
»الميثاق«- خاص 
من المقرر ان تنظم اإلدارة 
العامة للتأهيل والتدريب بوزارة الشباب 
والرياضة صباح اليوم االثنين  حفاًل 
تكريميًا لموظفي الوزارة المشاركين في 
ال��دورات التدريبية التي نفذتها اإلدارة 

خالل الفترة الماضية في مجاالت :-
)االحتياجات التدريبية - قيادة الحاسوب 
- الجرافيكس - التميز اإلداري - التخطيط 
االستراتيجي - التميز في االداء الحكومي- 
إع��داد القادة- االنتاجية الشخصية(.. 

وكانت هذه ال��دورات التي نظمتها اإلدارة العامة 
للتأهيل والتدريب بالوزارة قد جاءت في إطار برنامج 

إعداد وتأهيل الكوادر اإلدارية والقيادات 
الشبابية والرياضية الممول من صندوق 

رعاية النشء والشباب .
وأكد األخ / أحمد أحمد السياغي- مدير 
ع��ام التأهيل التدريب- أن االحتفال 
التكريمي الذي سيقام اليوم لموظفي 
وزارة الشباب والرياضة يأتي بتوجيهات 
من معالي وزير الشباب والرياضة االستاذ 
معمر مطهر االرياني من اجل تحفيز 
الموظفين على التدريب الذي يعتبر من 
العناصر المهمة قي تطوير وتحسين 
األداء واإلنتاج وانعكاس ذلك ايجابًا على التميز في 

األداء الحكومي.

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
1- علم يختص بدراسة الحياة االجتماعية للبشر – رقد.

2- عكس نهار – نادي رياضي أسباني محترف.
3- ضوء )م( – الكثرة واالزدياد )م(.

4- فن ساخر من فنون الرسم ،له القدرة على النقد بما يفوق  
المقاالت والتقارير الصحفية أحيانًا – سئم.

5- واشي – حيوان كبير  )م( – رجل باإلنجليزية.
6- الفاو )مبعثرة( – رغبة.

7- نتم “الشيء” )م( – الردع – هز.
8- من أوجه القمر – مديرية بمحافظة حجة.

9- اشتعل – )م( – عكس أهدى )م( – مُر.
10- شهر رومي – أحد االبوين.

11- من حركات البحر – 24 ساعة – حرفا االدغام بدون غنة.
12- شهر رومي – يفرو.

عموديًا :
1- جملة الوسائل واالساليب والطرائق التي تختص بمهنه أو 

فن ، معناها بالعربية )علم التقنية(.
2- خاصتي – من يصلي بالناس – ابتدائي.

3- الرسومات الحاسوبية ،وطرق تركيب ومعالجة المحتوى 
المرئي – ابن )م(.

4- تصديق – أمحو )م(.
5- تحسن اليك – يدربه ويجعله أليفًا )م(.

6- مكتوب – لالستثناء.
7- نصف “أشرف” – نقيض “الحي” )م( – للتفسير.

8- فنان يمني ، أبوه فنان يمني كبير “راحل”.
9- تجدها في “مروة” – حب – عاتبه.

10- أحرف متشابهة – حرف جزم )م( – فترات زمنية طويلة “جمع”.
11- رجائها )م( – غزال – اله.

12- من الزهور الجميلة – سطل.

االربعاء : 1 / 10 / 2012م 
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اللجنة األولمبية تحتفي بـ »خالد صالح« 
وتكرمه بدولية الرياضة المستديمة

صنعاء - علي غراد

وسط حضور غير عادي للعديد من الشخصيات   
الرياضية والسياسية واالدب��ي��ة واالعالمية 
والعسكرية كرمت اللجنة األولمبية الوطنية مطلع 
االسبوع الشخصية الرياضية المعروفة خالد صالح 
حسين بجائزة اللجنة األولمبية الدولية 2012م 
)الرياضة والتنمية المستديمة( التي رُشح لها من 
قبل مجلس إدارة اللجنة األولمبية الوطنية مطلع 
العام الجاري والتي تمنح سنويًا للرواد من أبناء 
الحركة الرياضية واألولمبية خاصة الذين كانت لهم 
اسهامات وأدوار فاعلة دفعت بالرياضة األولمبية قدمًا 
بما يتماشى مع األه��داف والمبادئ النبيلة للحركة 

األولمبية. 
وقد قام األخ عبدالرحمن االك��وع رئيس اللجنة 
األولمبية الوطنية ومعه األخ معمر االرياني وزير 
الشباب والرياضة بتكريم االخ خالد صالح حسين عضو 
مجلس إدارة اللجنة األولمبية رئيس اللجنة الفنية 
وتسليمه الجائزة وسط دوي التصفيق الحار بقاعة 
اتحاد رياضة المرأة للمكرم وقال األخ عبدالرحمن 
االكوع رئيس اللجنة األولمبية: إن الجائزة حافز ودافع 
للمزيد من العطاء وأن االخ خالد صالح الذي استحق 
الجائزة باقتدار كان ومايزال شخصية رياضية متميزة 
في كافة أدواره ومهامه المختلفة في سائر االطر 
الرياضية منذ كان العبًا مرحبًا برائدي العمل الوحدوي 
الرياضي د/ محمد الكباب ومحمد غالب أحمد اللذين 
شهدا توحد كافة األطر الرياضية في العام 1990م 

من موقعيهما حينها في العمل الرياضي كقياديين.

 وهو ما أكد االعتزاز به في وجودهما هذا التكريمي 
االخ معمر االرياني وزير الشباب والرياضة بقوله: 
يسعدني أن أكون حاضرًا وسط هذه الهامات الرياضية 
والوطنية التي تحضر تكريم العطاء والوفاء والصدق 
التي جسدتها شخصية خالد صالح ال��ذي عرفناه 
كفؤًا، مدركًا لمهامه وواجباته امام أبنائه الشباب 
والرياضيين من مواقع عمله المختلفة في الوزارة أو 

اللجنة األولمبية. 
وعبر األخ عبدالحميد السعيدي وكيل ال��وزارة 
لقطاع الرياضة في كلمة عن أصدقاء ومحبي االخ 
خالد صالح حسين عن أصدق التهاني لهذا التكريم 
المستحق لرياضي قدم خدمات رياضية واسعة ولعب 
أدوارًا تربوية رائدة على مدى 25 عامًا وله اسهاماته 
واهتماماته بالنشاط األولمبي وألعابه وبرامجه وخططه 

ومشاركته، وقدم األخ خالد صالح الهدايا التذكارية ..
- وزارة الشباب والرياضة.

- صندوق رعاية النشء
- قطاع الرياضة بالوزارة.

- االتحاد العام لكرة القدم.
- اتحاد رياضة المرأة.
- اتحاد تنس الميدان.

- اتحاد الجودو
- اتحاد كرة السلة.

- اتحاد الطائرة.
- اتحاد ألعاب القوى.

- اتحاد الطاولة.
- اتحاد الكنغ فو.
- اتحاد السباحة.
- اتحاد المبارزة.
- اتحاد الجمباز.

وعقب حفل تسليم الجائزة الدولية ناقش مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية عددًا من النقاط واألوراق التي  
تهم نشاط اللجنة خالل الفترة القادمة واطلع على 
تقارير عن المشاركة اليمنية بأولمبيات لندن واتخذ 

عددًا من اإلجراءات والقرارات..

تنظمه اإلدارة العامة للتدريب والتأهيل

اليوم.. حفل تكريمي لموظفي 
وزارة الشباب والرياضة

اضبط سوقك أيها الوزير!
»الميثاق«-خاص 

< واضح أن كثيرًا من األمور الوزارية بدأت تفلت من يدي سعادة الوزير.. 
وواضح أن سوق الوزارة بال ضوابط.. وبال معايير.. وعادات الخروج عن النص 

تتواصل مع قطع العداوات.
زادت االعتداءات.. وتنامت االدعاءات.. والكل يتجرأ ألخذ قليل من حقه بيديه 
وأسنانه.. السيناريو الكئيب في الوزارة  وصندوق رعاية النشء مُعرَّض للمزيد 
من الفلتان في ظل وزارة حبلها على غاربها.. والوزير يحصن نفسه بما ال يكسر 

شوكة الخارجين عن النص في الوزارة والصندوق..

وداع في مرارة العلقمشعب إب.. ُقبلتان..!
ش��ع��ب إب ال����ذي قهر   

ال��م��س��ت��ح��ي��ل وت���ج���اوز 
مطبات الصعاب في لقاء الصورة 
أمام النجمة اللبناني.. يستحق 
ُقبلتين األولى: على خده األيمن 
ألن��ه استعاد »ع��ن��اده« وتجاوز 
»محنته« وع��رف كيف يصالح 

محبيه من الباب الواسع..
والثانية: على خ��ده األيسر 
فهو أول ف��ري��ق ي��دخ��ل نظام 
المجموعات، وبفضل روح العبيه 
وشجاعتهم وثبات ادارت��ه��م.. 
وذك�����اء م����درب وط��ن��ي ع��رف 
كيف يؤكل كتف فريق مثخن 

بالدوليين..!

»الميثاق«-خاص 
< بصراحة.. وبعيدًا 
ع��ن ت��وزي��ع ال��م��ج��ام��الت.. لم 
نشعر أن منتخبنا خلفه مدرب 
في مباراتنا مع »الوس« اتضح 
ذلك من خالل حابل الالعبين 
ونابلهم.. كل الع��ب يلعب 
بمزاجه.. وكأننا في حصة 
رياضية بمدرسة ابتدائية.. ال 
رادع لالعبين وال رابط لهم.. 
ل��م يربط  وبصراحة أكثر 
الكابتن أمين عناصره بحبل 
الجماعية ولم يشدهم بوتر 
المسؤولية.. فكان الوداع 

في مرارة العلقم..

الزي األبيض.. 
فضيحة الشحن؟

  
للمشاركة في تعد »فضائح« أن منتخب م���ن ف��ض��ائ��ح��ن��ا ال��ت��ي لم  ذه��ب  لناشئين  الكرة من شحن »اليمنية«؟!بالزي األبيض.. فأين كان اتحاد اإلشفاق علينا بالموافقة على اللعب الطوشي« الذي لم يصل.. فكان وتبخر بين قوالب شحن »غ��وار الطقم األحمر اختفى في »اليمنية« مالبس »أب��ي��ض«.. والسبب أن نهائيات أمم آسيا بإيران بطقم ا

»الميثاق«-خاص 
ما زال الغموض يكتنف ابتعاد المهاجم 
الدولي المخضرم علي النونو وقائد منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم عن صفوف المنتخب 
خالل الفترة الحالية وهو يبدأ مشوار اإلعداد 
لخوض غمار المشاركة الثانية للكرة اليمنية 
في منافسات بطولة غرب آسيا السابعة 
لكرة القدم التي ستقام في الفترة )20-8( 
ديسمبر المقبل في دولة الكويت الشقيقة.

وما يثير االرتياب أن الالعب- حاليًا - يمر 
بأفضل حاالته الفنية على المستطيل 
األخضر، إال أنه أنه لم يُستدعَ لالنضمام 
لصفوف المنتخب الوطني في معسكره 
الداخلي الجاري بصنعاء، علمًا أن استبعاده 
من قائمة المنتخب ليس لتراجع مستواه 
فقط.. ألن رئيس االتحاد غير راٍض عن 
الالعب لصراحته ال��ج��ادة، حيث كان 
قد انتقد العام الماضي أسلوب إدارة 
المنتخب وتقصير اتحاد الكرة في توفير 
أبسط المتطلبات المطلوبة لإلعداد 

قبل المشاركات الخارجية.
النونو ك��ان ال��ه��داف األول لفريقه 
أهلي صنعاء في الدوري وحل ثانيًا في 
سباق الهداف، كما أنه توج في البطولة 
السادسة لغرب آسيا باألردن عام 2010م 
هدافًا للبطولة ونال كأس الهداف برصيد 

)4( كأول يمني يحقق ذلك اللقب الفردي.

فيما المنتخب يستعد لمشاركته الثانية في البطولة

المنتخب األول يحرم من جهود قائده هداف 
بطولة غرب آسيا السادسة لكرة القدم !!

منتصف أكتوبر الجاري ..

انطالق التجمع الثاني 
ألندية األولى لكرة اليد

»الميثاق«-خاص 
  سيقام منتصف 
شهر أكتوبر الجاري التجمع 
الثاني ألندية الدرجة األولى 
ل��ك��رة ال��ي��د ل���دور ال��ذه��اب 
بمشاركة عشرة أندية تمثل 

الدرجة األولى في اللعبة..
ويعد ه��ذا التجمع الثاني 
ألندية الدرجة األول��ى ضمن 
نشاط االتحاد العام لكرة اليد 
لي  لحا ا لرياضي  ا للموسم 
وبعد انتهاء هذا التجمع لدور 
الذهاب سيقيم اتحاد كرة اليد 
دور اإلياب سواًء بنظام تجمع 
واحد أو تجمعين سيحدد الحقًا 
بعد اجتماع لجنة المسابقات 
الدرجة  أندية  باالتحاد مع 

األولى..
  وكان فريق الصقر- تعز- 

قد تصدر التجمع األول يليه 
فريق  لثًا  وثا رخمة،  شباب 

الشعلة..
ويقول األخ حمزة صالح 
حمزة- األمين العام التحاد 
كرة اليد- إنهم حريصون 
على سرعة إقامة التجمع 
الثاني لدور الذهاب ألندية 
ال��درج��ة األول���ى حتى يتم 
بعدها إقامة تجمعات دور 
اإلياب لدوري الدرجة األولى 
لتحديد أبطال دوري األولى 

لكرة اليد ..
ويضيف: أن االتحاد لديه 
ع����دة أن��ش��ط��ة وب��ط��والت 
ضمن خطة االتحاد للموسم 
الرياضي الحالي سواًء ألندية 
الدرجة األولى أو أندية الدرجة 

الثانية..

مستشار التكويش !!

لم أستسغ البتة أن يتحول الزميل ف��ؤاد قاسم   
البرطي، بصفته الجديدة مستشارًا لوزير الشباب 
والرياضة، إلى حالة مثيرة للتعجب واالستغراب.. ذلك أن 
المستشار الجديد لم يأُل جهدًا في السيطرة والتكويش على 
كل ما يخص اإلعالم الرياضي وبات اآلن هو الحاكم الفعلي 
والمسيطر على كل شيء، والبركة طبعًا بالوزير الشاب الذي 

ال يقول له ال..!..
 المثير أن المستشار فؤاد كان أكثر الناس انشغااًل وشغلة 
بمتابعة مشكلة اإلعالم الرياضي وضرورة حلها.. غير أنه 
وبمجرد تعيينه مستشارًا للوزير نسي وتناسى الموضوع 
برمته.. وانشغل بكيفية التكويش على اإلعالم الرياضي 
ليصبح كل شيء بيده وبمزاجه.. كنا نشكوا زمان- ومعنا 
فؤاد نفسه- من سيطرة وتكويش أحد اإلعالميين المستند 
إلى عالقته بمسؤولي الوزارة وموقعه في صحيفته.. على 
اإلعالم الرياضي وتحكمه بكل شيء.. والمستفز أنه استغل 
ذلك لمصلحته ومن يسير في ركبه ويتفق معه، غير أن 
المؤسف أن المستشار الجديد ارتكب ذات الخطأ الذي شكونا 
منه زمااااان.. ويكرر ذات االسطوانة المشروخة ويتعامل 

بذات الطريقة.. ويتحكم بذات األسلوب المقيت..!
 المؤلم واألكثر إدهاشًا أن ينساق الوزير اإلرياني خلف 
مستشاره الجديد دون تفكير أو وعي بخطورة تحويل 
اإلعالم الرياضي إلى شخص مستشاره فقط، متناسيًا 
في ذات الوقت حل المشكلة برمتها.. أو على األقل يتركها 
هكذا معلقة كما فعل سابقوه، لكن أن يمنح مستشاره كل 
السلطة والصالحية ليكون هو الكل في الكل.. يتحكم.. 
يمنح.. ويمنع.. يسيطر.. وينفذ ما يحلو ل��ه.. ليصبح 
المستشار الوزاري هو الوجه اآلخر لكل البطوالت والفعاليات 

والمهرجانات.. وكل ما له عالقة باألداء اإلعالمي..!
أنتظر من الوزير الشاب موقفًا حازمًا الستيعاب الكلمات 
السابقة.. يأخذ بها أم ال .. هذا شأنه، لكن ليس من حقه أن يحول 
اإلعالم الرياضي إلى شخص فقط.. اسمه المستشار اإلعالمي 

لوزير الشباب والرياضة.. وهذا قولي وال جاكم شر..

يزيد الفقيه

الصقر.. عاد بكيفه!

اتحاد السباحة.. روزنامة التجانس!

ع��ودة فريق الصقر السريعة   
إلى الدرجة األولى.. ال تستحق 
االحتفال.. واحصاء القائمين على العودة 
من الواحد إلى العشرة.. فقط .. ألن 
الصقر هبط اضطراريًا وعاد لألضواء 

بكيفه وقناعته.. والموضوع ال يحتاج 
إلى »زيطة« و»زمبليطة« فالصقر أكبر 

حجمًا وتاريخًا من مظاليم الثانية..
فأهاًل باألصفر البراق وق��د غادر 

بيديه ثانية المظاليم!!

جميل جدًا.. أن يبدأ اتحاد   
السباحة مشواره القيادي 
بروزنامة عمل واضحة ومحددة.. 
ال ترتبط بشخص الرئيس أو 
أمينه العام، واألجمل من هذا 
االتحاد انه وسع عالقاته مؤخرًا 
مع االتحادات القارية والعالمية 
والعربية.. وهذه المقدمات نراها 
مؤشرات كفيلة بخلق تجانس 
للمواهب  تنتصر  وب��ط��والت 
وتعيد ألحواض السباحة إثارتها 
وندّيتها..! ما أجمل أن تقتدي 
بقية االتحادات بكياسة اتحاد 

السباحة..!!

أشراف / يحيى الضلعي


