
اصدر وزير الشباب والرياضة قراراً  
وزاريـــاً  قضى  بتشكيل هيئة 
للخبراء واللجان التابعة لها من مستشاري 

الوزارة على النحو التالي:
أوال هيئة الخبراء «المكتب التنفيذي»

 محمد عبدالوالي الشميري رئيسا
 حسن علي الخوالني نائبا للشؤن 

الرياضية
 مــحــمــد عــلــي صــالــح 
ن  للشئو ئبا  نا لفقيه  ا

الشبابية
 حسين علي هجوان 

مقررا
عيل  سما ا حسين   

اللساني عضوا
ثانيا: جاء في القرار تشكيل اللجان التالية :

 اللجنة الرياضية مكونة من سبعة 
مستشارين

سبعة  مــن  مكونة  بية  لشبا ا للجنة  ا  
مستشارين

 اللجنة المالية والمشاريع مكونة من 
سبعة مستشارين

ــالم مكونة من   لجنة العالقات واإلع
سبعة مستشارين

مادة ثانية مهام واختصاصات لجنة 
الخبراء على النحو التالي :
 المساهمة في وضع 
لسياسات  وا لخطط  ا
ضية  يا لر ا كة  للحر

والشبابية
 اقتراح آلية تطوير 
ضية  يا لر ا كة  لحر ا

والشبابية
 اقتراح تطوير الكوادر اإلدارية والفنية للحركة 

الرياضية والشبابية
 دراسة المقترحات المحالة إليها من وزير الشباب 

والرياضة
 المشاركة في دراســة اللوائح التنظيمية 
والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة في مجاالت 

األنشطة والخدمات المختلفة.
 وضع تصورات من شأنها المساهمة في تطوير 

عمل الوزارة في المجاالت المختلفة
ــداد أوراق عمل للموضوعات ذات الصلة   إع
بتطوير أداء الــوزارات متى ما طلب من اللجنة 

إعدادها.
 اعداد تقارير عن اية اعمال يوجه بها وزير الشباب 

والرياضة.
مادة أخيرة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 

وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

االثنين : 11 / 2 / 2012م 19
 الموافق :30 / ربيع أول / 1434هـ 

العدد: (1648)

 فتح باب التنافس لنيل جوائز رئيس الجمهورية للدورة الخامسة عشرة
أعلن مجلس أمناء جوائز رئيس الجمهورية للشباب عن فتح  

باب التسجيل للراغبين في نيل إحدى جوائز الرئيس في 
دورتها الخامسة عشرة للعام ٢٠١٣.

جاء ذلك خالل اجتماع مجلس أمناء جوائز 
رئيس الجمهورية يوم أمس االحد برئاسة 
وزير الشباب والرياضة رئيس المجلس 
معمر مطهر اإلرياني والذي ناقش 
عدد من التقارير عن ما تم إنجازه 

خالل الفترة الماضية وخطة العمل للفترة القادمة. ووافق المجلس 
على عرض مقترح الوزير اإلرياني برفع مشروع إلى األخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإضافة جائزة رئيس 

الجمهورية لذوي االحتياجات الخاصة.
واستعرض المجلس تقرير أمين عام الجوائز فؤاد منصور الروحاني 
بشأن الثالث الدورات الماضية ٢٠١٠، ٢٠١١، و٢٠١٢، وما تم إنجازه 

خالل العام المنصرم ٢٠١٢م.
كما وافق المجلس على عرض العمل المسرحي بعنوان «مليحة 

والرجل الذي لم يعد رجالً» للشاب محمد عمر كويران الفائز بإحدى 
جوائز رئيس الجمهورية للشباب والمقدم من رئيس لجنة النص 
المسرحي خليل غانم، على أن يعرض العمل في اليوم العالمي 
للمسرح الذي يصادف ٢٣ مارس من كل عام وتتكفل األمانة العامة 
للجوائز بتكاليف العمل. وناقش مجلس أمناء الجوائز عدداً من 
التظلمات والطلبات المقدمة من الشباب واتخذ المعالجات الالزمة 
لذلك، وأكد المجلس على االلتزام بالشروط والتعليمات المنصوص 

عليها في قرار إنشاء جوائز رئيس الجمهورية للشباب.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- واحد من اوائل المذاهب االسالمية – احد االنبياء ”عرف 

بالصبر“.
٢- خاصتي – اسم علم مؤنث – المداد.

٣- جنس نباتي من الفصيلة الباذنجانية ،يزرع في جميع أنحاء 
العالم (بدون آل) – غنج.

٤- غزال – زهرة – ضد ”باطل“.
٥- مدينة مغربية – لالستثناء.

٦- فرو – بارق – متشابهة.
٧- متشابهان – حسن ،جمل – اداعب.

٨- مرض – كثير العطاء – موعد.
٩- ضد ”الفشل“ – اسم علم مذكر.
١٠- من اسماء اهللا الحسنى – قذف.

١١- الفراق – أنبياء – من حركات البحر.
١٢- بواسطتي – مغنية وممثلة أردنية - يم.

عمودياً :
١- استاذ واحد اهم علماء اللغة العربية – احد االبوين.

٢- مساء – ريال (مبعثرة) – اوتوماتيكي.
٣- يخيف – مصيبة كبيرة ،امتحان (م).

٤- من االحجار الكريمة – رغبة (م).
٥- تجدها في ”الفيلم“ – ينتمي الى اليونان.

٦- مرض شاغل - الفائز ”في االمتحان“.
٧- للنداء – نم – دفئ (مبعثرة).

٨- جواب (م) – عكس ”حالل“ (م) – سقي.
٩- الممول – فن تشكيلي.

١٠- االقارب – االبن.
١١- يفك ”العقدة“ - شجرة مرة كريهة الطعم ، ثمرها 

طعام أهل النار في جهنم.
١٢- ثلثي ”كوب“ - غطاٌء من القطن المضرب يتدثَّر 

به النائم - في البيضة.
١٣- من الفواكه – احد أوجه القمر.
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ــم التي عاشها االستاذ   رحلة األل
ـــإذن اهللا- حسين  المغفور لــه -ب
يوسف علي في حياته ومعاناته من المرض 
ومن الناس واالصحاب انتهت الى رب غفور 
ورحيم..ولكن أن نصدر له االلم والمعاناة 
إلى قبره وإلى مدفنه في أرض الكنانة فهذا 
ما ال يقبله عقل وال شرع وال انسان يحمل في 

ضميره قليال من التقوى والخوف من اهللا ..
فالزميل االستاذ حسين وعندما احس 
له  لــه اليسمح  وحــا بالمرض يعتصره 
بالعالج اضطر الــى رهــن بيت االســرة  
ومصوغات والدته المريضة والطاعنة 
في السن للبنك االهلي اليمني بقرض 
بلغ (٥٠٠ الف ) ريال يمني وبفوائد يومية 
كلما تأخر السداد ارتفعت نسبة الفائدة 
ــرة الصغيرة التي  وتراكمت ديــون االس
قفدت عائلها الوحيد المكونة من أم كبيرة 
وزوجة واوالدها القصر االثنين وابن آخر 
من زيجته االولى لم يتجاوز الثالثة عشر 
عاماً.. وطالما نحن جميعاً مقصرون في 
حقه اثناء معاناته المرضية.. فإننا نناشد 
ونطالب جهات االختصاص من وزارتــي 
الشباب والرياضة واالعالم ان تتدخل في 
ذلك وتعفي االسرة المكلومة من سداد دين 
ثقيل عليه ..كما نناشد رئيس مجلس ادارة 
البنك االهلي اليمني ان يسهم البنك في 
تخفيض المديونية وشطب جزء منها من 
اجل رجل ظلمناه حياً وليس من االنصاف 
ان نظلمه مرة اخرى وهو تحت الثرى ..علماً 
بأن حسين يوسف خدم بلده اليمن كواحد 
من المخلصين الذين لم يدخروا جهداً 
ألجلها ..االسوأ من ذلك ان الفقيد يرحمه 
اهللا كان يستلم راتباً من وزارة االعالم (٧٤ 
ألفاً) وعند احالته للمعاش قبيل وفاته بأيام 
صار راتبه التقاعدي والذي سوف تستلمه 
االسرة المنكوبة بوفاته (٤٨ ألفاً) فقط  
..وال ندري ما هي المعايير واالسباب التي 

خفضت راتبه للنصف تقريباً.
باهللا عليكم ماذا يعمل هذا الفتات من 
المال ألسرة ال تملك من حطام الحياة اال ما 
خلفه المرحوم من معاش تقاعدي ... وحرام 
واهللا حرام  موت وخراب بيوت.. وللعلم فقد 
كــان حسين يرحمه اهللا رجــل اعــالم من 
الطراز االول  ورياضياً من العيار الثقيل  
وشخصية اجتماعية اشهر من نار على 
علم.. وعلى االقل نعوض ما حرمناه في 

حياته بمواساة اوالده 
ـــوا من  ـــم ..وارح

تحت االرض 
حمكم  ير
مــن فوق 

السماء .

عيدروس عبدالرحمن

فاز على الوحدة السوري بخماسية وتأهل إلى مرحلة المجموعات بكأس االتحاد اآلسيوي

أهلي تعز يعيد االعتبار للكرة اليمنية 
«الميثاق»-متابعات 

تمكن فريق أهلي تعز بطل كأس رئيس 
الجمهورية لكرة القدم من تحقيق فوز كبير وعريض 
على فريق الوحدة السوري في ملحق البطولة اآلسيوية 

للتأهل لدور المجموعات 
حيث فاز شياطين تعز بنتيجة كبيرة قوامها خمسة 
أهداف مقابل ثالثة للوحدة السوري في اللقاء الذي 

جمعهما أمس االول في العاصمة األردنية عمان
 األهلي قدم مباراة كبيرة وقوية واستحق على إثرها 
الفوز بكل جدارة واستحقاق، وقدم الالعبون مستوى 
مميزاً وفرضوا سيطرتهم الميدانية، وتألق نجوم األهلي 
التعزي فغزوا مرمى الوحدة السوري كثيراً وتوجوا هذا 
التألق بخماسية أهالوية يمنية كبيرة ليحقق أهلي تعز 
فوزاً آسيوياً تاريخياً ومهماً للرياضة اليمنية، ليتأهل 
األهلي بعد هذا الفوزإلى دور المجموعات لبطولة كأس 
االتحاد  اآلسيوي لينظم للمجموعة الثانية في مواجهة 

أربيل العراقي وفنجاء العماني واألنصار اللبناني.

أندية المهرة.. الحال المائل!؟!

كتب/ناصر الساكت

حتى أكثر المتفائلين لم يكن  
يتوقع صعود فريق طائرة نادي 
خيبل الى دوري االضواء للكرة الطائرة، 
وال حتى صعود فريق الكرة بنادي فرتك 
الى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم هذا 

الموسم.
بالتأكيد ذلك ليس إنتقاصاً من هذين 
الناديين، على أساس ان جميع اندية 
المهرة تعاني اوضاعاً واوجاعاً صعبة 
جعلتها رهينة لخانات الظل وبعيدة عن 

األضواء.
نعم.. اندية المهرة تعاني الكثير من 
الصعوبات والمنغصات التي التساعد 
على أي تطور او نهوض لرياضة المهرة 
عموما وفي مختلف االلعاب الرياضية .. 
فمعظم األندية - ان لم أقل جميعها- 

التمتلك ابسط مقومات البناء والبقاء 
وتعاني مخاضات عسيرة ومريرة كانت 
سبب تخلفها..على سبيل المثال..ليس 
لديها مالعب.. والمقرات..وال وسائل 
مواصالت او جهات داعمة ترفع عنها 
ــوزاري السنوي  (وجــع) فتات الدعم ال
الذي اليكفي حتى لنقل فرق االندية 
الى العاصمة مدينة الغيضة أثناء دوري 

المحافظة.
الوحيد  الملعب  .. حتى  تـــصـــوروا
( ل مخبا ملعب  ) ة لمهر ا فظة  بمحا
بالغيضة يعاني االهــمــال المنظم.. 
ارضية (صحراوية)..بال مدرجات..سور 
آيل للسقوط..ابواب مخلعة..تستوطنة 
اإلبل والكالب والقطط الضالة في صورة 
ــم وال تعطي مساحة  تبعث على األل

لألمل.
ة  لمغطا ا ضية  يا لر ا لة  لصا ا حتى 

(الجديدة) بدأ يغزوها (الصدأ) جراء 
االهمال وقد تنهار قبل ان يتم افتتاحها.
فمتى يتم انتشال اندية المهرة من 

اوضاعها الصعبة وواقعها المؤلم؟
متى يجد الالعب الملعب ليمارس 
المفضلة؟  ولعبته  عليه هوايته 
متى يجد االداري مقراً يقيه شر 

المرمطة؟ متى؟ ومتى؟ ومتى؟
االمل معقود على المحافظ الشاب 
/علي محمد خودم الذي يرى فيه 
الشباب والرياضيون (منقذاً) خاصة 
وانــه بدأ في دعم بعض االندية 
ووعد بتوفير مالعب ومقرات بل 
و(حافالت)لبعض االندية كنادي 
خيبل والــجــزع وفرتك وتزويد 

ملعب (مخبال)بالمدرجات!!
هذا غيض من فيض.. واقع 

حال اندية المهرة المائل!!!

تشكيل هيئة الخبراء بوزارة الشباب والرياضة

الرياضة المدرسية ..أفتنا 

يا وزير التربية..!!

ليس من لوازم العقل  

في شيء ان تشارك 

وزارة التربية والتعليم في 

البطولة العربية  المدرسية 

الرياضية بدولة  لأللعاب 

اإلمــارات العربية المتحدة 

القوى  لــعــاب  أ بمنتخبي 

ــاز دون اجـــراء  ــجــمــب وال

التصفيات  التمهيدية التي 

يتم على ضوئها  اختيار 

افضل الالعبين.

والنفهم  الجدوى من 

لمشاركة  ا هـــذه  ء  ورا

خارجياً  لرياضة مدرسية  

هي في االساس غائبة محلياً بل تكاد 

معدومة رغم أن مدارسنا على امتداد محافظات الوطن حبلى 

بالمواهب التي لم تجد من يرعاها او حتى من يكتشفها في 

مختلف االلعاب الرياضية والمجاالت االبداعية.

ولوزير التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني 

الدكتور عبدالرزاق االشول :ماهي معايير اختيار العبي 

المنتخبات المدرسية  في مثل هكذا مشاركات ؟ وهل 

صحيح  انه يتم التدخل من بعض المتنفذين بوزارة 

التربية الستبدال طلبة المدارس بالعبين آخرين من 

المنتخبات الوطنية لأللعاب الرياضية؟!!

حمزة.. وجميل 
سالمات !

انطالق منافسات  بطولة 
الشهيد سميرالغرباني

تعرض األخـــوان/  
حـــمـــزة صـــالـــح - 
أمين عام اتحاد كرة اليد، 
وجميل بشر - أمين عام 
اتحاد الفروسية، لحادث 
مروري مؤسف في طريق 
الحديدة - صنعاء.. نجيا 
منه بسالمة اهللا وحفظه.. 
ــم يتعرضا إلصــابــات  ول
ــوض  ــل رض ــرة.. ب خــطــي

خفيفة..الحادث أثار الرعب 
والقلق لدى كل أصدقاء 

وزمالء حمزة وجميل.. 
وبــعــد إسعافهما ألحد 
 . . ة يد لحد ا ت  مستشفيا
اطـــمـــأن الــجــمــيــع على 
جهما  و خر و  . . صحتهما
بالسالمة.. ألــف سالمة 
للصديقين حمزة صالح 

وجميل بشر..

انطلقت يــوم أمــس منافسات  بطولة  
الشهيد سميرالغرباني التي تنظمها اإلدارة 
العامة للصالة الرياضية بمحافظة إب  بالتنسيق مع 

فرع االتحاد العام لكرة القدم بالمحافظة
حيث  التقى فريقا شعب إب «أ » مع إتحاد إب «ب» في 
افتتاح مباريات المجموعة األولى والتي تضم الى جانبهم 

فرق المنصوب والمواصالت والنفط
وقدم الفريقان أداء ممتعاً وأنصفت 
الكرة الفريقين وخرجا متعادلين 
ــــداف لــكــل منهما  ــعــة أه ــأرب ب
للشعب  تسجيلها  على  تــنــاوب 
لبعداني  ونصرا معاذالجحدري 
ــل  ــج ـــري وس ـــجـــب ويــــوســــف ال
ــداف االتحاد أبوبكر هدفين  أه
ومحمداليفرسي وفضل زيد هدفاً 

لكل منهما
وفي المباراة الثانية التقى فريقا 

االتحاد «أ» مع الشعب «ب» ضمن المجموعة الثانية والتي 
تضم إلى جانبهما فرق البريد والصالة الرياضية وديوان 

المحافظة
حيث أنتهى الشوط األول بتقدم االتحاد بهدفين لهدف 

بعد تقديم الشعب لمستوى ملفت في المباراة
وفي الشوط الثاني استطاع االتحاد من ترجيح الكفة 
لصالحه عندما أنهى اللقاء متفوقاً بسبعة أهداف لهدف 

مستفيداً من خبره العبيه
حيث سجل لالتحاد جنيور أربعة أهداف وعماد الجهيم 

وحكيم عشه ومحمد حسن هدفاً لكل منهم
فيما سجل للشعب «ب » وثيق البتول هدفين

يذكر أن البطولة تستمر الى السادس والعشرين من 
الشهر الجاري

الشهيد سميرالغربانيالشهيد سميرالغرباني


