
االثنين المقبل..صنعاء تشهد انطالق بطولة 
اليمن العالمية للمالكمة العربية للمحترفين!!

تحتضن العاصمة صنعاء االثنين القادم   
منافسات بطولة اليمن العالمية للمالكمة 

العربية للمحترفين .
ومن المقرر أن تحظى هذه البطولة بمشاركة 
12 بطاًل عالميًا م��ن مختلف أن��ح��اء العالم في 
لعبة المالكمة ب��أوزان مختلفة للدفاع عن القاب 
عالمية في حين بلغ عدد البلدان التي ستشارك 
ف��ي منافسات ه��ذا ال��ح��دث ال��ري��اض��ي 12 دول��ة 
هي:)اليمن, ألمانيا, هولندا, ألبانيا, فرنسا, 
ال��ع��راق, تونس,اليونان, بلجيكا, لكسمبورج, 

إيطاليا, إسبانيا(.
وكان فريق التفتيش الدولي قد استكمل  نهاية 
االسبوع الماضي  زيارته االستطالعية لموقع 
وأماكن منافسات البطولة واالط��الع على الحلبة 
الخاصة بالمالكمة وكذلك صالة البطولة التي سيتم 
نقل الحلبة إليها.. كما اطلع الفريق الزائر على 

غرف الالعبين والمستشفى الميداني ومقر المركز 
اإلعالمي واالستعدادات االمنية الخاصة بتأمين 

البطولة حتى تتحقق كافة اهداف هذه االستضافة 
في اليمن السعيد.

االثنين : 2 / 9 / 2013م 
 الموافق :26 / شوال / 1434هـ 
العدد: )1674( 17

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 1- أكبر مسجد في اليمن ،يعتبر تحفة معمارية ومعلم 
حضاري يمزج بين الفن المعماري القديم والمعاصر – مرفئ )م(.

 2- بلد عربي – رتبة عسكرية.
 3- مازن )مبعثرة( – عكس “ذهابًا”.

 4- إحصاء – موضع الوالدة ،أو العربي غير المحض – حرف 
انجليزي.

 5- يوكله أو يفوضه – تحصيل الضرائب.
 6- هام وضروري للحياة – مديرية بمحافظة “الحديدة” )م(.

 7- نرى )مبعثرة( – يتركه ينظر اليه – جميع.
 8- نصف “الباسم” – حرس “لياًل” )م( – عكس “سر”.

 9- المناصر ،المؤيد – للندبة.
 10- حرفان متشابهان – تجدها في “شالل” – العود يسوى 

في طرفه نصل ترميه القوس.
 11- نقيض “العلم” – الكرم.

 12- أحد االنبياء – اوتوماتيكية – اسم علم مؤنث.

عموديًا :
 1- لقب أطلقه عليه محبيه من أبناء الشعب اليمني العظيم 
،سادس رئيس للجمهورية اليمنية ،مؤسس وباني الدولة المدنية 

الحديثة وصانع الوحدة اليمنية المباركة – عالجه.
 2- االحتفاظ بجزء من المال للمستقبل – احد مخرجات البحر.
 3- حفظ “للشيء” فعل – موانئ “مبعثرة” – من االقارب.

و ُعروض 
َ
و تملكه الجماعة من متاٍع ، أ

َ
 ما يملكه الفرد أ

ُّ
 4- كل

و حيوان – الحب الشديد.
َ
و نقود ، أ

َ
وعقارأ

َ
تجارة ، أ

 5- خاصتي – خاصته – الفتى )م(.
 6- من الطيور – ضمير “الغائبة” – للنفي.

 7- والية أمريكية – للتفسير.
 8- من اسماء الله “الحسنى” – رب.

 9- عكس “النهاية” – دخل “فعل”.
 10- قصَد “فعل” – لباس )م( – من يقوم بجمع المعلومات 

السرية لجهة معينة.
 11- حرف نداء – يدمره – عكس “بناء”.

 12- شهر ميالدي – الغزال االبيض.
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بعد أن عجز االتحاد العام لكرة القدم عن إيجاد  
تمويل )م��ال��ي( لكي يقيم بطولة ك��أس رئيس 
الجمهورية للموسم الكروي 2013-2014م حيث فشل 
اإلتحاد في إقناع وزارة الشباب والرياضة لتصرف المخصصات 
الماليةالخاصة بالبطولة )المعتمدة رسميًا( ضمن ميزانية 
األتحاد. .إذ ترفض الوزارة أن تصرف المخصصات لالتحاد 
الكمال الموسم المحلي وحتى النشاط الخارجي بحجة أن 
االتحاد لم يقم باخالء العهد المالية والمتأخرة من عدة 

سنوات.. وأم��ام تعنت ال��وزارة وع��دم قيام االتحاد باخالء 
العهد. .كانت الكرةاليمنية هي المتضرر األول داخليًا 
وخارجيًا. وف��ي مسعى يائس لجأ إتحاد القدم مؤخرًا إلى 
مخاطبة األمانة العامة لرئاسة الجمهورية بمذكرة رسمية 
يطالب فيها الرئاسة بتوفير المخصصات لمطلوبة لينظم 
االتحاد منافسات بطولة كأس رئيس الجمهورية للموسم 
غير المكتمل. .إال أن االتحاد لم يتلقى أي رد سلبًا أو إيجابًا من 

األمانة العامة لرئاسة الجمهورية.!!!

إشراف:

يحيى الضلعي

اتحاد الكرة يطلب من الرئاسة)تمويل( بطولة كأس رئيس الجمهورية!!
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فيما األتحاد يلقي مسئولية أي إخفاق على وزارتي الشباب والمالية..

منتخباتنا الوطنية تستعد للتصفيات االسيوية في أقل من ثالثة اسابيع.!!
الميثاق/خاص 

في سباق مع الزمن.. 
دش��ن��ت المنتخبات الوطنية 
للناشئين، الشباب، األول رحلة 
استعداداتها المتأخرة جدًا 
لإلستحقاقات ال��ق��اري��ة التي 
تنتظرها خالل شهر سبتمبر

الجاري وبداية شهر اكتوبر 
المقبل.. حيث قام االتحاد العام 
ل��ك��رة ال��ق��دم م��ؤخ��رًا بتعيين 
األج��ه��زة الفنية للمنتخبات 
الثالثة وال��ت��ي ق��ام��ت ب��دوره��ا 
باستدعاء الالعبين المختارين 
لتمثيل ك��ل منتخب ف��ي كل 
 )16 لناشئين تحت ) فئة..ا
سنة ,الشباب تحت )19( سنة 
والمنتخب الوطني األول. وقد 
ب��دأ العبو منتخبي الناشئين 

والشباب التمارين اليومية بصنعاء فيما سيبدأ العبو 
األحمر الكبير تدريباتهم إبتداء من يوم السبت المقبل 
7 سبتمبر. وعلى ذلك لن يكون أمام منتخبي الناشئين 
والشباب متسعًا من الوقت لإلستعداد المطلوب قبل 
التوجه لخوض التصفيات القارية. . حيث تنتظر الناشئين 
المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا لهذه 
الفئة التي ستجرى في اوزبكستان من 24 إلى 29 سبتمبر 
الجاري ضمن المجموعة الثانية التي تضم كاًل من: )اليمن-
اوزبكستان- فلسطين- المالديف( ويتأهل منها منتخب 

واحد فقط بطل المجموعة. أما منتخب الشباب الذي دخل 
المعسكر الداخلي يوم أمس األول فسيخوض تصفيات 
هذه الفئة من 4 إلى 12 اكتوبر القادم ضمن المجموعة 
الثالثة التي ستقام في األردن وتضم خمسة منتخبات هي 
)األردن- اليمن- االمارات- الماالديف - أفغانستان( ويتأهل 

منتخب واحد للنهائيات.
أما المنتخب األول الذي سيبدأ المعسكر الداخلي بصنعاء 
السبت المقبل لمواصلة التحضير إلكمال م��ش��واره في 

التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس اسيا 2015م

لمجموعة  ا ليا ضمن  باسترا
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ض��م:) ق��ط��ر - 
ماليزيا- البحرين - اليمن( وكان 
قد لعب مباراتين امام البحرين 
ص��ف��ر/2 وام����ام م��ال��ي��زي��ا1/2 
وسيلعب مباراته المتبقية ابتداء 
من 13 اكتوبر المقبل بمواجهة 
قطر بالدوحة وايضًا أمام قطر 
في 15 نوفبمبر وبعدها يالقي 
البحرين في 19 من ذات الشهر 
ويختتم المشوار بلقاء ماليزيا 
ف��ي ال��خ��ام��س م��ن شهر م��ارس 

2014م.
وج���اء ال��ت��أخ��ي��ر ف��ي ال��ب��دء في 
تحضير ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ث��الث��ة 
ب��ح��ج��ة ع�����دم ص�����رف وزارة 
الشباب والرياضة ووزارة المالية 
لخاصة  ا لية  لما ا للمخصصات 
بالنشاط الخارجي كما يقول األتحاد ال��ذي كان قد علق 
جميع المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية مطلع 
يوليو الماضي.. لكنه عاد وتراجع عن ذلك القرار خوفًا من 
العقوبات التي كان سيوقعها األتحاد االسيوي على الكرة 

اليمنية.
وقرر الزج بالمنتخبات الوطنية لخوض التصفيات من 
دون أن تستعد لها جيدًا والقى األتحاد بالمسئولية عن 
أي إخفاق لتلك المنتخبات على وزارتي الشباب والرياضة 

والمالية لعدم صرف المخصصات المالية في وقتها.!!

الكرة اليمنية تُحرم من الممثل الثاني 
في كأس األتحاد االسيوي!!

ق���ال األم��ي��ن ال��ع��ام الت��ح��اد ك���رة ال��ق��دم حميد  
شيباني أن ن��ادي اليرموك بطل ال���دوري العام 
2012-2013م سيكون الممثل الوحيد للكرة اليمنية 
في منافسات بطولة كأس األتحاد االسيوي لكرة القدم 
لألندية للعام 2014م باعتباره بطاًل للدوري. .في حين 
لن يتمكن فريق شعب حضرموت الذي حل وصيفًا للبطل 

من المشاركة كممثل ثاني لبالدنا في البطولة المذكورة.
وبين شيباني في تصريحات صحفية ادلى بها مؤخرًا أن 
األتحاد القاري رفض مشاركة وصيف بطل الدوري وأشترط 
أن يكون الممثل الثاني لليمن الفريق الفائز ببطولة الكأس 
فقط. ونظرًا لعدم تمكن إتحادنا الكروي من تنظيم بطولة 
كأس رئيس الجمهورية للموسم 2012-2013م فأنه 
بات من المؤكد حرمان الكرة اليمنية من المشاركة بالبطولة 

القارية بفريقين كما كان يحدث في المواسم الماضية.!!

صحوة االغبياء.. بالماليين !!

ك��ث��ي��رة ه���ي م���واع���ي���د ش��ب��اب��ن��ا  
الموهوبين في مناسبات الرياضة 
ومنافساتها وح��ض��وره��م ف��ي المحافل 
العربية واآلس��ي��وي��ة. . وال��ت��ي أحتضنت 
ه��م منصات  تألقهم وسطوهم وأع��ت��الء
التتويج رغم المعاناة والنظرة الناقصة 
لترحالهم ورغباتهم وتطلعاتهم من قبل 

أصحاب القرار الرياضي. 
قبل ايام غرد احد هوالء الشباب الموهوبين 

والمبدعين في حقول الرياضة بإنجاز جديد 
للرياضة اليمنية ، حيث استطاع العداء محمد 

مأمون السكرمي ان يخالف توقعات مسئوليه فكان 
له ان عانق برونز سباق 2000م موانع في دورة 
العاب اسيا الثانية للشباب التي دارت أحداثها في في 
جمهورية الصين. . ليؤكد للجميع ومن لم يالمس 
طموحه وثقته بمالديه ، انه حالة جديدة من كثير 
تنتظر أن يلتفت لها وأن توضع أمامها قليل 
م األلعاب التي 

ُ
من األمكانيات ، لتبدع في مسار ا

نستطيع ان نالمس فيها الكثير من اإلنجازات 
إذا كان هناك من يفهم ويقدر مالدينا من مخزون 
يستطيع أن يظهر بما هو أفضل في قادم السنوات. 

السكرمي "جوهرة" حقيقية من بين جواهر كثر نمتلكها 
إذا كان هناك خطى اخرى تعيد ترتيب آلية العمل في أتحاد 

القوى بعهد جديد ومختلف يعيد ترتيب األوضاع ويصنع الفارق 
لنستعيد كثيرًا من تميزنا وحضورنا حين ننافس االخرين. . فهل 

خرى تجاه السكرمي وزمالئه.
ُ
من مجيب بنظرة ا

اذا كان لنا أن نصف آلية العمل التي تتبعها  
وزارة الشباب والرياضة مع المنشآت الرياضية 
، فاننا يكفي أن نشير إلى حالة الالمباالة الواضحة من قبل 
هذه الجهات المختصة وهي تدير كل ما يختص بها 

لتبقى تحت خدمة الشباب والرياضة واألندية.
وف��ي ملعب الفقيد " علي محسن المريسي" في 
العاصمة صنعاء مشهد ف��ي حكاية شاملة تفرض 
نفسها على الجميع. . فالملعب الذي علينا ان نفتخر 
به وأن نبقه تحت خدمة كرة القدم ، يمر اليوم بشيء 
من السخف وكثير من العبط من قبل صناع القرار في 
الوزارة واإلتحاد اليمني لكرة القدم ، والذين استفاقوا 
مؤخرًا وعلى حساب التغني بمصالح الوطن وكرة القدم 
وهي التي تعيش حالة من الحظر من قبل فيفا كرة 
القدم العالمية. . فالجماعة ظهروا بصحوة بعد مرحلة 
ركود لسنوات ليتحدثوا عن مسعى جاد إلعادة تصحيح 
وضع استاد المريسي من حالة الركود التي اصابته حتى 

قيل وبعد كل السنوات انه غير قانوني. 
تصوروا كيف تكون هي الوضعية التي ظهر علينا بها 
االغبياء في االتحاد اليمني لكرة القدم ومعهم بعض 
المحسوبين في الوزارة. . حكاية اقل ما يقال عنها بأنها
قبيحة وفيها من اللؤم ما يكفي. . فالهدف من اللحن 
والنشيد هو رصد مبلغ كبير من الماليين للترميم 
وإع��ادة ما سقط بضربة األهمال في سنوات طويلة 
للصرح الكبير. . لهذا ظهر هؤالء بحرص غير معتاد 
ولغة كلها وطنية ، متناسين أن هناك من يرصدهم 
وي���درك خفايا األعيبهم التي تستحوذ دائ��م��ًا على 

الماليين دون أي حق. 
أيها السادة انتم مفضوحون فاستحوا وعودوا إلى سكة 
اخرى فالتاريخ لن يرحم وحروفنا ستكون مساحة للكشف 
عن النوايا الخبيثة التي ليس لرياضة الوطن ومصلحتها أي 
ارتباط. . فهل انتم عائدون !! ام هي عادة وشلة ونهب 

في زمن لم يعد للدولة فيها حضور !!

إنجاز السكرمي. . فرصة إلعادة 
النظر في مواهبنا !!!

تنظيم دورة اإلدارة بالحب للقيادات العليا 
والوسطية بوزارة الشباب!!

برعاية وزي��ر الشباب والرياضة معمر مطهر  
االري��ان��ي وتحت شعار )ان��ا يمني وأح��ب وطني( 
تنطلق صباح اليوم فعاليات دورة اإلدارة بالحب للقيادات 

العليا والوسطية بوزارة الشباب والرياضة.
وينظم ه��ذه ال���دورة التي تقام على م��دى يومين 
متتاليين مركز إنماء الشرق للتنمية االنسانية بالتعاون 

مع مركز إعداد القيادات الشبابية والرياضية.
ومن المقرر أن يتلقى المشاركون بالدورة محاضرات 
متعددة من قبل المدربة والناشطة زعفران المهنا وهالة 
محمد العولقي تشمل مفاهيم اإلدارة بالحب وعالقة 
الرئيس والمرؤوس التي منح ال��والء والحب للمؤسسة أو 

الوزارة التي ينتمي اليها. 


