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العدد: (1640)

تحضيرات الشهار رابطة المصورين الرياضيين
الميثاق/متابعات 

 قال المصور الصحفي الرياضي المحترف / عبدالعزيز عمر ( زيزو) ان 
التحضيرات جارية الشهار رابطة المصورين  الصحفيين الرياضيين في اليمن  حتى  
يتم تشكيل  اتحاد االعالم الرياضي  لتنطوي تحت هذا الكيان مشيراً الى ان  هذة 
الرابطة سيكون من ضمن عملها ترشيح المصورين الرياضيين لمرافقة البعثاث 

الرياضية في المحافل الخارجية وكذا اقامة المعارض المشتركة 
واقامة المسابقات من خالل افضل صورة صحفية رياضي لكل 

موسم رياضي لكل االلعاب بما فيها كرة القدم وياتي اشهار 

هذه الرابطة للم شمل المصورين الرياضيين وتنظيم  الدورات التدريبية  المحلية 
والخارجية  لهم حيث سيتم حصر كل المصورين الرياضيين في اليمن ودعوتهم 
الجتماع موسع وسيحدد موعده الحقا وتشكيل لجنة تحضيرية العداد مسودة 
نظام داخلي للرابطة ودعا  زيزو كل الجهات المختصة  ممثلة بوزارة الشباب 
والرياضة واالتحاد اليمني لكرة القدم لتقديم الدعم اللوجستي لهذه الرابطة 
حتى يتسنى لها تقديم ماتنوط لها من مهام تساعد على تطوير وارتقاءالصحافة 

الرياضية المصورة .

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- شبكة وكالة مشاريع البحوث المتقدمة ، مشروع اطلق عام ١٩٦٩ من 
وزارة دفاع الواليات المتحدة، أنشئ هذا المشروع من أجل ربط الجامعات 
ومؤسسات االبحاث الستغالل أمثل للقدرات الحسابية للكومبيوترات 
المتوفرة، وتعتبر النواة الحقيقة التي ادت إلى ظهور اإلنترنت – جمع 

”فائدة“ (م).
٢- من حركات البحر – رواسي (م) – يفسر (م).

٣- ستار (م) – قوس قزح والوانه.
٤- أنوار (مبعثرة) – نمارق.

٥- العلقم – مرض صدري (م).
٦- مديرية بمحافظ اب – اتحدث ،اتكلم.

٧- معي – ساحة – نشر.
٨- جفت – حاز ”على“ – حرف هجاء.

٩- للسؤال – عملة – مرتفعات جبلية منخفضة.
١٠- الماء الجامد الذي ينزل من السحاب قطعاً صغيرة ،ويسمى 

حب الغمام ،حب المزن – الواسع.
١١- من اسماء اهللا الحسنى – ضاع (م).

١٢- بلد اوروبي – وادي في جهنم.

عمودياً :
١- مصطلح سياسة توسيع السيطرة أو السلطة على الوجود 
الخارجي بما يعني اكتساب وصيانة اإلمبراطوريات، وتكون هذه 
السيطرة بوجود مناطق داخل تلك الدول أو بالسيطرة عن طريق 
السياسية أو االقتصاد، ويطلق هذا التعبير على الدول التي تسيطر 
على دول تائهة أو دول كانت موجودة ضمن إمبراطورية الدولة 

المسيطرة– للندبة.
٢- لباس – الخلف ،العوض (م).
٣- جمع جاسوس – خاطر (م).

٤- احدى مديريات محافظة الحديدة – المنزل (م).
٥- ضمير متصل – واشي – ندرب (م).

٦- رفضت (م) – صوت الجرس – جدي (مبعثره).
٧- دخل (م) – يديه – للنداء.

٨- بين (م) – حرف هجاء.
٩- بلد آسيوي – للتعريف.
١٠- االختالف – يفرو (م).

١١- ثلثي (وعد) – تجدها في ”البنود“ – ظهر ،بان (م).
١٢- حيوان كبير – الرواسخ.
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منتخبنا في غرب آسيا:

خالفاً لما آلت إليه المشاركة االولى   
للكرة اليمنية في بطولة غرب آسيا 
السادسة عام ٢٠١٠م في االردن التي حل 
فيها منتخبنا الوطني االول - آنذاك - في 
المركز الرابع بعد تخطيه الدور األول 
في تلك البطولة، فقد جاءت المشاركة 
الثانية لمنتخبنا في النسخة السابعة 
لبطولة غرب آسيا -التي تختتم 
يوم (٢٠) ديسمبر الجاري 
ــــة  ــــدول ب
لكويت-  ا
مــخــيــبــة 
ـــال  ـــآلم ل
والطموحات 
اليمنية وذلك إثر تلقي المنتخب الوطني 
البطولة  ثــالث هزائم متتالية في 
تجرعها األحمر اليمني خالل االيام 
القليلة الماضية، األولى يوم األحد 
قبل الماضي أمام البحرين بهدف 
نظيف، تلتها الخسارة الثانية من 
المنتخب السعودي (للشباب) بذات 

النتيجة - االربعاء الماضي.
وأخيراً الخسارة الثالثة مساء السبت 
ــام المنتخب  الماضي- وكــانــت ام
اإليراني (الرديف) حيث فاز االيرانيون 
بهدفين مقابل هدف لمنتخبنا والهدف 
اليتيم سجله المدافع محمد فؤاد في 
نهاية الشوط األول من المباراة االخيرة  
ليودع األحمر اليمني البطولة مبكراً بثالث 
هزائم متتالية جعلته يغادر الدور االول 
على عكس ما كان المنتخب قد حققه 
لبطولة  ا من  لماضية  ا لنسخة  ا في 

في األردن عام ٢٠١٠م، إذ  تأهل 
للدور الثاني - حينها - بعد الفوز على 

فلسطين (٣/١) والخسارة (١/٢) من 
العراق ليصعد كأفضل منتخب احتل 
المركز الثاني في البطولة.. وفي الدور 
قبل النهائي نجح منتخبنا في الفوز 
بالمركز الرابع بعد خسارته من الكويت 
(حامل اللقب) بضربات الترجيح (٥/٤) 

وتوج قائد المنتخب الوطني علي النونو 
هدافاً للبطولة برصيد (٤) أهداف ليكون 
أول العب يمني يحرز لقب الهداف في 

بطولة إقليمية.
علماً أن الالعب تم استبعاده من تمثيل 
المنتخب في البطولة الحالية بالكويت، 
وقد ظهر جلياً حاجة المنتخب لجهود 
النونو في البطولة بعد العجز الواضح 
الذي ظهر عليه خط هجوم منتخبنا الذي 

خرج خالي الوفاض بالبطولة السابعة 
لغرب آسيا ولم يسجل سوى هدف وحيد في 
حين كان قد سجل في البطولة السابقة (٦) 

أهداف!
جديد المنتخب

يمكن القول إن الحسنة الوحيدة للمنتخب 
في البطولة كانت في الدفع بعدد من 
الوجوه الجديدة في التشكيلة التي مثلته 
في البطولة حيث زج المدرب البلجيكي 
«توم سنتفيت» بأسماء تلعب ألول مرة مع 
االحمر الكبير مثل الظهير محمد بقشان 
ومتوسط الدفاع محمد فؤاد والعب الوسط 
نجيب الحداد وناطق حزام وعصام الورافي 

ومحمد العبيدي المهاجم غير الجاهز 
ووحيد الخياط، أما عن النتائج فال جديد.. 

وجوه جديدة وثالث هزائم ليست غريبة
بطولة العرب الشطرنجية 

تدخل يومها الثالث!!!

الميثاق/متابعات 
 لليوم الثالث على التوالي 
تتواصل منافسات بطولة العرب للفئات 
العمرية للشطرنج(٨ - ١٠ -١٢ -١٤ 
-١٦ -١٨ ٢٠) ذكوراً واناثاً التي ينظمها 
االتحاد العام للشطرنج بالتعاون مع 
االتحاد العربي للشطرنج على صالة فندق 
موفمبيك بالعاصمة صنعاء برعاية كريمة 
من المشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية ،.. وبمشاركة ١١ دولة عربية 
وهي ( اليمن - مصر - العراق - تونس 
ليبيا - فلسطين - األردن- السودان- 

موريتانيا- لبنان- سوريا ).
وكان   وزير الشباب والرياضة معمر 
االريــانــي قد دشــن فعاليات البطولة 
يوم امس االول ومعه خالد النعمي 
المشرف الفني في االتحاد العربي 
للشطرنج ومهدي عبدالرحيم رئيس 
لجنة الحكام العرب في االتحاد العربي 
(مشرف البطولة) ورئيس االتحاد العام 
للشطرنج (مدير البطولة ) الدكتور 
صبري عبدالمولى بتحريك النقلة 

االولى إيذاناَ ببدء البطولة.
جوائز البطولة

يقدم االتــحــاد اليمني العام 
للشطرنج كأساً لصاحب المركز 

االول وميداليات للفائزين الثالثة األوائل في 
كل فئة (ذهبية - فضية - برونزية)، بينما 
يقدم االتحاد العربي للشطرنج جوائز مالية 
للفائزين الثالثة األوائل في كل فئة على 

النحو اآلتي:
- بطولة تحت 14 سنة- ذكور:

المركز األول ٣٥٠ دوالراً، المركز الثاني 
٢٥٠ دوالر، المركز الثالث ١٥٠ دوالراً.

- بطولة تحت ١٤ سنة- إناث:
٣٠٠ دوالر، ٢٠٠ دوالر، ١٥٠دوالراً.

- بطوالت تحت ٨ -١٠-١٢ ذكور:
األول ٣٠٠ دوالر، الثاني ٢٠٠، الثالث 

١٥٠ دوالراً.
- بطوالت تحت ٨ - ١٠ - ١٢ إناث:

األول ٢٥٠ دوالراً، ١٥٠ دوالراً، ١٠٠ 
دوالر.

- بطوالت تحت 20 - ذكور:
٦٥٠ دوالراً، ٣٥٠ دوالراً، ٢٥٠ دوالراً.

- بطوالت تحت ٢٠ إناث:
٣٥٠ دوالراً، ٢٠٠ دوالراً، ١٥٠ دوالراً.

- بطوالت تحت ١٦ ،١٨ ذكور:
٣٥٠ دوالراً، ٢٠٠ دوالر، ١٥٠ دوالراً.

- بطوالت تحت ١٦، ١٨ إناث:
٣٠٠ دوالر، ٢٠٠ دوالر، ١٥٠دوالراً.

فيما تبدأ اليوم دورة السكرتارية التنفيذية

مركز اعداد القيادات الشبابية والرياضية يختتم 
برنامج التسويق الذاتي للحصول على وظيفة  

بمشاركة ثمان فرق ..

  انطالق بطولة المراكز 
للرياضة للجميع

الميثاق/متابعات 
ــن اجــل  ــار م تــحــت شــع
تحسين نظافة العاصمة انطلقت 
امس على ملعب الشهيد الظرافي 
بصنعاء بطولة أبطال المراكز 
الصيفية  المديريات  وشــبــاب 
الخاصة بالرياضة للجميع لكرة 
القدم بمشاركة ثمان فرق هي 
(صنعاء القديمة،الصافية،شباب 
الــوحــدة،مــركــز األيــتــام،مــركــز 
حـــدة،حـــي الـــدفـــاع ،بــغــداد، 

السبعين) وتم تقسيم 
الــفــرق الــمــشــاركــة  

عتين  مجمو ـــى  ل إ
بحيث يصعد األول 
ــن كل  ــانــي م ــث وال
مجموعة إلى الدور 
لنهائي  ا لــنــصــف  ا

والفائز يلعب المباراة 
النهائية.

الفهد: الحديث عن موت 
كأس الخليج «غبن»

أكد الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس  
المجلس األولمبي اآلسيوي رئيس اللجنة 
األولمبية الكويتية أن الحديث عن موت بطولة 
كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد مرور نحو ٤٢ 
عاما على انطالقتها فيه غبن كبير لها، مؤكدا أن 
من يطالبون بإلغائها ال يقرؤون الواقع وال يعرفون 
قيمة البطولة التي يتابعها الخليجيون أكثر من 

غيرها.
وقال الفهد، في مقابلة نشرتها صحيفة «االتحاد 
اإلماراتية» امس األحد «هذا الكالم غير مقبول 
ويكذبه الواقع. يلتفت الجميع للبطولة ويتابعونها 
كما ال يتابعون بطولة أخرى. كأس الخليج هي 
السلم الذي صعدت عليه رياضتنا الخليجية إلى 

آفاق العالمية والتطور».
لها ببطولة  البعض  الفهد تسمية  ــض  ورف
«الشيوخ» على اعتبار أنهم إذا حضروا توهجت 
وإذا غابوا انحسرت. وقال «ذهب الشيوخ ولم 
يبق إال واحــد» في إشــارة إلى الشيخ عيسى 
بن راشد رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
السابق فيما ذهب اآلخرون إلى مسؤوليات 
أخرى بعيدة عن اللعبة وظلت البطولة قائمة 

بمكانتها وحجمها الكبير.
واقترح الفهد إعادة النظر مستقبالً في نظام 
االستضافة بحيث تكون المنافسة بين المدن 
وليس الدول، مشيراً إلى أن البطولة بنظامها 
الحالي تحتاج لملعبين فقط وإلى فنادق 
ولذا قد يكون من المناسب 
أن تتاح االستضافة لمن 
يرغب في االستفادة 
مـــن الـــمـــدن وفــق 
ـــروط معينة،  ش
مؤكدا أنه بهذا 
من  ح  لمقتر ا
الـــمـــمـــكـــن 
تجاوز مأزق 
الــتــبــديــل 
لتغيير  ا و
الــــــــــذي 
يحدث من 

وقت آلخر.
وأكد الفهد أنه 
ما زال على موقفه 
وقناعته بعدم الرغبة 
اللجنة  في تولي رئاسة 
خلفا  لية  و لد ا لمبية  و أل ا
للبلجيكي جاك روج، وقال 
«رئاسة اللجنة األولمبية 
الدولية ليست هدفا لي 
في هذه المرحلة رغم أن 

هناك رغبة دولية بذلك ولو أردت هذا المنصب 
لنجحت بفارق مطمئن». 

وأوضح أن الكويت ستدعم في انتخابات رئاسة 
االتــحــاد اآلســيــوي لكرة القدم المقبلة الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة على حساب منافسه 

اإلماراتي يوسف السركال.
ووصف الفهد نظام القرعة باالتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم في توزيع دول القارة الصفراء بالتصفيات 
بأنه جائر ألنه لم يراعِ أن دول غرب آسيا متقدمة 
كرويا وتتصارع مع نفسها لتحقيق التأهل بينما 
توجد دول آسيوية في الشرق والجنوب والوسط 
ليست على المستوى المطلوب، وبالتالي من حق 
الكويت كمثال أن تلعب مع مكاو وماليزيا لتحقق 

أهدافها في التأهل لكأس العالم.
وأضاف «خسرنا الكثير من التحديات ليس لنقص 
في مستوانا ولكن بسبب النظام الغريب الذي 
وضعه االتحاد اآلسيوي للتنافس في منطقتنا فكلنا 
هنا نلعب بمستوى عال، وذلك على عكس جنوب 
أو وسط آسيا ألن مجموعاتهم أسهل، ولذا فنظام 

القرعة يظلمنا».
وأكد «قد يكون لدى االتحاد اآلسيوي منطق من 
حيث تكاليف تذاكر السفر والوقت وهو عذر ضعيف 

ال يوازي الظلم الواقع في الشق الفني».

النجم اإلنكليزي بيكهام رفض اللعب في أستراليا لبعد المسافة
تالشى احتمال انتقال نجم كــرة القدم  

اإلنكليزية ديفيد بيكهام إلــى المالعب 
األسترالية بعد أن رفض األخير عرض أحد األندية 

بسبب المسافة البعيدة جداً عن إدارة أعماله.
وارتفعت األخبار المتعلقة بانتقال بيكهام إلى 
أستراليا بعد انتهاء عقده مع لوس أنجليس غاالكسي 
األمريكي مطلع الشهر الحالي، وبعد أن كشف االتحاد 

األسترالي عن رغبته في ذلك.
وأبدت عدد من األندية األسترالية اهتمامها بضم 
بيكهام، ومنها نادي بيرث غلوري الذي عرض على 
النجم اإلنكليزي نحو مليوني دوالر نظير اللعب في 

صفوفه عشر مباريات.
والتقى رئيس النادي األسترالي توني سايج بيكهام 
في لندن هذا األسبوع حيث قال األخير لموقع االتحاد 
األسترالي للعبة على شبكة اإلنترنت «حصلت على 
فرصة للتحدث مع ديفيد، وبالطبع سألته عن إمكانية 

المجيء إلى أستراليا».
وأضاف «نظر في عيني وقال، األمر قد يبدو جيدا 

ولكنه سيبعدني جدا عن أعمالي».
وتابع «كان يمكن أن يكون األمر رائعا في حال 
انضمامه إلى بيرث غلوري، ولكن يبدو أن ذلك لن 
يحدث، وال أعتقد أيضا أنه سأتي للعب في أستراليا 

على اإلطالق».
وقد أمضى قائد منتخب إنكلترا 
السابق المواسم الستة الماضية 

في صفوف لوس أنجليس غاالكسي 
وقاده إلى إحراز لقب الدوري األمريكي 

الموسم الماضي بفوزه على هيوستن دينامو 
١-صفر.

وضمت األندية األسترالية في اآلونة األخيرة 
ــدداً من النجوم الدوليين السابقين أمثال  ع
اإليطالي أليساندرو دل بييرو المحترف في نادي 

سيدني.

الميثاق/خاص 
أنهى نحو مايقارب ١٥٠ شاباً وفتاة امس دورتهم التدريبية 
في مجال برنامج التسويق الذاتي للحصول على وظيفة التي نظمها 
مركز إعداد القيادات الشبابية والرياضية واكاديمية هندسة الحياة على 
مدى يومين متتالين وهدفت دورة برنامج التسويق الذاتي للحصول 
على وظيفة والتي حاضر فيها المدرب والخبير احمد العابد الى معرفة 

اقوى المهارات واإلستراتيجيات
التي توصل الى وظيفة االحالم وتعلم مفاتيح الوصول الى الوظيفة 

والتفنن في مختلف المهارات..
واوضح االخ احمد السياغي مدير مركز اعداد القيادات الشبابية 
والرياضية ان هذه الدورة حققت اهدافها بعد ان حظيت بمشاركة 
واسعة من موظفي وموظفات القطاعات المختلفة بوزارة الشباب 
والرياضة وعدد من الشباب المشاركين من الجهات ذات العالقة مشيراً 
الى ان «دورة برنامج التسويق الذاتي للحصول على وظيفة» حفلت 
بالكثير من المعلومات والمعارف والطرق السريعةالتي تمكن الشباب 

بمختلف تكويناتهم وفئاتهم للحصول على وظيفة دون عناء وبكل 
يسر وسهولة.

ونوه السياغي الى ان تنظيم مثل هذه الدورات تأتي ضمن خطة قيادة 
وزارة الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الوزير معمر االرياني الرامية 
الى تعزيز قدرات الشباب وتنمية معارفهم في مختلف المجاالت بغية 
االستغالل االمثل ألوقات فراغهم ومن اجل االرتقاء بمواهبهم وسعياً 

الى تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
الى ذلك تبدأ عصر اليوم فعاليات دورة السكرتارية التنفيذية وادارة 
المكاتب لتدريب سكرتارية وزير الشباب والرياضة والوكالء والوكالء 
المساعدين ومدراء مكاتب مدراء العموم في الجهات التابعة التي 
تنظمها االدارة العامة للتأهيل والتدريب بالوزارة وتقام في قاعة مركز 

اعداد القيادات الشبابية والرياضية بالعاصمة صنعاء.
ومن المقرر ان تستمر هذه الــدورة لمدة عشرة أيام متتالية 
وتعتبر من أهم الدورات التدريبة الشاملة للعاملين في مجال 

السكرتارية.!!


