
ماذا حدث للمنتخب األولمبي 
في مطار الرياض؟

عين 
اإلدارة 

الالمة!!
«الميثاق»

 ليس في أنديتنا ما يغري على اإلمساك 

بكرسي اإلدارة.. وربــط المغادرة بمعارك كالمية 

تستوعب معنى إفراغ األندية من حصانة الدعم.. كنا 

نظن أن دخول اإلدارة أشبه بأشغال شاقة مؤبدة.. ولم 

نكن نتوقع أن لإلدارة سحراً وبريقاً يسر الناظرين.. 

طبعا هذا السحر ال تراه إال كل عين إدارية المة 

ف .. وتستمر حكاية 
تصيب الخزانة بالجفا

واناً إلى 
اإلمساك باإلدارة كرها وعد

ــرث اهللا األرض ومن  أن ي

عليها!!
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أفقياً:
١- أحد مركزي مديرية خدير (محافظة تعز)، أحد األسواق 

والمدن الهامة بالمحافظة – عكس (مشتري).
٢- مديرية بمحافظة أبين – االسم األول لمغني لبناني من 

أصل سوري – حرف جزم.
٣- حروف متشابهه – يم.

٤- التائب والعائد إلى اهللا (م) – أبدي.
٥- إحصاء – حرف جر (م) – عكس (دائن).

٦- االسم األخير لشاعر يمني وناقد أدبي ومــؤرخ، من 
مؤلفاته (من أرض بلقيس، في طريق الفجر، مدينة الغد) 

(م) – جواب.
٧- حصل (على) – تجدها في (الصيام) – تجدها في (خفه).
٨- مجموعة جوائز أمريكية سنوية لألفالم والتلفزيون 
، بدأت بواسطة (رابطة هوليوود للصحافة األجنبية) عام 

(١٩٤٤م).
٩- عبوري (مبعثرة) – مرسى (السفن).
١٠- خيط تشد به السهام (م) – الجدار.

١١- أرشد (م) – قمر مكتمل (م) – العابر (في الطريق).
١٢- دولة أوروبية – أحصد (الثمار).

عمودياً :
١- أحدى مديريات أمانة العاصمة صنعاء ، وأكبرها سكاناً – القط 

(م).
٢- للتخيير – االسم األخير لسياسية هندية ، شغلت منصب رئاسة 

الوزراء في بالدها عدة فترات (م) – غير (الشيء).
٣- فريد (م) – برنامج تابع للواليات المتحدة ، يهتم بالبعثات 

االستكشافية إلى القمر (م).
٤- من أصناف األلياف االصطناعية القوية والمقاومة للحرارة – 

محافظة عراقية (م).
٥- أحد رواد الفضاء األمريكيين ، من الذين قاموا برحالت إلى 

القمر.
٦- ضد (داء) – شجر مشابهه للزيتون في ثمره ، حلو المذاق (م) 

– بواسطتي.
٧- رب (م) – عكس (الكبرى).

٨- نصف (ياسمين) – رجاء – للنفي.
٩- حيوان قطبي (م) – علقم (م) – الشخص الحليم ، الصبور (م).

١٠- مدبر (مبعثرة) – جمع (برنامج).
١١- محافظة يمنية – اسم علم مذكر (م).

١٢- محافظة يمنية – هواجسي (جمع).
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غداً الثالثاء.. انطالق بطولة الجمهورية الـ 17 لمنتخبات السباحة
«الميثاق»-متابعات 

 تنطلق غداً الثالثاء على مسبح نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء بطولة 
الجمهورية السابعة عشرة لمنتخبات المحافظات في السباحة التي ينظمها االتحاد العام 
للسباحة برعاية وزير الشباب والرياضة معمر اإلرياني تزامناً مع احتفاالت بالدنا بالعيد الـ 

٢٢ للوحدة اليمنية المباركة.
ويشارك في البطولة (١٢) محافظة هي: «أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت الساحل، 

لحج، الضالع، شبوة، حضرموت الوادي، حجة، ذمار.
وستكون منافسات البطولة في كل من: سباق صدر ١٠٠ متر، سباق ظهر ١٠٠ متر، سباق 

حرة ١٠٠ متر، سباق فراشة ٥٠ متراً.
وقال الكابتن جمال عالو - األمين العام لالتحاد العام للسباحة: إن هذه البطولة تأتي في 
إطار حرص االتحاد على تنشيط اللعبة وإعادة السباحة إلى مجاريها بعد توقف اضطراري طيلة 
الفترة الماضية بسبب عدم توافر اإلمكانات المالية وعدم صرف مخصصات االتحاد من الوزارة.
مؤكداً أن االتحاد متى ما توافرت له الظروف المالئمة واإلمكانات المالية فلن يتوانى عن 

إقامة البطوالت المتواصلة للسباحة.
وطالب عالو الوزارة بسرعة إنجاز المسبح األولمبي في المدينة الرياضية كون إنجاز هذا 

المسبح سيكون له تأثير كبير في اللعبة وتطورها واستمرارية أنشطتها..

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 4 / 6 / 2012م 
 الموافق :13 / رجب / 1433هـ 

العدد: (1613)

وزير الشباب يكشف عن آلية جديدة 
النتخابات االتحادات الرياضية

«الميثاق»-متابعات 
 كشف وزير الشباب والرياضة عن آلية جديدة ستطبق على انتخابات 
االتحادات العامة الرياضية التي تعتمد على نشر التقارير اإلدارية والفنية الخاصة 
باالتحادات العامة في الصحف وذلك قبل انعقاد الجلسات بأسبوع، ليكون الجميع 
مستعداً للمناقشة، على أن يفتح باب الترشيح قبل االنتخابات بأسبوعين فيما 

سيكون هناك أسبوع خاص للطعن ثم تجرى االنتخابات..
جاء ذلك في االجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لالنتخابات الرياضية بمبنى 
صندوق رعاية النشء والشباب صباح أمس االول.. وفي اللقاء أكد وزير الشباب 
أن قيادات األندية الرياضية قبل االنتخابات فقدت شرعيتها لحصولهم على 
مناصبهم ألربع مرات سابقة بالتكليف، وأن لجنة االنتخابات أرسلت الالئحة 
لجميع األندية إلبداء المالحظات واآلراء ولم يتجاوب أي ناد باستثناء نادي 
الصقر الحالمي حيث اعتبرت هذا التغاضي نوعاً من اإلهمال ودليالً على حالة 

الفراغ الذي تعيشه األندية وعدم فاعلية الجمعيات العمومية..
مؤكداً رغبة وزارة الشباب والرياضة في أن تفعل الجمعيات العمومية دورها 
بشكل حقيقي ألنه لن يتم صرف أي مخصص مالي ألي ناد أو اتحاد ما لم يكن 
ممهوراً بإقرار هذه الجمعيات.. وقال اإلرياني: إجراء االنتخابات لم يكن ألهداف 
سياسية حيث راعينا التوافق السياسي، مرحبين بالجميع من أجل الشراكة 
الفاعلة كون الوطن يتسع للجميع.. وأضاف: ال بد للرياضة أن تتحرر من هيمنة 
وسيطرة الفرد الواحد وأن نعمل جميعاً من أجل البناء في ظل رعاية المشير 
عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية.. وعن الصعوبات التي واجهت لجنة 
االنتخابات قال وزير الشباب أبرزها الصراع الكبير الذي حصل داخل بعض 
األندية الرياضية ومحاولة البعض تسييس العملية االنتخابية باإلضافة إلى 
سوء اإلدارة والفساد المالي الذي أوجب على البعض عرقلة سير االنتخابات..

مشيراً إلى أن من إيجابيات العملية االنتخابية اختالف رغبات أعضاء بعض 
الجمعيات العمومية ووصول بعض القضايا للمحاكم ألن هذا يعني إيجاد حراك 

كبير وتفعيل مهم لدور هذه الجمعيات..
ولفت الوزير إلى أن العالقة التكاملية التي خرجت بها وزارة الشباب والرياضة 

مع وزارة الشؤون االجتماعية هي إحدى ثمار هذه االنتخابات..
من جهته عبر األخ علي صالح عبداهللا- وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل عضو لجنة االنتخابات- عن سعادته بالتواجد في هذا االجتماع 
الخاص بتقييم المرحلة األولى من االنتخابات المتعلقة باألندية الرياضية.. 
وقال: االنتخابات سارت بشكل جيد وتميزت بتحقيق الحد المعقول جداً 
من النجاح وبنسبة ٨٥٪ وهي دورة أفضل من الدورات السابقة التي كانت 
تتصف بإشكاليات كبيرة من ناحية القوانين واألنظمة.. وفي الحقيقة كان 
هناك خالفات سابقة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشؤون االجتماعية.. 
وأضاف: الوثائق التي أعدتها وزارة الشباب كانت سليمة واقتنعنا بها لتقرها 
الحكومة، وال نملك إال أن نشكر وزير الشباب والرياضة األخ معمر اإلرياني 
على جهوده إلجراء االنتخابات ووصولها إلى هذه المرحلة خاصة أن صراع 
األحزاب الذي كان يحدث داخل االنتخابات انتهى ولم يكن كما عهدنا سابقاً..

هذا واستعرضت اللجنة ابرز ما تم خالل انتخابات األندية على النحو التالي:
إجمالي عدد األندية التي أقرت إلجراء االنتخابات (٧٥) نادياً.

األندية التي انتخبت (٦٣) نادياً.
األندية التي لم تنتخب (١٠) أندية .

محافظات استكملت االنتخابات (١٢) محافظة.
محافظات لم تستكمل (٥) محافظات.

محافظات ال تنطبق عليها االنتخابات (٤) محافظات.
إجمالي المحافظات (٢١) محافظة.

األندية التي لم تستكمل االنتخابات:
محافظة أبين (حسان- خنفر- عرفان- الجيل الصاعد)

عدن ( التالل - شمسان - الروضة)
لحج (الشرارة)

إب (شباب جبلة)
حضرموت الساحل (التضامن)..

أكد على أهمية المصداقية والنزاهة

وزير الشباب يلتقي موظفي الوزارة 
ويعدهم بإصالحات كبيرة

خاص- «الميثاق» 
ــد وزيـــر الشباب والرياضة  أك
األستاذ معمر اإلرياني أن تحسين فرص 
دخل الموظفين التابعين لــوزارة الشباب 
والــريــاضــة فــي المنشآت (مــركــز الطب 
٢٢ مايو-  الرياضي -الصالة الرياضية 
المدينة الرياضية - قصر الشباب) بات 
ضرورياً ليكونوا متساوين مع زمالئهم في 
الحقوق والواجبات وأداء المهام.. جاء ذلك 
خالل لقائه بهم على صالة مبنى قصر 
الشباب صباح أمس.. موضحاً أنه تم اعتماد 

مليوني ريال لهم واألمر بأيديهم حتى ال 
تحصل تظلمات تتعلق بصرف الحوافز 
المخصصة لهم.. وأضــاف اإلريــانــي: لقد 
استبشرنا خيراً بالموقف المسئول من قبل 
األخ محمد سالم باسندوه- رئيس مجلس 
الوزراء- الذي وجه وزير المالية باعتماد ٩٢٤ 
مليون ريال في موازنة العام ٢٠١٣م.. 
مشيراً إلى معرفته بأن الموظفين يواجهون 
عوائق لكنه تمنى عليهم أن يحاولوا خلق 
مــوارد مالية فيما يقع تحت أيديهم من 
منشآت ولن يتأتى ذلك إال بتكاتف الجميع 
وإعادة تنظيم العمل، حيث أكد وزير الشباب 
أنه سيترك لهم الفرصة لهذه المهمة على 
أن يحظى أصحاب االختصاص والكوادر 

واألقدمية على حقوق العمل..
وكان وزير الشباب قد استمع إلى آرائهم 
وهمومهم التي ناقشها معهم وأكد لهم 
أن التأمين الصحي سيكون للجميع بدون 
استثناء باإلضافة إلى سعيه الجاد لمعالجة 
ـــاع المتعاقدين مــن خــالل الرفع  أوض
لوزير الخدمة المدنية بأسمائهم بحسب 
االستحقاقات الوظيفية.. مبدياً تعاوناً كبيراً 
مع مركز الطب الرياضي كونه منشآة طبية 
بحاجة إلى الرعاية والدعم وكذا ضرورة أن 
تصله نسبة الــ٢٪  التي يجب أن تذهب إلى 

حسابه من حسابات االتحادات الرياضية..
واختتم وزير الشباب اللقاء بالتأكيد على 
أهمية تفاعل الجميع ومصداقيتهم وعدم 
التحيز في رفع األسماء ألن كل مدير عام 
سيثبت تالعبه سيحاسب ويحال للتحقيق.. 
األمر الذي خلق حالة كبيرة من الرضا واألمل 

لدى الموظفين باإلصالحات القادمة.

يجري معسكره األخير تحضيراً لبطولة آسيا للشباب

منتخب القوى إلى سيرالنكا
«الميثاق»- متابعات 

ــوم الجمعة  غـــادرت صباح ي
الماضي بعثة منتخبنا الوطني أللعاب 
ــى سريالنكا إلجـــراء معسكر  الــقــوى إل
تدريبي أخير تحضيراً للمشاركة في بطولة 
آسيا للشباب المقرر إقامتها في العاصمة 
السريالنكية (كولومبو) خالل الفترة ٩-١٢ 

من يونيو الجاري.
ويأتي هــذا المعسكر التدريبي الذي 
آسيا  بطولة  منافسات  انطالق  يسبق 
للشباب بعشرة أيام محطة إعداد أخيرة 
لالعبين لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية 
لديهم بعد أن قام االتحاد العام للعبة 
بإعداد الالعبين في معسكر تدريبي داخلي 
استمر لمدة شهرين تحت قيادة المدرب 
الوطني فؤاد محمد عباد وبمعية 
مــســاعــده الــوطــنــي محمد 

ــف اهللا  ــي ض

الخوالني 
بغية الوصول 

ــــــى  إل

الجاهزية المثلى التي تمكن الالعبين من 
خوض غمار المنافسات على أكمل وجه.

ويشارك منتخبنا في منافسات بطولة 
آسيا للشباب بخمسة العبين في 
ــر -٨٠٠مــتــر  ــت ســبــاقــات ١٠٠م
-١٥٠٠مـــتـــر-٥٠٠٠مـــتـــر-

ــع،  ــوان ــر-٣٠٠٠م ــت ١٠٠٠٠م
لى  إ منتخبنا  سيسعى  حيث 
تسجيل الحضور المشرف لبالدنا 
في هذا المحفل اآلسيوي المهم 
وتحقيق نتائج إيجابية وتحطيم 
أرقام جديدة تعزز من 
المستوى الجيد ألم 
األلعاب اليمنية على 

الصعيد الخارجي

وتضم بعثة منتخبنا الوطني أللعاب 
القوى المشاركة في بطولة آسيا للشباب 

كالً من:
علي الغزالي-رئيساً للبعثة

بدر صالح- إدارياً
فؤاد محمد عباد - مدرباً

محمد ضيف اهللا الخوالني- مساعد مدرب
يحيى الضلعي- مرافقاً اعالمياً

والالعبون:
اسامة مصطفى سعيد-١٠٠متر

جعبل علي قايد-٨٠٠متر
نبيل محمد الجربي-١٥٠٠متر

عبداهللا علي العقر-٣٠٠٠موانع
ـــوت الـــعـــوســـجـــي- ـــخ ـــب مـــعـــيـــن م

٥٠٠٠متر+١٠٠٠٠متر.

اتحاد إب يعتلي 
صدارة الدوري العام

«الميثاق»-متابعات 
اعتلى فريق اتحاد إب صدارة ترتيب 
فرق دوري اندية الدرجة االولى لكرة القدم، 
بعد ان تمكن من تحقيق الفوز على مضيفه 
صاحب المركز األخير نجم سبأ بثالثة أهداف 
مقابل هدفين في ختام الجولة التاسعة عشرة 

من منافسات الدوري العام..
وبهذا الفوز ارتفع رصيد االتحاد الى ٣٥ 
نقطة، تصدر بها الترتيب باالستفادة من 
خسارة أهلي صنعاء أمــام شباب البيضاء 
٢-١، وبقي النجم في المؤخرة برصيد ١٣ 
نقطة بانتظار اإلعالن عن هبوطه رسمياً في 
الجوالت المقبلة مالم يتحصل على معجزة 

تنقذه.
وعلى ملعب حقات بمحافظة عدن تمكن 
فريق وحدة عدن من تحقيق فوز صعب على 
ضيفه شعب حضرموت بثالثة أهداف مقابل 
هدفين في مباراة مثيرة انتهت بارتفاع رصيد 
الوحدة الى٢٦ نقطة احتل بها المركز السابع، 

وتراجع الشعب إلى المركز 
التاسع برصيد ٢٤نقطة.

وفي اللواء االخضر تمكن 
شعب إب مــن الــفــوز على 

عــدن  مــن  لشعلة  ا ضيفه 
بهدف دون رد، ليرتفع رصيد 
شعب إب الى٣٣ نقطة احتل 
بها المركز الثاني في الترتيب 
بــفــارق االهــــداف عــن اهلي 

صنعاء الثالث بالرصيد نفسه، في حين تراجع 
الشعلة الى المركز الخامس برصيد ٣١ نقطة.
وفي الحديدة تمكن الهالل من قهر ضيفه 
التالل بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد 
الهالل الى ٣١ نقطة احتل بها المركز السادس 
ويبقى التالل على رصيده ٢٢ نقطة والمركز 

الحادي عشر.
وعلى ملعب الشهداء في مدينة تعز انتهت 
المباراة التي جمعت الطليعة بفريق العروبة 

حامل اللقب بالتعادل السلبي 
الذي رفع رصيد العروبة 

ــى ٣٢ نقطة احتل  ال
بها الــمــركــز الــرابــع، 
وأصبح رصيد الطليعة 
٢٤ نقطة في المركز 

الثامن.
وكان اهلي تعز قد فاز 

على ضيفه شعب صنعاء 

بهدف وحيد ، ليرتفع رصيد االهلي الى ١٧ 
صيد  ر يتجمد  و  ، نقطة

الشعب عند النقطة ٢٢ 
والمركز العاشر.

ـــــــاز شــبــاب  وف
الــبــيــضــاء على 

ضيفه اهلي صنعاء 
ــهــدفــيــن مــقــابــل  ب
هدف، ليتوقف رصيد 

االهلي عند النقطة 
٣٣ ويتراجع الى المركز 
الثالث، ويرتفع رصيد 
الشباب الى ٢١ نقطة 
المركز  لكنه بقي في 

الثاني عشر.

الميناء.. سباق الستعادة 
دوره الريادي

األشموري مستشاراً والدهبلي مديراً 
للنشاط الرياضي بوزارة الشباب

«الميثاق»  
- متابعات

 تـــــواصـــــالً 
لسلسلة القرارات 
الــهــادفــة الــتــي 
أصـــدرهـــا وزيــر 
الشباب والرياضة 
ــانــي  معمر اإلري
بغية  مــــؤخــــراً 
االرتقاء باألداء في 
مختلف قطاعات 

الـــــوزارة وإنــصــاف 
الكوادر المؤهلة والقادرة على تحقيق 
النجاح، أصدر الوزير قراراً بتعيين األستاذ 
مطهر األشموري مستشاراً لوزارة الشباب 
والرياضة، في حين صــدر قــرار مماثل 
للمهندس عبداهللا الدهبلي بتكليفه مديراً 

عاماً للنشاط الرياضي..
األشموري والدهبلي شخصيتان تحظيان 

ــــرام  ــــت ــــاح ب
ــــر  ــــدي ــــق وت
ـــن  ـــري ـــي ـــب ك
ــط  ــوس ـــي ال ف
الـــريـــاضـــي.. 
ــعــد  حـــيـــث ي
ــــوري  ــــم األش
واحــــــــداً مــن 
ــــات  ــــام ــــق ال
ـــة  ـــي ـــالم اإلع
لتي  ا ة  لكبير ا
ــاًء  ــط قـــدمـــت ع
متميزاً امتد لثالثة عقود من الزمن خدمة 
للحركة الشبابية والرياضية.. والدهبلي 
شخصية أثبتت نجاحها الالمحدود في 
الوصول بالواقع الرياضي إلى آفاق رحبة 
ومتطورة عندما نال شرف تبوؤ منصب 
مدير عام االتحادات واألندية..لألشموري 

والدهبلي التوفيق والنجاح..

«الميثاق» 
 ال شك أن نــادي الميناء 
يعيش فــي عــزلــة عــن الرياضة 
اليمنية.. وقد فسر بعض المتابعين 

للشأن الميناوي.. أن العزلة 
سببها اإلدارة السابقة 

التي جثمت على 
ء  لمينا ا جسد 

أعــــــوامــــــاً 
طويلة دون 
تنجح  ن  أ
في إخراج 
النادي من 

عزلته.
ء  لمينا ا
يتكئ على 

تاريخ طويل 
طالما كان فيه 

قــوة ضاربة في 
مختلف األلعاب.. لكن 

ألعابه انقرضت لعبة تلو 
أخرى.. كان رائداً في السلة.. وكان 
زعيماً في كرة القدم.. وكان مؤثراً 
في ألعاب الظل، وطالما التهم الكثير 
من الميداليات المتنوعة.. غربت 
شمس أمسه.. ولــم تطلع شمس 

يومه.. هبطت ألعابه وتفرق شمل 
فريق الطائرة.. ولم يعد مبنى النادي 
يستقبل إال مدمني الدمنة والبطة 
وجماعات تحش على خلق اهللا.. 
ووسط هذه األجواء الكئيبة.. 
تطل اإلدارة الشابة 
ـــي أطــاحــت  ـــت ال
بــــالــــحــــرس 
ـــم  ـــدي ـــق ال
كــقــشــايــة 
يتعلق بها 
ـــادي  ـــن ال
الغريق.. 
منتظرين 
حــــراكــــاً 
ريــاضــيــاً 
وخطة عمل 
ــة  ــل ــام ــك ــت م
يــســتــعــيــد من 
ــا الــمــيــنــاء  ــه خــالل
تـــوازنـــه وتــســتــفــيــق 
األلعاب من غيبوبة الماضي.. فمن 
الطبيعي أن يسترد الميناء دوره 
الريادي على الخارطة الرياضية.. 
وتنتفض ألعابه.. فبدون الميناء ال 

نكهة رياضية وال هم يحزنون!!

المدرب يؤكد أن مكان الالعب (محفوظ).. لكن التجاهل موجود

المنتخب والنونو.. من الذي جنن الثاني؟
من حين آلخر يكرر الكابتن سامي نعاش مدرب المنتخب الوطني األول لكرة القدم بأن   

قائمة المنتخب مازالت مفتوحة ومتاحة لضم أي العب يثبت جدارته وأحقيته في ارتداء 
فانيلة المنتخب وشعار الوطن، اال أن االسابيع االخيرة أكدت أن ما يؤكد عليه النعاش من أن 
القائمة مفتوحة النضمام العبين واستبعاد آخرين ال يعدو عن كونه مجرد عبارات وكلمات للتعاطي 

االعالمي فقط!؟
وما يؤكد ما ذهبنا اليه أن المنتخب أمضى أكثر من شهرين في معسكره الداخلي بصنعاء 
حيث يتدرب الالعبون أربعة أيام من كل أسبوع ثم يعودون لفرقهم واللعب معها في الدوري 
الخميس - الجمعة ، ثم يلتحقون بالمعسكر، وخالل هذه الفترة برز أكثر من العب وتألق أكثر من 
نجم واستعادت بعض االسماء حضورها على المستقبل االخضر، ومع كل 
ذلك لم نسمع عن استدعاء أي العب جديد، سواء من الصاعدين أو من 
المخضرمين، فكيف تكون القائمة (مفتوحة) أو متاحة لضم وجوه جديدة 
أو عودة اسماء كبيرة.. مما يعني أنها (القائمة) أُغلقت بـ«الضبة والمفتاح» 

كما يقول االشقاء في مصر!؟
وإال ما معنى تجاهل المدرب الوطني سامي نعاش للنجم والهداف 

المخضرم علي النونو قائد المنتخب الوطني في آخر مشاركة له؟!
علماً أن النعاش ذاته كان قد أكد وفي أكثر من تصريح 
(صحفي) أن مكان «كابتن المنتخب» محفوظ وأن علي 
النونو سيستعيد موقعه في التشكيلة االساسية لألحمر 
اليمني وهو ما لم يحدث - حتى اآلن- بالرغم من العطاء 
الكبير الذي يقدمه النونو مع فريقه أهلي صنعاء الذي 
قاده العتالء صدارة الدوري منذ االسبوع (١٧) للدوري 

واليزال االهلي محتفظاً بها بنهاية االسبوع (١٨)!
وحتى الجولة االخيرة (١٨) لدوري واصل الهداف 
علي النونو هوايته في هز الشباك فسجل لفريقه 
(١٠) أهداف تصدر بها سباق هدافي الدوري ، ومع 
قرب موعد مشاركة األحمر اليمني في بطولة 
كأس العرب لكرة القدم المقررة بالسعودية من 
٢٢/٦ الى ٦/٧/٢٠١٢م بطل هجوم المنتخب 
بحاجة ماسة لالعب خبرة بحجم علي النونو ليكون 
رافــداً للتشكيلة التي ستمثل منتخبنا في كأس 
العرب ثم بطولة غرب آسيا بالكويت في نوفمبر من 
العام الجاري لتكون البطولتان بمثابة التحضير 
للمشاركة  لمنتخبنا قبيل خوضه  األفضل 
السادسة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم 
من خالل خليجي (٢١) المقرر إقامته في 

مملكة البحرين مطلع العام المقبل ٢٠١٣.
وفي ظل ابتعاد النونو عن قيادة االحمر 
اليمني.. نتساءل: هل هذا االبتعاد (قسرياً) 
أم أنه (عفوياً»؟ باختصار من الذي «جنن» 
الثاني.. الالعب.. أم مدرب المنتخب؟ أم هناك 
جهات أخرى تحول دون انضمام النونو للمنتخب 

الوطني األول لكرة القدم؟!

«الميثاق» 
> كالعادة يتكرر هذا المشهد 
المؤسف لمنتخباتنا الوطنية لكرة القدم.. 
بعد أن أنهى منتخبنا األولمبي تحت ٢٢ 
سنة معسكره الخارجي في السعودية 
ولعب مباراتين أمام المنتخب السعودي 
توجهت البعثة إلى مطار الرياض في 
طريقها لركوب طائرة العودة، غير أن المفاجأة كانت في 
إلغاء حجوزات أعضاء البعثة، وبعد محاوالت عدة تم توفير 
عشرة مقاعد لالعبين لركوب الطائرة فيما البقية اضطروا 

للعودة والبقاء هناك في انتظار الفرج.
وطوال أيام ظلت العملية قيد المتابعة واالتصاالت الساخنة 
ومحاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على طرف آخر، واتهم 
مسؤولون في اتحاد الكرة شركة خاصة «لم يعرف اسمها أو 
صفتها» بما حدث من صورة مأساوية، فيما ظلت بقية البعثة في 

السعودية تشكو حالتها.. وتتحسر على الموقف المثير..
ليست األولى ولن تكون األخيرة التي يحدث فيها لمنتخباتنا الوطنية 
مثل هذه المواقف المخجلة.. طالما واتحاد الكرة ال يقف أمامها أو يحاسب 

ويعاقب المتسبب بها.. ولكم اهللا يا العبينا!!..

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢

لجهـدحولاديع١

والحليلببل٢

انلااالعسي٣

متنصمتهـط٤

الجوالاحول٥

ليامايراجنهـ٦

داريامالاج٧

ريبكلاعماجلا٨

اونالجامس٩

ملقاتيلسارم١٠

امنبمااملا١١

اعحنمالان١٢


