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حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- أكبر مسجد في اليمن ،يعتبر تحفة معمارية ومعلم حضاري يمزج 

بين الفن المعماري القديم والمعاصر – مرفئ (م).
 ٢- بلد عربي – رتبة عسكرية.

 ٣- مازن (مبعثرة) – عكس ”ذهابًا“.
 ٤- إحصاء – موضع الوالدة ،أو العربي غير المحض – حرف انجليزي.

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

 ٧- نرى (مبعثرة) – يتركه ينظر اليه – جميع.
 ٨- نصف ”الباسم“ – حرس ”ليًال“ (م) – عكس ”سر“.

 ٩- المناصر ،المؤيد – للندبة.
 ١٠- حرفان متشابهان – تجدها في ”شالل“ – العود يسوى في طرفه 

نصل ترميه القوس.
 ١١- نقيض ”العلم“ – الكرم.

 ١٢- أحد االنبياء – اوتوماتيكية – اسم علم مؤنث.

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

الوحدة اليمنية المباركة – عالجه.
 ٢- االحتفاظ بجزء من المال للمستقبل – احد مخرجات البحر.
 ٣- حفظ ”للشيء“ فعل – موانئ ”مبعثرة“ – من االقارب.

و ُعروض تجارة ، 
َ
و تملكه الجماعة من متاٍع ، أ

َ
 ما يملكه الفرد أ

ُّ
 ٤- كل

و حيوان – الحب الشديد.
َ
و نقود ، أ

َ
وعقارأ

َ
أ

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

 ٧- والية أمريكية – للتفسير.
 ٨- من اسماء الله ”الحسنى“ – رب.

 ٩- عكس ”النهاية“ – دخل ”فعل“.
 ١٠- قصَد ”فعل“ – لباس (م) – من يقوم بجمع المعلومات السرية 

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

 ١٢- شهر ميالدي – الغزال االبيض.

إشراف:

يحيى الضلعي

حمالة الحطب!!
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الزيديهـاام٦
لكهـيريانر٧
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لامابسانتي٣

امناديملاغ٤

لساربنمساح٥

الحماممكالم٦

مايهـتباتمد٧

انالياباني٨

ناهـللاهـلي٩

هـهـهـتانجغرب١٠

لويمونديل١١

ليسارمبوثلا١٢

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إسدال ستار المؤتمر الوطني األول للرياضة اليمنية الذي نفخت  
فيه الوزارة وهي تعلم أنه مجرد "عصف مأكول" و "أعجاز نخل خاوية" ..ما يزال فرسان "طحن الطحين" 
عند ذات االرتباك ..ما أن يغادروا "الحيص" حتى تسقط أقدامهم في "البيص"! بدليل إنهم يواصلون التدمير 

بحجة التغيير .. ..! قلنا إن الحل بسيط للغاية ال يرتبط بإصدار قرار ثم التراجع عنه. 
وأكدنا للهواة ومحترفي المؤتمرات والندوات بلجانها ..أن الرياضة اليمنية قطة تأكل أوالدها ..فقد تحولت 
إلى وسيلة ترف ومحيط عليك أن تلعب فيه دور سمك القرش ..فالشاطر من يأكل باليدين واألقدام وينظف 

محتويات الرياضيين بالكلوركس.!!

 دورة التضامن. . مشاركة أم منافسة ؟!!

طارت اللجنة االولمبية اليمنية من   
خالل ألعاب التايكواندو ورفع األثقال 
والتنس والووشو (الكونغ فو)،للمشاركة 
في دورة التضامن الثالثة التي تقام في 
اندونيسيا ابتداء من ٢٢ سبتمبر الحالي 
بوفد يتكون من ٢٢ فــردًا منهم ١٢ 
العبًا والعبة وحيدة في األلعاب األربع ، 

التي اقر الذهاب إليها. 
ومع اقتراب الموعد الذي نسجل فيه حضورًا رياضيًا 
ل: هل اعد هذا الوفد  في محفل كبير يبقى علينا أن نتساء
لتحقيق النتائج التي تضعنا نتفاخر بين منافسينا أم انه 
رحلة جديدة وفسحة للرياضيين اليمنيين للتعرف على 

أجواء رياضية مختلفة ليس إال. .؟!
خصوصًا وأننا اعتدنا محطات دائمة للسفر والعودة بخفي 

حنين دون تحقيق أي نتائج الفتة ولو 
حتى  من المستوى األدنى.

المتابع للشأن الــريــاضــي وحــتــى في 
ـــعـــاب يــرتــبــط  مـــواقـــع شــــأن تــلــك األل
بالمشاركة بحالة منفتحة باتجاهين ، 
أولهما قــدرة العبينا على تحقيق شيء 
مقنع في منازالت التايكواندو واألثقال 
الــتــي نتميز فيها خــارجــيــًا فــي مواعيد 

ومناسبات  سابقة. .
غير أن االتجاه اآلخر من الترقب يرفض ذلك ألنه ينظر 
إلى طبيعة األعــداد  التي ترافق منتخباتنا والعبينا قبل 

هذه االستحقاقات والتي تمر من بوابة ضعيفة جدًا. 
ويبقى الترقب واألمل بشيء جديد للرياضة في الموعد 

الكبير. 

الشعيبي.. حالة 
استثنائية!!

برغم ما تعج البالد بالمسئولين الفاسدين  
إال إن هناك رجاًال أو مسئولين اثبتوا أنهم 
إستثناء الخالقهم وتواضعهم وحرصهم على أداء 
اعمالهم بإخالص وأمانة فكانت مسؤولياتهم تكليفًا 

وليس تشريفًا لهم.
واألستاذ يحيى محمدالشعيبي- نائب رئيس اللجنة 
األولمبية الوطنية- ما تحمل أي منصب أو مسئولية 
إال وتــرك بصمات ناصعة البياض أعجز من يأتي 
بعده ومن الرجال القالئل الذي تسعى له المناصب 
وال يسعى لها.. وصدقونا أن البالد بحاجة إلى رجال 
مخلصين لقيادة االمــة ولتعود لليمن عافيتها.. 
والشعب احوج إلى امثال الدكتور/ يحيى الشعيبي 

الذي كسب حب وتعاطف الناس 
اتهم  بكل اطيافهم وانتماء

جنوبًا او شماًال.. فألف 
تحية وتعظيم سالم 
لصاحب القلب الكبير 
ــمــهــمــات  ورجــــــل ال
ــدكــتــور/  الــنــاجــحــة ال

يحيى الشعيبي ..ومثل 
الشعيبي وإال فال.

 تحضيرية اإلعالم 
الرياضي.. فشل متوقع!!

لم تستمر لجنة التحضير النتخابات اتحاد  
اإلعالم الرياضي طويًال ، وانتهت قبل أن تبدأ 
طاها  في ترتيب وضعية كيان اندثر وظل 

ُ
اعمالها وخ

الجميع بعيدًا عنه لسنوات طويلة. .
والسبب كان واضحًا، في الطريقة التي تم بها األمر وبدا 
أنه على طريقة «سلق البيض» في مؤتمر الرياضة األول 
الذي عقد في تعز قبل شهور ،نظر البعض إلى اتحاد 
اإلعــالم الرياضي بصورة منقوصة ، فتم ما تم وأعلن 
تشكيل لجنة تحضيرية بطريقة لم تكن مناسبة وغير 
مدروسة في الخطى ، فتساقطت األوراق بعد ذلك من 
خالل رفض االستمرار من بعض الشخصيات ، التي أراد 

البعض مجاملتها والعودة بها ،في ظرف مختلف. .
لتمر األيام ويتعطل األمر برمته ولم تكتمل خطوات 
العمل الذي انتظره الجميع لسنوات ، ألن البداية لم 
تكن الئقة بل كانت قاصرة بكثير ولم تالمس الوضع 

من إي جهة. 
مشكلة اللجنة التحضيرية التي اختيرت في تعز- 
ونقدر فيها كل األسماء المجربة صاحبة الخبرة - أنها 
ارتــضــت أن تمر مــن خــالل مساحة هامشية لــم يتم 
الترتيب لها بما يكفي لتصل إلى الجميع وتحقق أهداف 
العودة للكيان اإلعالمي الرياضي الذي عجزت فيه وزارة 
الشباب ومشت مع األمر حين وجدته يمر بتلك الصيغة 
غير الالئقة ، لهذا لم يكتب للجنة الموقرة النجاح فتفتت 

وتشتت رغم األسماء التي حوتها.. 
اليوم أصبح الحديث عن اتحاد اإلعــالم الرياضي ، ال 
يختلف عما سبق الموعد الهامشي الذي جرى في تعز ، 
بعدما أيقن  من اختير يومها أن الحدث كان يستحق غير 
ذلك ، من خالل ترتيب وتنسيق وإعداد شامل يرتبط 

بالنجاح من الوهلة األولى. 

ل أن
َّ

النعاش.. فض
 يكون مطيعًا!! 

في مجريات حالة ابتعاد النعاش   
عن المنتخب الوطني األول لكرة 
القدم الذي يمسك بزمام أمور قيادته 
الفنية، حالة فوضى وسقوط مخٍز  في 
آلية عمل وإدارة شأن كرة القدم اليمنية 

من قبل المشائخ ومن يتبعهم. .
فرغم أن الوقت من ذهب في مهمة 
منتخبنا الوطني الـــذي يحمل رايــات 
والــوان علم بالدنا ، إال أن ال أحد يهتم 
وبدا األمر كأنه في فريق " حواري" ليس 
له جهات ترعى شئونه وتحل معضالته 

إال من خالل شيء عابر. 
النعاش المقرب مــن العيسي وفقًا 
لفترة عمله في الهالل " فريق الشيخ"  
ـــوج مــعــه بــبــطــولــة الــــدوري  والــــذي ت
لمرتين ، يحاول المناورة بين ممر هنا 
وآخــر هناك ، لكنه يخشى شيئًا مهمًا 
قد يطيح به إلى األبــد وينهي عالقته 
كمدرب بالمنتخبات ، لذلك لم يعلنها 
صراحة في تصريحه الصحفي ولكنه قال 
إنه يبحث عن طريق الحديدة لمقابلة 
الشيخ والــخــروج بما يمكن " والقصد 
هنا" كان إعالن الطاعة وعدم الخروج 
عن المألوف كي ال يصنف يومًا " متمرد" 

.
لهذا ساهم النعاش كمدرب ، في إبقاء 
األمور مفتوحة على مصراعيها مع أن 
نتاجها معروف ولن يكون غيره، وفقًا 
للرغبة التي تتملكه في البقاء بجانب 
تورتة المنتخبات التي ال يديرها اتحاد 
القدم، الذي يقوم الجميع فيه بادوار 

الكومبارس.

المنتخب الــذي يستعد 
لــخــوض غــمــار استحقاق 
رسمي في منتصف الشهر 

القادم ، وخالل شهر من الزمن 
ظل حبيس معسكر ال يغني عن 
جوع بوجود " الشخصية المثيرة 
(مبراتو) الذي اعطيت له مهمة 
اإلشـــراف لحين عـــودة النعاش 
ـــدة حـــتـــى وأن صـــرح  ـــؤك ـــم ال
األخــيــر مــرة ومرتين وثالثًا، 
ألن المشهد فــي األخــيــر لن 
يــخــرج عــن الــصــيــغــة التي 
ــرجــل الكبير ،  يــريــدهــا ال
ــــذي ال يمكن للنعاش  ل وا

أن يرفع أمامه صوتًا أو رأسًا 
وسننحني لما يريده المخرج، 
إذا أراد االستمرار في السنوات 
القادمة كمدرب مقرب من 
الشيخ ومواعيد واستحقاقات 

الكرة اليمنية.
النعاش عاد ليلة الجمعة إلى 
فندق المنتخب ، وسيرضى 
حتى ببقاء الــزرقــة كمدير 
للمنتخب وهي الجزئية التي 
قيل إنها نقطة الخالف ، 
ألن النعاش يرفض عودة 
الــزرقــة بــعــدمــا مـــرت به 
عــالقــتــهــمــا فــي خليجي 

. .٢١
لهذا عاد ليبقى »مطيع 

وغير متمرد».

وجيه ياسر يخطف الذهب لليمن في بطولة العرب الشطرنجية باألردن!!
 الميثاق/عمان/ محمد البحري

أحــــــرز نـــجـــم مــنــتــخــبــنــا   
الوطني  للشطرنج وجيه 
ياسر ذهبية فئة ١٠ سنوات 
ــعــرب  ــة ال ــطــول ـــــك فـــي ب وذل
الــفــرديــة للفئات العمرية 
ــتــي  لــلــعــبــة الــشــطــرنــج وال
اخــتــتــمــت صــبــاح السبت 
الماضي على صالة نادي 
االتحاد الملكي األردنــي 
بالعاصمة عمان والتي 
جــرت منافساتها خالل 
ــفــتــرة ١٤ -٢٢ من  ال
الشهر الجاري بمشاركة 
تــســع دول عــربــيــة هــي ( 
األردن- اليمن - فلسطين-

مصر -لبنان-تونس- اإلمارات -السودان-العراق) .. وجاء 
فوز العبنا وجيه بعد تألقه في البطولة وحصده ثمان نقاط من 
تسع جوالت كان آخرها لقاء التتويج بالذهب والذي جاء على حساب 
األردني سالم رماوي وهي الذهبية الوحيدة  التي تحققت لبالدنا في 
البطولة بشكل عام.. فيما حل شقيقه في نفس الفئة وليد ياسر في 
.. أما المركز 

ًَ
المركز التاسع برصيد ثالث نقاط ونصف من بين ١٢ منافسا

الثاني فكان من نصيب العراقي معزز ظاهر وحل سيف مالك ثالثًا..
أما احمد الخلقي فقد أحرز فضية فئة ١٢ سنة بعد فوزه في آخر 
الجوالت على اللبناني كالوست جيو..وبذلك يكون قد حصل على المركز 
األول مكرر..فيما حل العراقي نوري صباح ثانيًا بنفس الرصيد.. فيما احتل 

الالعب أدهــم قنديل من مصر المركز الثالث 
برصيد ست نقاط..أما العبنا عصام المرير فقد احتل المركز التاسع برصيد 

ثالث ونصف من النقاط.
وفي منافسات فئة ٢٠ سنة أحرز العبنا محمد جميل الميدالية الفضية 
برصيد ست نقاط بعد تعادله مع اللبناني عمرو جاويش الذي حل ثالثًا بنفس 
الرصيد فيما ذهب لقب البطولة لالعب المصري نادر محمد برصيد ست 
نقاط ونصف.. فيما تراجع العبنا روؤف عبدالرب إلى المركز الخامس برصيد 

خمس نقاط ونصف..
وفي منافسات ١٤ سنة اكتفى العبنا أحمد السروري بالمركز الخامس 
برصيد خمس نقاط ونصف من بين ١٠ متنافسين..واستنسخ العبنا حامد 

باسبعين المنافس في فئة ثمان 
ســنــوات ذات الــمــركــز برصيد 
خمس نقاط أيضًا من بين ١٠ 
منافسين.. وفيما يخص العبات 
االتحاد العام لرياضة المرأة فقد 
استطاعت الالعبة أمــل جميل 
الحمدي تحقيق المركز الثالث 
مكرر برصيد ست نقاط متساوية 
مع العراقية يارا عبدالقادر التي 
حلت ثالثًا بنفس الرصيد، فيما 
استطاعت التونسيتان ميساء 
بــن فــرج وزيــنــب هـــواس إحــراز 
المركزين األول والثاني برصيد ٩ 

نقاط لميساء وسبع لزينب..
أما في منافسات ١٢ سنة فقد 
حلت العبتنا أســمــاء الحليلة في 
المركز الرابع برصيد خمس نقاط ونصف، فيما احتلت العراقية سالي عباس 
المركز األول برصيد ٨ نقاط وكذا زميلتها يمامة اسيف التي حلت ثانيًا برصيد 
ست وحلت األردنية هند أبو غالية ثالثًا برصيد ٦ نقاط أيضًا.. أما العبتنا مالك 

الشرقي فقد احتلت المركز الثامن برصيد نقطتين ونصف..
وحلت العبتنا آالء الشرقي في المركز الثامن برصيد خمس نقاط في 
منافسات العشر سنوات، فيما استقرت حنان نــواس في المركز العاشر 
برصيد ثالث نقاط ونصف من بين ١٤ مشاركة..أما اللقب فكان من نصيب 
المصرية سارة عادل بسبع نقاط ونصف وحلت المصرية األخرى يارا عالم 
ثانيًا برصيد سبع نقاط ونصف أيضا واإلماراتية وافية المعمري ثالثًا برصيد 

ست نقاط ونصف.

غابت عن وضعه جهات االختصاص في عدن..

قيصر كرة القدم اليمنية. . ذبحة صدرية تهدد حياته!!
سقط " القيصر" بذبحة صدرية ، وادخل المستشفى وبقت الجهات التي تتحمل  

المسئولية في مكان بعيد غير مكترثة وكأن األمر ال يعنيها بأي حال من األحوال.  
تصوروا ذبحة صدرية تذهب بنجم كرة القدم اليمنية السابق / عبدالله الهرر ، دون إي ردة 
فعل ولو من زاوية إنسانية. .. تجاوب معدوم من قبل سلطة المحافظة التي يمثلها المحافظ 
وحيد رشيد، وغياب كامل حتى بالزيارة لمدير مكتب الشباب والرياضة د. عزام خليفة ، الذي 
يفترض انه األعــرف بتاريخ النجم الكبير.  وألن الله موجود فقد سخر الظرف المناسب عبر 
الشخصية الجميلة د. نجيب العوج الذي تفاعل مع األخبار التي نشرت وقدم منحة عالجية للهرر إلى 

صنعاء والتزم بأي شي يحتاجه في محنته ، ليجسد كيف تكون األخالق وكيف تترجم على واقع العالقات 
بين الناس ، بين القادر وبين المحتاج ومن يقدر الله عليه بمحنة كما هو حال " الهرر" النجم الذي قدم 
لوطنه الكثير وصنف قيصرًا لكرة القدم اليمنية في كل تاريخها. الهرر الذي يتواجد في صنعاء من خالل 
منحة " العوج" وموقفه اإلنساني الذي تكفل فيه بعالجه ، حظي بدعم طيب من الوزير االرياني الذي قدم 

مبلغًا ماليًا للمساهمة في نقله إلى العاصمة وتوفير بعض المتطلبات. 
ويبقى أن نقول إن هؤالء النجوم الكبار يحق لهم على هذا الوطن ومن خيراته الكثير ، لكن من يفهم 

ويقدر ويقر بذلك.؟!


