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حل إعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١-  ثالث الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن 
السابقين إلى اإلسالم. وكنيته ذو النورين. وقد لقب بذلك ألنه تزوج اثنتين 

من بنات الرسول(رقية ثم بعد وفاتها أم كلثوم). 
 ٢- للتخيير – بلد عربي – معي.

 ٣- كيان (مبعثرة) – عملة آسيوية – ُيدرب.
 ٤- من العلماء المسلمين الموسوعيين األندلسيين ، تعددت خبراته 
و علمه في الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء واشتهر بمحاولته 

المشهورة للطيران، إذ يعّد أول طّيار في التاريخ.
 ٥- اوتوماتيكي – من مخرجات البحر.

 ٦- استمَر – مفرد ”اآليات“ – مرض صدري.
 ٧- للتعريف – ضمير المتحدث – من العمالت المتداولة عالميًا.

 ٨- الهائم ،المحب بشدة (م) – حرف هجاء عربي.
 ٩- ما أظلك من شجر أو سحاب أو غيرهما (م) – من اسماء الله الحسنى.

 ١٠- غم – رجاء – حلق ”في الجو“.
 ١١- نقيض ”الرخيصة“ – مرتفع ”صغير“.

ة يصحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم – غفلنا ،نسينا ”عن الشيء“.
ّ
 ١٢- عل

 ١٣- طري – نصف النصف – رجعت عن المعصية.
 ١٤- جواب ”المسألة“ – عكس ”صعب“ – شهر سرياني.

عموديًا :
 ١- رئيس حزب ”المؤتمر الشعبي العام“.

 ٢- أجر – ثلثي ”ألم“ – أحد األبوين – عكس ”نهار“.
 ٣- راقد – ثلثي ”علم“ – أشتاق.

 ٤- الخمول – نقيض ”العادل“.
 ٥- قهوة (م) – آلة عزف موسيقية – كهف.

 ٦- ذكور – الطموحات (م) – لالستدراك.
 ٧- المبدع (م) – حرفان متشابهان – لدغ.

 ٨- حرف جر - مغنية سورية ، تتمتع بصوت قوي رائع 
يذكر باألصوات األصيلة الجميلة النادرة ويشبه صوت الفنانة 

اللبنانية صباح.
قة بالله تعالى.

ِّ
 ٩- يلونه (مبعثرة) -  عاِلم بالعقائد المتعل

 ١٠- هام وضروري للحياة +ال – عملة اليمن (م) – حاز 
”على“.

 ١١- نتعلم – اسم علم مذكر – رجعو عن المعصية.
 ١٢- غير ناضج (م) – الشلف – من الزهور العطرة – نصف 

”تلحق“.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢

ميناءحلاصلا١

ااولنميلال٢

يابايامناز٣

ويدلوملادع٤

هـيابجهـلوخي٥

الزيديهـاام٦

لكهـيريانر٧

رهـجعسبلاد٨

ياويلاوملا٩

مهـسلااشلوو١٠

دوجلالهـجلا١١

رمسهـيلادوهـ١٢

الميثاق/خاص 
تــعــذر اإلعــــالن عــن قــيــام هيئة التحكيم 
الرياضي حتى بعد أن أنجزت اللجنة المشتركة مشروع 
الالئحة الخاصة بهذه الهيئة..حيث اكملت اللجنة التي 
ضمت ممثلين عن وزارة المالية - رئاسة الوزراء - اللجنة 
االولمبية - وزارة الشباب والرياضة مشروع الالئحة 
الخاصة بهيئة التحكيم الرياضي وإحالته إلى وزارة الشؤون 
القانونية لمراجعتها واعتمادها بصورتها النهائية من 

الناحية القانونية وهو ماتم بالفعل..لكن اإلعالن رسميًا 
عن قيام هيئة التحكيم الرياضي كأحدث مؤسسة رياضية 
مهمتها الفصل في المنازعات بين األطــر والهيئات 
الرياضية المختلفة وذلك بسبب تأخر صرف المكافأة 
المالية التي تم اعتمادها ألعضاء اللجنة والتي ال تتعدى 
مبلغ الثالثة ماليين ونصف المليون ريال ..األمر الذي حدأ 
بأحد اعضاء اللجنة للقيام بحجز الالئحة الخاصة بالهيئة 

والتحفظ عليها حتى يتم صرف المكافأة!!

إشراف:

يحيى الضلعي

المكافآت تعرقل إشهار هيئة التحكيم الرياضي!!

انطالق بطولة اليمن العالمية للمالكمة العربية للمحترفين!!
الميثاق 

تشهد قــاعــة ٢٢ مــايــو للمؤتمرات 
الدولية (الصالة الدولية) بالعاصمة صنعاء االثنين 
انطالق بطولة اليمن العالمية للمالكمة العربية 
للمحترفين والتي تأتي دعمًا للحوار الوطني 

تنظمها  شـــــركـــــة الــــبــــكــــري و
التجارية وتشهدها 
ــمــن ألول مــرة   ــي ال
ـــضـــور ضــيــف  ـــح ب
ـــشـــرف الــبــطــل  ال
العالمي البرنس 

نسيم حميد ..
ويـــــــشـــــــارك 
بالبطولة ١٢ 
بطًال عالميًا 
مــن مختلف 
أنحاء العالم من 
ضمنهم البطل اليمني منصف 
الحميقاني في المالكمة في أوزان مختلفة 
للدفاع على ألقاب عالمية، حيث ستشارك فيها 
١٢ دولة هي اليمن، ألمانيا، هولندا، ألبانيا، فرنسا، 
الــعــراق، تونس، اليونان، بلجيكا، لكسمبورغ، 

ايطاليا واسبانيا .
وستحظى البطولة بتغطية إعالمية واسعة من 
خالل العديد من القنوات العالمية بما في ذلك 
قناتان فرنسيتان وقناة هولندية وقناة ألبانية 
حيث ستصل هذه القنوات وهي مــزودة بكافة 
معداتها ومن ضمن مهامها البث المباشر لعدد 

٧٦ قناة عالمية في مختلف دول العالم .

من يستطيع أن ينسى  
نسيم حميد وقفازيه 
ــذيــن خــاطــبــا الــعــالــم بــأســره  ال
ــا خاصة  ــزاي مــن خــالل أداء وم
وبطوالت ، كنا نحن اليمنيين 
نتباهى بها بأفضل صورة ألنها 
نا وموهوبينا  تخص أحــد ابناء
ــذيــن وجــــدوا ظــروفــًا اخــرى  ال

فمروا الى مسار األبطال.
ــذي افــرح اليمنيين  نسيم ال
وهــم يتابعون ألـــوان علمهم 
يرفرف على الحلبات في كل 
مــنــازالت هــذا البطل ، يعود 
اليوم الى احضان وطنه " األّم" 
في وضع مختلف ، بعدما ودع 
الحلبات واكتفى بما حققه في 
سنوات قليلة دائمًا ما يمر بها 
أبطال المالكمة .. نسيم يحل 
في وطنه بترحاب كبير من قبل 

كل األطياف . ويحل 
نجمًا كبيرًا وساطعًا 
فــي بــطــولــة  العالم  
لعربية  ا للمالكمة  
تستضيفها  ـــتـــي  ل ا
بالدنا اليوم.. ليكون 
بذلك الحلقة البارزة 
الــتــي ستضفي األلــق 
والنجومية من أوسع 

األبواب.
نسيم " الكبير" في 

عمق ابناء اليمن سيبقى 
الخالد بإنجازاته الكبرى وان 
كــانــت بجنسية بــريــطــانــيــة ، 
ويكفينا أن األصــل يمني وأن 
الحديث عنه دائمًا ما يمر على 
ربـــوع بـــالدي .. اهـــًال  بالنجم 
العالمي نسيم حميد في ارضه 

وبين أهله.

نسيم في أحضان 
الوطن !!

انسحاب المالديف ُيعقد مهمة منتخبنا 
الوطني للناشئين في تصفيات كأس آسيا!!

الميثاق/خاص 
بــاتــت حــظــوظ منتخبنا 
الوطني للناشئين ضئيلة جــدًا فيما 
يخص فرصته للمنافسة على خطف 
بطاقة التأهل إلــى نهائيات بطولة 
كأس آسيا للناشئين تحت ١٦ سنة 
عــن المجموعة الثانية الــتــي باتت 
تــضــم ثــالثــة منتخبات فــقــط هــي( 
اوزبكستان, اليمن, فلسطين) بعد 
أن أعلن منتخب جزر القمر انسحابه 
من المشاركة في منافسات التصفيات 
عن هذه المجموعة المقرر إجراؤها 
فــي اوزبــكــســتــان مــن ٢٤ إلـــى ٢٩ 
ــجــاري ..ويــتــأهــل عنها  سبتمبر ال
المنتخب صاحب المركز األول(بطل 

الــمــجــمــوعــة) وعــلــى ذلـــك سيكون 
لبًا بمضاعفة  منتخب ناشئينا مطا
الــجــهــد سعيًا لــتــصــدر المجموعة 
ليضمن الوصول إلى النهائيات وغير 
ذلك فإن التأهل سيكون بعيدًا عنه 
..خصوصًا بعد انسحاب المالديف 
..إذ ضاعت الفرصة التي كانت متاحة 
لمنتخبنا في حال احتل المركز الثاني 
في ختام التصفيات حيث كــان من 
المقرر أن يتم اختيار أفضل خمسة 
منتخبات احتلت المركز الثاني على 
مــســتــوى الــمــجــمــوعــات الــســبــع التي 
خــاضــت الــتــصــفــيــات ..وعـــلـــى ذلــك 
سيكون منتخبنا تحت الضغط حتى 

ينافس على التأهل.

صندوق تسمين وتكبير الكروش !!

عندما تكون النوايا سيئة .. التجميد مجرد فزاعة جديدة !!!

يكذب مــن يقول أن أمـــوال صندوق  
رعاية النشء والشباب ، تذهب حيث 
يجب وحيث يفترض أن تكون وفقًا للقانون الذي 
نشئ من اجله قبل سنوات .. ويكذب كثيرًا 

ُ
أ

يحاول أن ُيمجد كل الشخصيات التي جاءت تواليًا 
للوقوف على دفة الحكم لهذا المنجم الذي كان 
وال زال مساحة صراع دائم بين أصحاب الكروش 

والالهثين وراء المال من  الفساد العلني .
نــشــئ إلعـــاده الــروح 

ُ
ـــذي أ هــذا الــصــنــدوق ال

ألنشطة الشباب والــنــشء ، مــن خــالل توفير 
الدعم ألنشطتهم وانديتهم ومواعيدهم ، 

ريد بها تخفيف األعباء على الوزارة ، 
ُ
بخطوة أ

حيث يصل الدخل السنوي له بمليارات الرياالت 
، لم يحسن القائمون عليه في كل السنوات 
ترتيب حالة وحماية أمواله من الفسدة اصحاب 
المواعيد الكبرى ، فاتخذ مسارًا مختلفًا مشوهًا 
بالكثير ليخرج عن اإلطار ويصبح مساحة تتلون 
وتتشكل لصالح اصحاب الكروش والباحثين عن 
التسمين وفقًا لما يصدره من اموال لشخصيات 
مؤثرة تجدي وضع خطط اللعب الهجومي الذي 
يصيب الهدف من خالل دعم جهات معينة ال 
تغيب عن الشراكة في المناسبات التي يستخلص 

منها أموال الشباب والنشء باتجاهات بعيدة 
يغلب فيها الجانب الشخصي للسفريات وشراء 

السيارات دون أي حق أو مصوغ قانوني.
هي العادة التي اصبحت تحل بكل جزئياتها 
المخيفة على واقع الرياضة من خالل "صندوق 
التسمين وتكبير الكروش" االسم الفعلي لهذا 
الصندوق الذي وصف بأنه البقرة الحلوب التي 
تستهوي الكثيرين للقدوم إلــى موقع ودفة 
الحكم فيه .. كونه يوفر في شهور ما يمكن أن 
توفره مواقع اخرى في سنوات .. ولكم الله أيها 

النشء والشباب .

خاص / الميثاق 
قبل شهرين من اآلن ، وبعد مشهد مكرر في خالفات االتحاد 
اليمني لكرة القدم والوزارة حول المخصصات المالية ، كان أصحاب الكلمة في 
شؤون اللعبة الشعبية األولى يعلنون تجميد النشاط الخارجي في خطوة بدت 
انها ردة فعل غياب ما يحتاجون من اموال لتسيير أنشطتهم وفعالياتهم .

حينها قال البعض انها حالة من الفوضى والعشوائية التي يصدرها دائمًا 
االتحاد للمتابع لن تكون مع مرور األيام سوى فزاعة جديدة تكشف نوايا 
هؤالء وتالعبهم بالمشاعر من بوابة البحث عن مساحة من الضغط لنيل بعض 
المغانم وفقًا لتربيطات معتادة .. فمر الشهر الفضيل ليخرج هؤالء بصيغة 
اخرى مكررة ودون اي مقدمات بإعالن تشكيالت المنتخبات الثالثة ودعوتها 
للبدء في المعسكرات، وبدا كأنهم نسوا كل  ما قالوه عبر الصحف ومحطات 
الفضائيات .. لهذا كان األمر غير جديد ألن هؤالء العبثيون ال يمتلكون ابسط 
مقومات العمل مع الشارع الرياضي وكل منتسبيه اال من طريق الفوضى التي 
تضمهم مع بعص المحسوبين الذين سيقومون بدور حمل الطبول والعزف 

عليها حسب التوجيه .
هذا هو الحال .. حظر لمجرد الكالم وحتى انقضاء ايام شهر رمضان المبارك 

خرى وعدم أقناع 
ُ
الذي أعتدناه خاليًا من األنشطة الكروية الرسمية ، فزاعة ا

بآلية عمل اتحاد القدم العقيم "فعًال وقوًال"  وإال فليظهر لنا أحد من 
المتشدقين ليقول لنا أين ذهبت التي حملت التهديد والوعيد .. 

لماذا  لم يظهر احد ويقول للناس قد عدنا إلى أنشطتنا نتيجة 
هذه األسباب ؟ بعيدا عن فلوس الشيخ التي قيل أنها ستكون 
عونًا للسداد ألي مطالب في معسكرات ومشاركات المنتخبات 

.. هل كانت الخطوة مجرد سقوط مهني ال يلتزم بمبدأ 
وشرف المسئولية ؟ وكانت  مجرد شطحة من قبل كبار 

القوم في أتحاد القدم الذي يتخذ قراراته بالتلفون 
وفي المجالس؟.. ياهؤالء عيب عليكم ما تفعلونه 

شيئًا ال يالمس أي سلوك حضاري .. فإما أن 
تكونوا قادرين على االحتفاظ بماء الوجه 
وإال فابقوا حيث انتم وال تشغلونا بأمور 
كبرى كتجميد االنشطة الخارجية .. 

أعيدوا الشريط وأسمعوه جيدًا تكتشفون 
كيف كنتم وكيف أصبحتم .... !!

دورينا .. الحس وال خبر !!
مع أن اتحاد كرة القدم  قد تحايل على الجميع حين اكتفى في  

الموسم الماضي ببطولة دوري األولى والثانية فقط ، وغيب بطولة 
الكاس والوحدة والتي دخلت ضمن مخصصات الموسم الرياضي ، وهو ما 
جعله ينتهي مبكرًا خصوصًا في ظل الجدول المضغوط لألولى والتجمعات 
للثانية .. إال أن هؤالء مازالوا  وبعد مرور شهرين بالتمام والكمال ، غير 
قادرين على وضع خطة وأجندة النطالق الموسم الجديد حتى نرافق 

اآلخرين الذين انطلقوا  ومروا  بمحطات عدة .
االتحاد صرح بان يوم الـ ١٩ من الشهر الجاري  سيكون 
موعدًا لتسمية بطل الثانية، وتكريم بطل األولى 
يـــوم الــثــانــي والــعــشــريــن من 
الشهر نفسه  ، لكنه 
ــى أي شيء  لــم يشر ال
آخر يرسم االنطالقة 
للموسم كخطوة يظهر 
فيها االستفادة القصوى من انتهاء 
الموسم الماضي الذي تم اخراجه عبر 
مشهد " كلفتة" خرج فيه القائمون 
بفوائد عديدة من االموال تقدر 
بــالــمــاليــيــن وهــــي مخصصات 

بطولة الكأس  والوحدة .
ــة  ـــــور وحــال ــجــريــات األم م
التوهان «المتعودة دائمًا» 
مـــن االتـــحـــاد، تــظــهــر وبــمــا 
ال يــدع مــجــاًال للشك أن ال احد 
لــديــه معلومة وال أي خبر في 
ــة تــكــون مــســارًا  ــادم مــنــظــومــة ق
جديدًا للموسم الكروي الذي 
لــم نستطع تقديمه فــي كل 
الــســنــوات فــي مــوعــده ، وان 
ــا او موسمنا الــكــروي  ــن دوري
يبقى فــي علم الغيب .. فال 

حس وال خبر .
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