البالد أمام مضيفه 

ت  مو حضر شعب 
على ساحل البحر 
العربي في مدينة 

لــشــحــر، تمكن  ا
تحويل  مــن  خاللها 

الفوز  ــى  إل تخلفه بهدف 
بهدفين مقابل هدف، في مباراة تألق 

فيها صانع األلعاب معاذ هزاع 
الــذي وقــع الهدفين 

في الدقيقتين 
 ،٨ ٧

٩٠، فــي حين  +
كان عمار الكلدي 
صاحب السبق لتسجيل هدف 

ه  بهذ و مي  لحضر ا لشعب  ا
الــنــتــيــجــة يــبــقــى الشعب 
ـــي مــركــز  ــي ف ــرم ــض ــح ال
الــمــتــأخــر(١٣) وبرصيد ٥ 

نقاط فقط.
وفـــي عـــدن حــافــظ فريق 

الهالل الساحلي على وجوده في 
الصدارة ليشترك مع وحدة عدن 
والشعلة عدن بالرصيد نفسه 
(١٢نقطة) وذلــك إثر نجاحه 
ف  بهد تخلفه  يل  تحو فــي 

إلى التعادل االيجابي مع 
مضيفه تالل عدن.
للتالل  ســجــل 

الــقــائــد خالد 
في  بلعيد 

 ،٣ ٨ د 
وســجــل 
هـــــدف 
التعادل 

للعروبة 

المدافع مهند راجح في د ٨٥.
وبنقطته الخامسة تقدم التالل إلى المركز 
العاشر هاربا من المركز قبل األخير الذي احتله 

بعد الجولة الخامسة.
وبأفضلية الفوز في أربع مباريات يحتل الوحدة 
عدن الصدارة معنويا قبل الشعلة الذي يساويه 

في النقاط وفارق األهداف، في 
حين يحل الهالل ثالثا في 
بطولة التعترف بفارق 
األهداف لتسمية من 
يستحق لقب المتربع 
الذي يحصل عليه 

الفريق األكثر نقاطا.
وعلى ملعب الشعب في العاصمة صنعاء تمكن 
العروبة حامل اللقب من رفع رصيده إلى ٨ نقاط 
بعد فوزه على ضيفه طليعة تعز في مباراة شهدت 
شد وجذب وتوقف ألكثر من مرة بسبب ضعف 
األداء التحكيمي الذي أشهر الكارت األحمر في 

أكثر من مناسبة.
فوز العروبة وضعه في المرتبة الثامنة على 
خارطة الترتيب، وخسارة الطليعة لم تبعده 
كثيرا عن العروبة ، فقد خرج الطليعة من الجولة 

السادسة في المركز التاسع بست نقاط.
سجل للعروبة المصري شعبان النجار في 
د٤٦ والنيجيري ماما دو سلطان في د ٨٦.
ــحــاد نغمة  ــي إب اســتــعــاد االت وف
ــصــارات عندما تمكن من  ــت االن
التغلب على متذيل الترتيب نجم 
سبأ ذمــار بهدفين مقابل 
هدف في المباراة التي 
جمعتهما على معشب 
٢٢مايو في  ملعب 

مدينة إب.
وبهذا الفوز ارتفع 
رصيد االتحاد إلى 
١١ نقطة وضعته 
ــرابــع  ــي الــمــركــز ال ف
في حين مازال النجم في المركز األخير 

بنقطة واحدة.
سجل لالتحاد ماجد الجراني في د 
٣٩ ، والمحترف النيجيري صنداي في 
د٥٧، وسجل للنجم الالعب محمد 

غالب في د٤٧.
وجرت الخميس مباراتين فاز في 
األولى الشعلة على شعب إب (٣-٠) 
في عدن، وفي الثانية انتصر شعب 
صنعاء على أهلي تعز (٣-١) في 

العاصمة صنعاء.
وكانت قد انطلقت مباريات الجولة 
السادسة من الدوري اليمني يوم األربعاء 
بمباراة واحدة فاز فيها أهلي صنعاء على 
ضيفه شباب البيضاء (٤-٢) في مباراة 
اتسمت باإلثارة على صعيد النتيجة 

واألداء.

الصباحي نجم العنيد والمنتخب الوطني سابقا:

مستوى دوري الدرجة األولى ضعيف..
وأراه مجرد إهدار للمال العام!!
خاص/الميثاق

لكبير  ا لنجم  ا أعـــرب 
الكابتن عبداهللا الصباحي 
الشهير بلقب (الجاموس) 
الالعب السابق في فريق 
لمنتخب  ا و ب  إ شــعــب 
الوطني لكرة القدم عن 
أسفه البلغ من التراجع 
المخيف في مستوى كرة 
القدم اليمنية سواء على 
فيما يتعلق بالمشاركات 
للمنتخبات  لــخــارجــيــة  ا
الوطنية أم في ما يتصل 
بالبطوالت والمسابقات 

المحلية.
وأشـــار الصباحي إلى 
ــه تابع ســت مباريات  أن
خالل الجوالت الفائتة من 
دوري الدرجة األولى لكرة 
القدم للموسم الرياضي 
الحالي ٢٠١١-٢٠١٢م 
وهي التي احتضنها إستاد 
اب الرياضي الدولي في 
ــواء األخضر  ــل عاصمة ال
وانه لم يجد في أي مباراة المستوى الذي يجذب المشاهدين ويثير اهتمام 

المتابعين حتى وان كانت مستوياتها متفاوتة من مباراة إلى أخرى..
وقال الجاموس :ال أجد نفسي ظالما وال مبالغا إذا ماقلت بان المستوى 
العام لجميع المباريات ضعيف جدا أو اضعف من الضعيف فالمستويات رديئة 
والنتائج متذبذبة والمواهب شبه معدومة والمتابعة الجماهيرية ضئيلة 

واألخطاء التحكيمية كثيرة..!!!
مبينا أن على وزارة الشاب والرياضة واالتحاد العام لكرة القدم البحث 
عن األسباب التي حالت دون تطور الكرة اليمنية بل وأدت إلى تراجعها  عما 
كانت عليه من قبل على الرغم من الفارق الكبير في اإلمكانات لألندية 

والمنتخبات بين الماضي والحاضر...!!
وأكد الصباحي أن هناك مواهب كثيرة في مختلف األندية اليمنية 
بل وفي عدد من الفرق الشعبية  بمختلف مناطق الوطن الحبيب لكنها 
مغمورة ومجهولة أما الن مستوى  الدوري اليساعدها على إبراز مالديها من 
مواهب وإمكانات وإما ألنها التحصل على فرصة لالنضمام إلى ناد ما لعدم 
وجود مايشجع ..موضحا أن الالعبين الجدد الذين يبرزون في كل موسم 

اليتجاوزون أصابع اليدين على حد تعبيره 
واختتم حديثه بالقول : مع اداركي بأهمية المسابقات المحلية وما تلعبه 
من دور على صعيد المنتخبات الوطنية كون المنتخب القوي  اليظهر 
االعندما يكون الدوري قويا والعكس صحيح فإني أرى أن الفائدة يمكن 
أن تجنى من دوري هذا مستواه وهذا وضعه بل إني على قناعة بأنه مجرد 

أداة إلهدار المال العام ..!!

الصقر والشعلة يشاركان في البطولة العربية للكرة الطائرة

الميثاق/متابعات
يشارك فريقا الصقر والشعلة عدن ممثلين 
لبالدنا في البطولة العربية للكرة الطائرة 
لألندية اإلبطال في نسختها الثالثين التي 
للعبة  العربي  االتــحــاد  وينظمها  يقيمها 
بالتعاون مع نظيره اللبناني وتستضيفها 
العاصمة اللبنانية بيروت ابتداء من يوم 

السابع عشر من شهر فبراير الجاري ويشارك فيها 
واحد وعشرون  فريقا تمثل حوالي ثالثة عشر بلدا من 

بلدان وطننا العربي الكبير.
وقد أسفرت القرعة عن وقوع ممثلي بالدنا فريقي 
الصقر والشعلة في المجموعتين األولى والثالثة على 
التوالي وتبدو مجموعة الصقر متوسطة نوعا ما كونه 
تضم إلى جانبه فرق كل من: األهلي السعودي واألنوار 

اللبناني 
وجيوس الفلسطيني 

..فيما تبدو  الليبي  وأهــلــي بنغازي 
مجموعة الشعلة أكثر صعوبة كونها تضم إلى جانبه 
فرق كل من:اتحاد الشرطة القطري وبني يأس اإلماراتي 
وصحار العماني والساحل الكويتي وبــرج بوعريج 

الجزائري.

وعد بإنشاء صالة تدريب متخصصة في المكال
محافظ حضرموت يكرم أبطال الجمهورية في بناء األجسام

الميثاق/ متابعات
كــرم األخ خالد سعيد الديني محافظ 
محافظة حضرموت منتخب ساحل حضرموت 
لبناء األجسام الفائز بالمركز األول في بطولة 
الجمهورية الـ ( ٢١ ) للعبة التي جرت منتصف 

يناير المنصربعدن.
و هنا المحافظ الديني خالل استقباله 
العبي وإدارة المنتخب وفــرع اتحاد بناء 
األجسام بنيلهم البطولة بعد ظهورهم 
بمستوى مشرف واستحواذهم المتواصل 
على القاب اللعبة ،مشددا على ضــرورة 
من  يد  لمز ا لتحقيق  د  لجهو ا عفة  مضا
االنـــجـــازات عــلــى الصعيدين الــداخــلــي 
والخارجي. وأثنى المحافظ على ما حققه 
أبطال حضرموت في لعبة بناء األجسام من 
بطوالت، واحتفاظهم ببطولة الجمهورية في 
هذه اللعبة للعام الخامس على التوالي رغم 

شحة اإلمكانات.
وأكد استعداد السلطة المحلية إلنشاء 
صالة تدريب لبناء األجسام بمدينة المكال 

لإلسهام في إبراز مواهب األبطال وتعزيز 
قدراتهم الفنية والبدنية.

من جانبه أشار رئيس فرع اتحاد لعبة 
بناء األجسام بساحل حضرموت رئيس 
لجنة الحكام في االتحاد العام لبناء األجسام 
والمصارعة صــالح أحمد بابحير إلــى أن 
منتخب ساحل حضرموت حقق أكثر من 
١٤٠ ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية و١٨ 
كأس منذ مشاركته في بطوالت الجمهورية 
منذ العام ٢٠٠٢م ، مقدما الميدالية الذهبية 
وكاًس بطولة بناء األجسام إلى المحافظ 
الديني عرفاناً بــدوره في دعم المنتخب 

والرياضيين عموما .
هذا وأحرز منتخب ساحل حضرموت لبناء 
األجسام بطولة الجمهورية الـ٢١ في عدن 
هذا الشهر بعد حصده لميداليتين ذهبيتين 

وثالث ميداليات فضية وميدالية برونزية..
حضر اللقاء الحكم الوطني وليد واكد 
األمين العام لفرع اتحاد بناء األجسام 

والمصارعة بساحل حضرموت .

االثنين : 6 / 2 / 2012م 
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