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المؤتمر الرياضي ..وتصحيح مسار الرياضة اليمنية!!

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 23 / 7 / 2012م 
 الموافق :4 / رمضان / 1433هـ 

العدد: (1620)

الميثاق/خاص
يترقب الوسط الرياضي في عموم انحاء الوطن اليمني 
الحبيب انعقاد فعاليات المؤتمر الوطني للرياضة والرياضيين 

المزمع اقامته خالل الفترة القادمة .
ويبدي الغالبية العظمى من الرياضيين والشباب تفاؤالً حذراً 
بانتظار مخرجات المؤتمر المرتقب والذي اعلن عنه االستاذ 
معمر مطهر االرياني وزير الشباب والرياضة مؤخراً. ويحدو 

الجميع آمال عريضة بانتظار ما سيتمخض عنه اعمال المؤتمر 
من نتائج وتوصيات تصب في اتجاه التصحيح الشامل لكل 
مسارات االعوجاج في رياضتنا بصورة عامة. إال ان التفاؤل ال 

يخلو من التجارب السابقة!!
على ان من الضروري التهيئة السليمة واالعــداد الجيد 
للمؤتمر المنتظر حتى تتحقق الفائدة  واالهداف المرجوة من 

انعقاده !!

أفقياً:
١- علم وظائف األعضاء.

٢- بلد عربي – أحد معايير الوزن.
٣- مبتهج ،فرح – سمير ،رفيق السهر.

٤- زوجة األسد – يمرن – حرفان متشابهان.
٥- الثواب (م) – مدينة أوروبية.

٦- تجدها في ”تأرجح“ – أساس ”الشيء“ – عال 
،أرتفع ”صوته“.

٧- أهل – فاقد زوجته (م).
٨- حار – البحر (م) – هجوم.

٩- حرفا االدغام بدون غنة – اشتكي – بواسطتي 
(م).

١٠- إمارة عربية – سهل ،بين جبلين (م).
١١- شعوب ،قبائل – أحدى الحواس – حاز ”على“.

١٢- من الشعراء الصعاليك.

عمودياً:
١- حد – اللباس (م).

٢- خاصتي (م) – من الفواكه – للمعيه.
٣- جهاز رصد الزالزل – سن.

٤- يلمسها – ظالم ،شديد الظلم (م).
٥- نور (مبعثرة) – لهو – عمه (فعل).

٦- شهر رومي (م) – أرباح.
٧- عكس ”صادر“ – بلد أوروبي.

٨- معظم – ضد ”المقبل“ (م) – ضمير متصل.
٩- يعاند ،يصمم على رأيه – مقياس أرضي (م).

١٠- للسؤال – سرقا – يقترب.
١١- بلد عربي – معظمات الذنوب.

١٢- شاعر جاهلي – أبن ،نجل.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢

دبكهـشباحملا١
دياحمالجاهـل٢
رهـصوسمهـيو٣
انيكاكدكما٤
لسفرشاالهـز٥
عاجدنلافنع٦
البسيطبعادي٧
لبلبناكارهـ٨
يحتفميدان٩

ربمسيدلداج١٠
الشبللبامد١١
ويروفوتسيرك١٢

اللجنة االولمبية وسر االعتراف المفاجئ 
بنتائج انتخابات االتحادات!!

الميثاق/خاص 
ــار العديد  بــصــورة مفاجئة ..وباستعجال أث
من التساؤالت وعالمات االستفهام...تلقى الكثير من 
المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي العام إعالن مجلس 
ادارة اللجنة االولمبية ومكتبها التنفيذي االقرار بنتائج 
االنتخابات االخيرة لالتحادات الرياضية العامة بالكثير من 
االستغراب واالندهاش على الطريقة التي اتبعتها اللجنة 
االولمبية الوطنية في اعالنها المتعجل جداً باعتماد ما آلت 
اليه العملية االنتخابية التي شابها الكثير من المخالفات 
والتجاوزات التي رافقت عدداً من المؤتمرات االنتخابية 
للعديد من االتحادات ..كان اكثرها إثارةً للجدل ماحدث 
في انتخابات المجلس االداري الجديد التحادي السلة 

والشطرنج.
حيث قدمت طعون حول صحة االجراءات التي اعتمدتها 
اللجنة العامة لالنتخابات الرياضية إلتمام انتخابات 
االتحادين المذكورين ولم يتم البت او النظر في فحوى 

الطعون المقدمة!!
وكان إعالن اللجنة االولمبية اعتماد النتائج على ذلك النحو 
وفي اليوم الذي كان مقرراً فيه عقد مؤتمر صحفي لالخ 
وزير الشباب والرياضة معمر االرياني المشرف العام على 
سير الفعاليات االنتخابية لألطر الرياضية٢٠١٢-٢٠١٦ في 

دورتها الخامسة. حيث اتضح يوم االربعاء الماضي الذي كان 
مقررا ان يشهد المؤتمر الصحفي للوزير ولجنة االنتخابات 
ان كل شيء كان قد اعد واقرت اللجنة ومعها المشرف العام 
الوزير االرياني النتائج وهو ما تأكد الحقاً  عندما تم توزيع 

لكل  ئي  لنها ا ير   لتقر مراحل العملية االنتخابية ا
ومنها االنتخابات المتعلقة 
باالتحادات العامة على 

الصحفيين!!
االمــر الــذي يؤكد ان 
الموضوع قد حسم وتم 
اغــالق الملف برمته.. 
فما الــذي حدث ؟!!ومــا 
ارادت  التي  الرسالة 
االولمبية  اللجنة  بها 
ولــجــنــة االنــتــخــابــات 
الرياضية ايصالها بعد 
الحسم الذي تم لكل 
النتائج التي اسفرت 
ــات  ــخــاب ــت ــهــا ان عــن
االتحادات الرياضية 

العامة؟!!!!!!

وفد بالدنا المشارك في الدورة األولمبية 
يغادر بعد غد االربعاء إلى لندن

الميثاق/متابعات 
يغادر  فجر بعد غد االربعاء 
وفد بالدنا  المشارك في فعاليات دورة 
األلعاب األولمبية الثامنة والعشرين 
«أولمبياد لندن ٢٠١٢»  المقرر إقامته 
من  لندن  نية  لبريطا ا لعاصمة  ا في 

«٢٧/٧ إلى ٢٧/٨/٢٠١٢»
وكان  مجلس إدارة اللجنة األولمبية  
قد أقر قائمة الوفد الرسمي ويضم 
الوفد «١٥» فــرداً يمثلون البعثة 
الرياضية واإلدارية والمدربين وعلى 

النحو التالي
الوفد الرسمي:

عبدالرحمن محمد األكوع - رئيساً
د/ يحيى محمد الشعيبي - عضواً

نظمية عبد السالم عثمان - عضواً
محمد عبد اهللا األهجري - عضواً

البعثة الرياضية
نائلة نصر - رئيس البعثة

نعمان شاهر - الجودو
د/ صبري عبد المولى - طبيباً
آزال الكسادي - ملحقاً أولمبيا

عاصم الغريبي- إعالمياً
علي خصروف - العب جودو

- نبيل الجربي - العب ألعاب القوى
- تميم القباطي - العب تايكواندو

- عبدالرحيم الــعــيــثــاوي - مــدرب 
تايكواندو

- فؤاد عباد - مدرب ألعاب القوى
فاطمة سليمان-العبة ألعاب قوى.

المريسي.. يستضيف اللقاء العاصف

الخميس.. الشعب واالتحاد في معركة لقب الدوري
الميثاق/متابعات 

 بعد شد وجذب.. بين اتحاد الكرة والسلطة 
المحلية بمحافظة إب.. انتهى الجدل وقضي أمر 
الملعب الذي يستضيف اللقاء الفاصل بين الشعب 
واالتحاد.. واقتنعت األطــراف بأن ملعب المريسي 
بمدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء هو األكثر 

مثالية وجاهزية الحتضان اللقاء المرتقب..
ناديا الشعب واالتحاد والسلطة المحلية 
بإب كانوا قد 

تمسكوا بفيتو اللعب في ملعب ٢٢ مايو بإب.. من 
دون اإليفاء بمتطلبات االتحاد مما حدا باتحاد الكرة 
بعد مذكرة تفاهم مع السلطة في إب بأن صنعاء 
هي األكثر جاهزية وهو ما سيترتب عليه نقل سلس 
للمباراة تلفزيونياً باإلضافة إلى أن الملعب مجهز 
للطوارئ من حيث اإلنارة وسهولة التعامل مع األمطار 
على عكس إب الغارقة في أمطار الخير طوال ساعات 

اليوم..<
>  وتعد مباراة الشعب واالتحاد.. مساء يوم الخميس 
القادم - السابع من رمضان - حدثاً نادراً يلوي إليه 
أعناق الجماهير المتعطشة للنزال التاريخي الذي قد 

يدخل «موسوعة» اللقاءات الرمضانية الخالدة..
>كواليس الفريقين.. تشير إلى أنهما على أهبة 
االستعداد للقاء الفاصل.. والمعطيات تؤكد أن 
الفريقين في وضعية مثالية لتقديم «وجبة» سحور 
ر الفريقان في الهجوم وفي  كروية رمضانية، إذا فكّ

االنتصار لألذواق الراقية لجماهير الكرة اليمنية..
> ولبست صنعاء ثوباً سندسياً.. تزينت من خالله 
بأقراط الحدث النادر.. وتخضبت بخضاب هضابها 
وجبالها وهي تستعد لزفة الليلة الكبيرة.. باتجاه 

هودج العروس بمحافظة إب.
معسكرا الفريقين األحمر واألخضر.. يتكتمان عن 

«النوايا» في مباراة فاصلة ال تعترف بأنصاف الحلول.. 
وهــو ما جعل الوصول إلــى فك طالسم «خبايا» 
المعسكرين شديد الصعوبة، وإن كنا قد رصدنا 

«الكواليس» بشيء من الدقة والمصداقية..
> وسيخوض الفريقان المباراة الجماهيرية تحت 
األضواء الكاشفة.. بعد أن تمت تسوية األمور بين 
اتحاد الكرة وقيادة محافظة إب بما يضمن أمسية 
ختامية ينال فيها األبطال حقوقهم على الهواء 

مباشرة..
> وال يعاني الفريقان من غيابات مؤثرة.. ومن 
المنتظر أن ال يجري الــمــدربــان خالد الدغيش 
«االتحاد» وأحمد علي قاسم «الشعب» أي إضافات 
أو تجديدات على التشكيلتين.. لكن الرهان قد يبرز 
في استراتيجية دكة االحتياط على أساس أن المباراة 
ستلعب على جزئيات صغيرة وأوراق رابحة تغير 

معالم المباراة.
ومن المنتظر أن تعاني مدرجات المريسي بصنعاء 
من تخمة جماهيرية.. فالناس في إب سيغادرون 
منازلهم وسيتركون الشوارع وسيتحولون إلى 
الملعب الصنعاني الذي سيشهد نزاالً بين الجارين 
قد ال يتكرر إالّ مع زيارة مذنب هالي لليمن بعد ٧٦ 

سنة..

االستاذ عبدالرحمن االكوع رئيس اللجنة األولمبية: 
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تكريم حكيم الصحافة الرياضية
الميثاق/خاص 

يحسب للوزير الشاب االستاذ معمر مطهر االرياني وزير 
الشباب والرياضة انه سجل العديد من المبادرات الرائعة تجاه 
العديد من منتسبي الوسط الرياضي والشبابي من العبين قدامى 
ورياضيين خدموا الحركة الرياضية لعقود مضت لكن االهمال كان 
لهم بالمرصاد فلم تعرهم الجهات المختصة اي اهتمام او رعاية .
لكن الوزير االرياني سجل السبق في الوفاء للكثير ممن افنوا 
اعمارهم في خدمة الرياضة في مختلف فروعها ومنهم عدد من 
رجال االعالم الرياضي ..كان آخرهم وليس اخيرهم المبادرة 
االخيرة للوزير االرياني بتكريمه للقلم الكبير الصحفي المخضرم 
االستاذ مطهر صالح االشموري أول رئيس تحرير لصحيفة 
الرياضة وأحد أبرز المؤسسين ألول اتحاد اعالم رياضي في عهد 

الوحدة المباركة.
وكان التكريم الذي تم االربعاء الماضي بمقر نادي بلقيس 
الرياضي محل ثناء واشادة من جميع الصحافيين باعتبار ذلك 
التكريم للرجل االعالمي الحكيم مطهر االشموري حالة وفاء 
وتقدير لعلم كبير من اعالم الصحافة اليمنية عموماً واالعالم 

الرياضي تحديداً.

المراكز الصيفية.. حيتان الليل والنهار
الميثاق/خاص 

> لم تعد «المراكز الصيفية» تثير حماسة الشباب والطالب والتالميذ.. والسبب 

الذي يؤكد العجب.. أن هذه المراكز تخلت عن دورها «التنويري» و «اإلرشادي» وتحولت إلى 

«تجارة» تدر الماليين على وجوه ال عالقة لها بعقليات وأدوار المراكز.

عزوف الفئة المستهدفة من المراكز.. دليل على أن «حيتان» الليل والنهار.. ابتلعت 

المخصصات في غياب رقابة «المان تو مان» والنتيجة أن المراكز باتت تجارة رابحة للنافخين 
في كيرها..

فهل يعي وزير الشباب والرياضة هذه الحقيقة حتى يستعيد الشباب «حلو» مراكزهم النائمة 

في جيوب المترهلين والمعتقين؟

عمان تحظى باستضافة نهائيات تحت 22 عاماً ومنتخبنا يتأهل كأفضل ثالث
الميثاق/متابعات 

لمنتخب  ا د  يـــعـــو  
الوطني لكرة القدم تحت سن 
٢٢ عاماً إلى دائــرة المنافسة 
في نهائيات كأس آسيا التي 
ن  عما سلطنة  تستضيفها 
الشقيقة العام الــقــادم رغم 
خــروجــه بــفــارق هدفين عن 

المنتخب األوزبكي..
منتخبنا الوطني خــرج من 
البطولة التي أقيمت في النيبال 
خالل الفترة من ٢ -١٦ يونيو 
الماضي عندما حل ثالثاً بعد 
األردن وأوزبــاكــســتــان ضمن 
الرابعة، فخدمته  المجموعة 

ظروف إقرار إقامة النهائيات اآلسيوية في عمان التي حصلت على مركز 
أفضل ثالث في التصفيات..

وبذلك أقرت لجنة المسابقات باالتحاد اآلسيوي األربعاء الماضي اختيار 
منتخبنا الوطني كأفضل ثالث بدالً عن عمان التي تعتبر مشاركة مباشرة 

ــي الــبــطــولــة باعتبارها  ف
المستضيفة..

وبهذا التأهل يكون المنتخب 
الوطني بجهازه الفني أمام 
تحد جديد واستحقاق قادم 
يستدعي مزيداً من الجهد 
واإلعـــداد لتقديم مشاركة 
مشرفة ومواصلة رحلة األداء 
الطيب الـــذي قــدمــه خالل 

تصفيات المجموعة الثالثة..
حيث كان المنتخب خسر 
مــن المنتخب األقـــوى في 
المجموعة األردن بثالثة 
ـــاز على  مــقــابــل صــفــر وف
النيبال ١ / صفر وتعادل مع 
أوزباكستان ١/١ وفاز على بنجالدش بنتيجة كبيرة قوامها ٥/١ ورغم 
ذلك لم يتأهل ألنه كان يحتاج للفوز ٧/١ ليتمكن من خطف البطاقة 
الثانية التي جاءت من نصيب أوزباكستان الذي خسر من األردن 

بثالثية نظيفة لكنه تأهل بفارق األهداف عن منتخبنا الوطني..


