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حل إعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
١- رئيس سابق ، ، كان الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية من 
١٩٧٨ حتى ١٩٩٠ ليصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية، تعد فترة 
حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن منذ العام ١٩٧٨ وحتي تسليمه 

للسلطة[٤] في ٢٥ فبراير ٢٠١٢، يحمل رتبة المشير العسكرية.
٢- يفسر ،يوضح – اسم علم مذكر – بواسطتك.

٣- حاكم – تجدها في ”الرمل“.
٤- الخاطر – ما يقابل االرض – عاتب.

٥- ال باإلنجليزية – نخفي ”الشيء“ – ال يهتم (م).
٦- للتخيير – يجري في العروق – معدات (جمع) – نصف ”أقرأ“.

٧- الفضاء – غرض توجه اليه السهام ونحوها – يعلم ”بالشيء“.
٨- الة طرب قديمة – عكس يضيع ”الفرصة“.

٩- عكس أخطأ ”الهدف“ – جديد باإلنجليزية (م) – تقال على الهاتف.
ين – عكس  صارى في الدِّ ١٠- مقياس ارضي (م) -  رئيٌس من رؤساء النَّ

”البنين“.
١١- المنحة ،العطية – صفة ”للتمييز“.

 ِبِه – من االديان السماوية ”بدون 
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عموديًا :
ــاراك ، شابهك أو بلغ  ١- احــد الجبال المطلة على مدينة صنعاء -  ب

منزلته فيه.
٢- عقل – رتبة عسكرية – ضد ”فاسد“.

٣- حرفان متشابهان – اسم علم مؤنث – للسؤال.
٤- مفرد ”عناوين“ -  ثوب واسع تغطي به المرأة صدرها ورأسها.

٥- من اسماء الله الحسنى – خاصتها.
٦- حرف ابجدي – احد االبوين – عكس ”تحت“.

٧- السهولة – يكح.
٨- حرف جزم – ساحات ”جمع“ – للنفي.

٩- خاصتهما – سهى (م) – هام وضروري للحياة (م).
١٠- االوتوماتيكية (م) – فعل أمر بمعنى ”اعلم“.

١١- اسم جبل مطل على مدينة ”تعز“ – قوي ،صلب – سلب (م).
١٢- رب – اسم دولة عربية.

١٣- عقل – شهر سرياني – حرف هجاء عربي.
١٤-  من يتحلى بالحكمة ، ويصيب القول ، والفعل ، ويضع الشيء في 

اُهٌم (م).
َ
ف

َ
 ، ت

ٌ
اق

َ
ف

ِّ
ت ْنِسَجاٌم ، اِ موضعه -  اِ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢

هـمالعناضمر١

ربومايصلاا٢

هـسبايلامدني٣

جللسفهـكلهـ٤

لماعيعاسلا٥

ارمركرباحل٦

برداوبلظي٧

ااجاباجهـو٨

لالندتبين٩

الفيلابنلا١٠

لاراحلاومن١١

هـماهـقاثيملا١٢

تنظم اإلدارة العامة للنشاط الثقافي واالجتماعي بوزارة الشباب والرياضة  
مسابقة ثقافية وطنية شعرية خالل ايام شهر رمضان المبارك يتم نشرها 
عبر الموقع االلكتروني للوزارة..وتتضمن المسابقة نشر ثالثة أسئلة يوميًا حول 
قضايا وأهداف مؤتمر الحوار الوطني فضًال عن معلومات أبرز الشخصيات اليمنية 
اإلسالمية واألدبية والرياضية والفنية وكذلك معلومات المواقع في السياحية في 

مختلف محافظات الجمهورية.

وقد رصدت اإلدارة العامة للنشاط الثقافي واإلجتماعي بوزارة الشباب جوائز مالية 
للفائزين والفائزات بلغت نحو مليون وثمانمائة الف ريال يتقاسمها ٩٠ فائزًا وفائزة 

حيث يتم توزيع مبلغ ٦٠ الف ريال يوميًا لعدد ثالثة فائزين.
تجدر اإلشارة إلى أن المسابقة التي تنظم ألول مرة عبر موفع الوزارة اإللكتروني 

تشهد إقباًال جماهيريًا كبيرًا..!!

إشراف:

يحيى الضلعي

مسابقة ثقافية عبر موقع وزارة الشباب

الميثاق/خاص 
لم يكن اكثراليرامكة تفاؤًال يتوقع تلك النهاية 
السارة التي حصدها فريق كرة القدم األول بالنادي في ختام 
بطولة الدوري العام الندية الدرجة االولى للموسم الحالي 

٢٠١٣/٢٠١٢م .
إذ توج يرموك الروضة بلقب بطولة دوري الكبار للمرة 
االولى في تاريخه..وهو الفريق العائد مطلع الموسم من 
غياهب دوري الدرجة الثانية( دوري المظاليم) الذي 
كان قد قضى فيه ثالثة مواسم متتالية إلى أن نجح في 
الموسم ٢٠١١/٢٠١٢م من مغادرته والعودة مجددًا 
إلى موقعه ضمن دوري الكبار فدخل الموسم الكروي 
٢٠١٢/٢٠١٣م وأقصى طموحاته كــان التواجد في 
مواقع الــدفء بمعنى المحافظة على البقاء في دوري 

األضواء.

الحلم يتحول 
إلى حقيقة!!

دشـــــن فــريــق 
الـــــــيـــــــرمـــــــوك 
مشواره بدوري 
ية  ببدا لنخبة  ا

مــبــشــرة حــيــن فــاز 
على وحدة عدن ٢/صفر في صنعاء وبعدها واصل الفريق 
الشاب سلسلة نتائجه الالفتة فحافظ على التواجد ضمن 
الفرق الخمسة االولى وانهى الدور االول خامس الترتيب 
ونجح في مواصلة التألق بقيادة المدرب السوري محمد ختام 
الذي التحق بالفريق منذ الجولة الثالة بدور الذهاب ونجح 
ختام في قيادة الفريق الشاب للبقاء ضمن فرق المقدمة 
واستطاع أن ينقض على الصدارة في آخر ثالث جوالت 

.. إلى أن وجد 
ــــيــــرامــــكــــة  ال
ــــــرصــــــة  ــــــف ال
ـــتـــاريـــخـــيـــة  ال
بالتتويج بدرع 
ــــــــدوري عــلــى  ال
حـــســـاب شعب 
حضرموت الذي 
كان المتصدر للترتيب في أغلب جوالت الــدوري ..وكان 
الفوز العريض في الجولة األخيرة على طليعة تعز بخمسة 

اهداف نظيفة هو المؤدي إلى التتويج بدرع
ذهب الدوري الذي حصده اليرموك بجدارة ليدخل سجل 

االبطال من اوسع االبواب.
الفريق اليرموكي..خاض ٢٦ مباراة ..فاز في (١٤) مباراة 

تعادل في (٧) وخسر (٥) مباريات كأقل فرق الدوري 
في الخسائر .

سجل العبوه (٣٥) هدفًا ليكون ثاني افضل الفرق هجومًا 
بعد شعب حضرموت الذي سجل (٤٢) هدفًا وبجدارة..
كان دفاع الفريق االفضل على األطالق في الدوري.. حيث 
لم يسجل في مرمى اليرموك سوى(١٧) هدفًا فقط. نجاح 

يقهر الصعاب!!
النجاح المبهر لليرامكة تحقق على الرغم من الصعوبات 
التي واجهت النادي عمومًا والفريق الكروي خصوصًا.. 
مايتعلق باالمكانيات المادية إذ عانى كثيرًا في هذا الجانب 
وتعذر على االدارة صرف مستحقات الالعبين لعدة اشهر 
..إال أن األصرار القوي لالعبين على تحقيق انجاز لناديهم 
ــدوري عن  كــان أقــوى ..فحصد يرموك الروضة بطولة ال

اقتدار واستحقاق.!!!

توك توك خليك
 مع اليرموك!!

ــكــروي كثيرًا من   اســتــفــاد فــريــق الــيــرمــوك ال

ثــورات الربيع العربي اإلخوانية وكلل جهود 

وتعب الموسم الكروي اليمني كامًال بلون ثورات اإلخوان 

المسلمين في اليمن أو مصر او تونس .

فريق اليرموك ارادها شاملة كاملة وبلون واحد تختلط 

فيه كل الــوان الطيف السياسي والرياضي واإلجتماعي 

والجماهيري لون اإلخوان المسلمين عفوًا لون اإلصالح ولو 

أن اللون الرياضي بالفوز بالدوري كان بجدارة واستحقاق 

مع مرتبة الشرف اإلولــى إما لونهم السياسي فلنا عنه 

وجهة نظر مختلفة ومخالفة لطروحاتهم ولكن خلونا 
بالرياضة. 

فاليرموك بدأ الدوري باحثًا لنفسه عن موضع قدم بين 

الكبار ولما احس وشعر أن الكبار يفسحون له المجال 

ويفتحون الطريق له قال انا لها وتقدم الصفوف والدرجات 

والمواقع حتى اعلن القبض على الدرع في موقف تراجيدي 

وموسيقى ..تصويرية لم تكن قد حدثت من قبل .

ــدوري العام  ــال مــبــروك لليرامكة الــفــوز المستحق ب

والتهنئة األكبر انهم يمتلكون فريقًا شابًا حماسيًا 

ومنسجمًا ومتناغمًا قد يستثمر لمواسم قادمة وهذه 

هي اولى األولويات اليرموكية القادمة في الحفاظ على 

هذا الفريق المتوج بالدوري العام الول مرة .

تهانينا وتبريكاتنا لفريق اليرموك البطل بكل جدارة 
واستحقاق .!!

في اليمن فقط.. الرياضة 
خارج حدود االنضباطية!!

في بالدنا وفي مجال الرياضة بكل اتجاهاتها والعابها يستطيع المتابع  
أن يدرك أنها ورغم السنوات الطويلة لم تكن يومًا تحت سقف اإلنضباط 
الذي يساعدها على تخطي فجواتها وأي عراقيل تعترض سيرها من محطة إلى 
أخرى .. ومن خالل ذلك كانت ومازالت جزئية في منظومة مخربة ال تقدم الجديد 
إال في مواعيد قليلة ال تخدمها والتغير في شئونها المتهالكة وفقًا لما نراه في 
عموم محافظات الوطن. اإلنضباط حين 
يكون موجودًا يعني أن كل األطراف تعمل 
لصالح الموقع والهدف والغاية وكل شيء 
مرتبط بذلك .. وفي الرياضة اليمنية التي 
تتصف دائما " بالفساد" ونهب االموال عيني 
عينك تحت مظالت متعددة منها الحزبية 
والقبيلة .. األمر يظهر بقوة وبصورة كاملة 
ــذي يجب ان  غير منقوصة فاألنضباط ال
ترتكز عليه شئون إدارة هذاالمجال في 
المشمش " غائب" وال يالمس اي مهمة ألي 
طرف في منظومة العمل الرياضي صغيرا 
كان أو كبيرا .. بوابا كان او مديرا عاما أو حتى 
 يغني على لياله باتجاه 

ٌّ
وكيال او وزيرا .. كل

ما يهمه هو بعيدا عن المهمة األساسية التي 
جاءت به الى موقعه وحيث يتقاضى راتبه 
، الذي يراه مجرد حافز خصوصا عند الكبار الن الرواتب تأتي من سكة األنفالت 
الذي يرفض األنضباط وبالتالي البد من تجسيد االمر ومن زوايا مختلفة حتى 
تتوسع الرقعة ويصبح األمر سلوكًا اداريًا مشينًا.. وهذا هو الحال اليوم وكل يوم 

في رياضة الوطن فوضى ترسم مالمح الفساد األداري الشامل.
 األنضباط يعني ان تراعي الله وتراعي ضميرك واخالقك كأنسان وتراعي مهامك 
بصورة غير منقوصة ، وهذا ما نفتقده في أدارة شئون الرياضة وحتى شئون 
البالد هنا في اليمن " السعيد" لهذا ظلت أحوالنا وبقت مثلما هي تسير الى األسوأ 
وال تعرف طريق آخر مختلف ينقلها الى األفضل لتحسن من واقعها المزري الذي 

تغيب عنه اي مالمح قد تضعه في مجال افضل مع قادم السنوات .
األنضباط نحتاج ان نجده في منظومة شأننا الرياضي وخصوصا حيث يصنع 
القرار ، فذلك سيكون ضمن سكة العودة أو ربما البدء في إخراج رياضتنا ألجواء 
مختلفة يجتمع حولها الجميع ويقدم مالديه من خالل عمل وجهد وحرص تحت 
مساحة األنضباط التي ستضعنا على مدماك وبوابة جديدة يكون فيها المسئول 
قادرًا على إعطاء موقعه كل ما يحتاجه لنجني الفائدة بعيدا عن الفوضى والفساد 
المالي الذي يستشري بسبب عدم قدره الكبار على األلتزام باوليات الوظيفة 

والمسئولية التي جاؤا لها.

خالد هيثم

النعاش 
الغشاش!!

ماعمله الكابتن سامي  
النعاش مدرب المنتخب 
الوطني األول لكرة القدم في 
تركه للفريق وتقديم خدماته 
لفريق الهالل يدخل في اطار 
الغش الكروي وخيانة األمانة 
من النعاش نفسه في قبوله 
بالمهمة الخاصة والمختصرة 
لصالح فــريــق ضــد الــكــل ومــن قبل 
الشيخ العيسي احمد بن صالح الذي 
سخر وكــرس اتحاد الكرة ولجانه 
لصالح فريقه الــهــالل ومــن اجل 
أن اليهبط نـــوارس الحديدة.. 
ــا بــاقــي الــفــرق اليمنية التي  ام
هو رئيسًا عليها فلتذهب إلى 
الجحيم.. وهذا منطق مسئول 
ليس جــاهــًال فحسب ولكن 
ذو جهل مــركــب.. فالهالل 
بقى نعم ولكن هل بجدارة ام 
باإلستعانة باألصدقاء وياعالم 
ــشــيــخ الــعــيــســي  هـــل حــــرك ال
لجان اتحاده للحفاظ على بقاء 
ــمــاذا  الــهــالل فــي الممتاز ..ول
يصر العيسي على أن نتخذ 
كلنا موقف عداء وكراهية على 
فريق الهالل؟!وذنبه الوحيد 
أن رئيسه اليــعــرف الله وال 
رسوله في احكام وضوابط 
الكرة.. نعم الهالل بقى في 
دوري الدرجة االولى بفعل 
فــاعــل ولكنه كسب ايضًا 
كــراهــيــة وحــقــد الكثير 
ـــفـــرق ألنــــه عــومــل  مـــن ال
بامتياز على حساب الفرق 

االخرى.!!

ــل الـــعـــديـــد مـــن الــريــاضــيــيــن   هــل
والكرويين التالليين بمناسبة بقاء 
فريقهم الكروي التالل في دوري االضــواء 
وكأنه حــدث تاريخي عظيم وإنــجــاز غير 
مسبوق وهذه ثقافة الفاشلين الذين تسنموا 
مناصب ومراكز اكبر من احجامهم ويحسبون 
أن كل صغيرة هي اقصى ما يمكنهم عمله .

ياهؤالء التالل كان والبطوالت كعملة واحدة 
طــوال عقود من الزمن وعندما يحتل التالل 
المركز الثاني أو الثالث كانت الجماهير التطيح 
بــاإلدارة فحسب ولكن حتى بالالعبين جميعًا 

ألنهم لم يكسبوا البطولة .
ولكن عصر االقزام وقصيري التيلة يعتبرون بقاء التالل إنجازًا وإعجازًا وسوف تتم 
مكافاة الفريق واإلدارة والجهاز الفني على البقاء واالستمرار في الدرجة الممتازة .

وعلى كل تاللي غيور وحريص على تاريخ التالل أن اليقف مكتوف االيدي ويبارك 

لــــــالدارة الــعــقــيــمــة ولــكــن 
الوقوف صفًا واحــدًا إلقتالع 
ورمــي الحثاالت التي اودت 
بالتالل إلى هذا الدرك االسفل 
من الترتيب وإختيار قيادات 
تهتم بمصلحة الفريق فبل 
لمنتفخة وجيوبها  بطونها ا
الممتلئة واوجــاعــهــا الخلفية 

المخفية عن الكثيرين.
وإال فلن تــقــوم للتالل قائمة 
وسيكون البقاء في الممتاز اكبر 
الغايات وإن حدث الهبوط فليس 
نهاية العالم على حد تعبير جميل ثابت رئيس التالل الذي لم يكن جميًال 

في ذلك وليس له عالقة بجمال األحاديث عندما تقال عن التالل ..ولكن من 
يعلم الرباح اكل التفاح.

ثنائي الهزلية.. يقدمون الجديد!!
تقبل الــشــارع الرياضي ســرد المشهد الهزلي  

إلتحاد القدم ورئيسه احمد العيسي وأمينه 
العام حميد شيباني ، بحالة من األستغراب وحتى الضحك 
وكــأن الموضوع نكتة يسردها هــؤالء على مجموعة من 
الصم الذين ال يدركون حــروف الموضوع الــذي يحمله 

المشهد الجديد والــذي اختصر 
فــي أن إتــحــاد " الــزفــة" قد 
ــنــشــاط الــخــارجــي  أوقــــف ال
للمنتخبات نتيجة غياب 
المال " المخصصات" التي 
ــحــت حـــالـــة سخيفة  اصــب
ــوزارة  بين هــذا اإلتحاد وال
.. تنفرج مــرة .. وتتعكر 
مـــرات وفــقــًا لــمــزاجــيــة أو 
تربيطات أو ربما حالة من 

الفساد الــذي عرف به 
اإلتحاد والـــوزارة على 

حد سواء .اللغز الذي وضعه اإلتحاد في رسالته العبثية 
الجديدة في التعامل مع شأن كرة القدم اليمنية ، يدرك 
الكثير من المتابعين أنه مجرد حالة من الضغط لنيل شيء 
في النفس ينصب بأتجاه ماليين الرياالت التي سيكون لها 
مردود شخصي على هؤالء الذين يدعون الشرف والنزاهة 
وكأن ال أحد يرصد فعالتهم الدائمة .. 
ألن هذا اللغز والطرح الذي ظهر 
به هوالء واثــاروا به زوبعة لن 
يـــكـــون إال حـــالـــة سطحية 
ـــجـــاد حــلــول  ـــن يـــطـــول إي ل
معضالتها ألن ذلــك ليس 
بالجديد وقــد اعتدناه بين 
حين وآخر تارة في النشاط 
الداخلي وتـــارة فــي النشاط 
الخارجي وكله كالم مستنزف 
ــه عــالقــة بحرص  لــيــس ل
جهة بــإتــجــاه اللعبة 

إال من سكة المصلحة الخاصة التي تذهب لها ماليين 
الرياالت دون حسيب أو رقيب .ويبقى السؤال 

المهم والملح والــدائــم : من يقف أمام 
عبثية العيسي والشيباني صناع الفشل 

ادعياء النجاح؟!! أم أنها األقدار قد 
فــرضــت علينا هــذيــن العبثيين 
المتشدقين وأن علينا أن نرضى 
بهم مادام هناك غطاء يحمي 
أفعالهم الــتــي لــم نــجــِن منها 
ـــر لن  ســـوى الــخــيــبــات .. األم
يكون باتجاه وزارة الشباب 
بصفتها شريك فعلي في كل 
ما يدور وإنما ما نامله هو في 
تدخل جهات عليا.. وانتظروا 
معنا قادم األيام ستجدون أن 
ذلك عبث من ثنائي الهزلية 

في كرة القدم اليمنية.

من غياهب المظاليم..إلى قمة دوري الكبار

اليرموك.. حكاية بطل.. توج بالذهب 


