
سالم عوض .. ما الحكاية يانعاش ؟!! 

االثنين : 18 / 11 / 2013م 
 الموافق :15 / محرم / 1435هـ 
العدد: (1685) إشراف:19

يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 ١- فنانة مصرية  من أفضل المواهب الشابة التي ظهرت على 

الساحة الفنية , صوت رائع من أغانيها (أنا طيبة – احساس).
 ٢- من الزهور العطرة +ال – من الحمضيات.

 ٣- يد – اتجاهات أو جوانب (م) – مقياس للمسافة.
 ٤- االحسان (م) – اصباغ (جمع).

 ٥- ما يجمع بين أبناء العائلة الــواحــدة أو العمل الــواحــد – 
اوتوماتيكي – حاجز مائي.

 ٦- الساترة - ما يقع في القلب من تصور خاطئ أو فكرة خاطئة.
 ٧- الصبغة – شهر رومي.

 ٨- ضمير المتحدث – رغبة ”الى الشيء“ – نور (مبعثرة).
 ٩- اسم علم مؤنث -  نتابع ”الحدث“.

 ١٠- حرف جر – من االقارب – كفن ،قرب (م) – حرف نصب.
 ١١- جمع ”حل“ (م) – عكس ”نور“.
 ١٢- البساتين ”جمع“ – اتجاه جانبي.

عموديًا :
 ١- مطربة بوب (Pop) وروك (Rock) كولومبية من أصل 

لبناني – هام وضروري للحياة +ال.
 ٢- يطوي ”الشيء“ – صوت االلم.

 ٣- ثغر (م) – تجدها في ”الرابحة“ – مفرد ”حلول“ (م).
 ٤- الشجعان ،البواسل – نرجع.
 ٥- عكس ”الدفاع“ – سئما.

 ٦- اصرا – ابناء – نصف ”حارة“.
 ٧- طري ،طازج – للتوجع – زهر ”جمع“.

 ٨- خصال ،طباع ”جمع“ – يراقب.
 ٩- للتخيير – مدينة اوروبية – قليل (مبعثرة).
 ١٠- يكبر – فار ”من العدالة“ – احد االبوين.

 ١١- من الزهو العطرة – جاهل ،غير متعلم.
 ١٢- الشبيه ،المثيل – اسم علم مؤنث فارسي : الجارية ، 

الراكضة ، السريعة الروح.
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بياشلاءاميش١
انوميللفلا٢
ليمانحاافك٣
ناولاالبري٤
دسيلاهـطبار٥
مهـوهـبجاحلا٦
ريانينوللا٧
ونرلويمانا٨
ابقارننايل٩

نالحدمعنم١٠
مالظحلولا١١
نيميقءادحلا١٢
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ينالحلايصاع١

ادليبنلالم٢

نامالاويلوي٣

افرمنبللاد٤

دعاامنيدلا٥

يكرمادهـلا٦

لماحلاحلال٧

ااتوتلمالا٨

لمجاانبامو٩

ااملادامجز١٠

ثعدجمنجلو١١

ميغدلايجان١٢

مواعيد االرتزاق !
مع نهاية كل عام ،تظهر اتحادات األلعاب الرياضة في بالدنا  

بــصــورة غير معتادة فــي كــل الشهور الماضية .. لتتغنى  
ببطوالت سندوتشية  تحمل بين ظفريها سطور الخبث لإلجهاز على ما 
تبقى من المخصصات المالية المحفوظة في  حساباتهم البنكية .. فترى 
هذا يعزف هنا وذاك يرسم هناك  في إطار مخططات اعتدناها في هذا 
التوقيت بالذات من كل عام. وألن كل شيء مفضوح حتى وان حاولت هذه 
االتحادات العبور إلى مشاعر الناس بوضع المناسبات الوطنية جزئية في 

بطوالتهم السندوتشية .. يبقى على هؤالء أن يدركوا بأن الجميع على 
ادراك بما يتم في هذه المواعيد " االسترزاقية" التي يتم فيها االستحواذ 
على كثير من األموال التي تحتاجها األلعاب بعيدًا عن مواعيد وهمية 

تقام في يومين إلى ثالثة ايام .
هي مواعيد للمرتزقة .. يجيدون حياكة خيوطها لتكون ممررة من 
قبل أصحاب القرار في التعامل المالي ، وفقا لحسبة تجمع كل اإلطراف 

في الفائدة المنتظرة .

منتخبنا األولمبي يستهل مشواره بكأس 
آسيا بمالقاة كوريا الشمالية !!

الميثاق/متابعات 
أوقعت قرعة  بطولة آسيا  لكرة القدم تحت ٢٢ 
سنة  التي جرت يوم  ٢٤ أغسطس الماضي منتخبنا ضمن 
المجموعة الثانية إلى جــوار منتخبات ( كوريا الشمالية - 

اإلمارات - سوريا ).
وسيخوض منتخبنا الوطني أولى مواجهاته أمام المنتخب 
الكوري الشمالي في افتتاح البطولة التي ستحتضنها سلطنة 

عمان خالل الفترة ١١ - ٢٦ يناير ٢٠١٤م  القادم.
وستكون ثاني مواجهات منتخبنا أمام  المنتخب اإلماراتي 
فيما سيلتقي المنتخب السوري في نهاية مباريات المجموعة.

يذكر أن منتخبنا قد تأهل إلى النهائيات بإحتالله المركز 
الثالث في تصفيات المجموعة الرابعة بعد فوزه على النيبال 
وبنجالديش وتعادل أمام أوزباكستان وخسارته أمام األردن.
أما المنتخب الكوري الشمالي فقد تأهل كبطل للمجموعة 
السابعة فيما تأهل المنتخب اإلماراتي كثاني المجموعة األولى 

وكذا المنتخب السوري الذي حل ثاني المجموعة الثانية.
مباريات المنتخب :

كوريا الشمالية X اليمن-١١ / ١/ ٢٠١٤م 
اليمن X اإلمارات-١٣ / ١/ ٢٠١٤م 

١/ ٢٠١٤م ســوريــا X اليمن -١٥ / 

 قبل السلخ 
والضغط.. 

أطلقوا الدوري!
نــفــس الحلقة الــمــفــرغــة التي   

يدور في فلكها الدوري اليمني 
في بداية كل موسم كــروي رياضي 
ل عــن موعد  جــديــد.. والــكــل يتساء
انطالق الــدوري الــذي عــادة ما يبدأ 
من حيث ينتهي اآلخـــرون.. دورينا 
هو األضعف.. لكنه األطول واألقصر 
عمرًا وزمنًا وعادة ما ينتهي مسلوخًا 

ومضغوطًا..!
وفي الموسم الكروي الجديد «الند» 
على الرغم من دوران الكرة في معظم 
مالعب أرض الدنيا بانطالق قطار 
دوريات البلدان الشهيرة، إال إننا وفي 
حالة خاصة جدًا - وال ينافسنا عليها 
إال مــن بــه «عــقــم كـــروي» - مــازالــت 
أندية الدرجة ال تعلم شيئًا عن موعد 
انــطــالق الـــــدوري.. فالبعض يظن 
انطالقته منتصف آخر شهر من هذا 
العام.. ودكتور االتحاد شيباني يريده 
في بدايته.. واالتحاد اآلسيوي يريد 
من اتحادنا الــكــروي إطــالق الــدوري 

أواخر هذا الشهر..
 شيباني يريد واآلســيــوي يريد.. 
واتحادنا.. يا ترى ماذا يريد؟.. قبل 

سلخ وضغط الدوري..!!

«العين» .. شاهدة على رأفة القطريين !!
مــــــــــع ان  

الــمــلــعــب 
الذي جمع منتخبنا 
ومنتخب قطر في 
الجولة الرابعة من 
تــصــفــيــات بطولة 
أمــم آسيا .. فكان 
مـــديـــنـــة الــعــيــن  
اإلمــاراتــيــة مسرحا 
لذلك .. إال ان قوانا 
لم تتغير وظهرنا 
حمًال وديعًا ال حول  
له وال قوة مع كرة 
القدم التي نلعبها  
على غير ما يلعبها 
اآلخرون ،..فنسقط 
دائــمــًا تحت أقــدام 

الخصوم .
مواجهة قطر إيابًا  

خارج الحدود في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي 
اختارها العيسي واتحاده لتكون  بديلة عن مالعبنا 
المحظور عليها..لم تأِت كما أردناها رد اعتبار لما 
تعرضنا له من إذالل في الدوحة التي  صعقتنا بسداسية 
نظيفة ، فكانت محطة لزيادة أوجاعنا فصفعة أخرى 
وممر جديد من «البهدلة» و«الدوس» على مشاعرنا  
كيمنيين .. حين تجرعنا خسارة رباعية من خالل أداء 
رحيم من العبي العنابي القطري  الذين ظهروا وكأنهم 
في حصة  تدريبية ليس إال .. فحققوا ما  ارادوه  من 

أسهل الطرق التي 
تفوقوا فيها على 
أداء عقيم وحضور 
ــالعــبــي   خــــجــــول ل

منتخبنا.
وبما ان المطبلين 
يــســتــعــدون لــفــرد 
قــصــص خــرافــيــة 
عــن أداء متحسن 
جسدناه بتسجيل 
هدف للصاصي في 
شباك قطر .. نقول  
لهؤالء وأسيادهم 
مشايخ كرة القدم 
: استحوا ولــو مرة  
ــتــم تــشــوهــون  فــأن
ليمنيين  صــــورة ا
عبر كرة القدم التي 
تتفاخر  بها الشعوب 
.. إال نحن ألننا في واقــع مظلم بفعل أعمالكم التي 
تصدر لنا الفشل بألوان وإشكال متعددة.. استحوا 

وغيروا  
من نغمة التعالي التي تتعاملون بها وكأنكم  تصنعون 
اإلعجاز في طريق فشل دائم ومتواصل ال تجيدون 
حتى الترميم  فيه  لتتغير بعض الجزئيات .. وال 
تنسوا فقد كانت " العين" اإلماراتية هذه المرة شاهدة 
على واقعة فشل أخرى   تابعها الجميع عبر فضائية 

الجزيرة الرياضة .

الصاصي .. االستثناء الحميد !!
بـــعـــد غـــيـــاب طـــويـــل عــن  

الوجود في كتيبة منتخبنا 
الوطني ألسباب متفاوتة .. كان العبنا 
" األنيق" عالء الصاصي يضع  بصمة 
خاصة في مباراة العودة  التي خاضها 
منتخبنا  ضد  قطر  قمة كانت منفردة 
بما وضعته في منظومة األداء  المخيب 
لالعبينا المفلسين تحت سقف خطة عقيمة ال تجدي بشيء للمدرب 
" النعاش". أداء عالء وحيويته وقدرته على الظهور بحركية جيدة 

ساهمت في ظهورنا باتجاه مرمى الخصم وتهديده بل والتسجيل  في مرماه  
ة " الغبية" ممن  بقدمه اليسرى .. أكد كيف كانت النظرة القاصرة والقراء
يمسكون بالقرار الفني في  فترة " توم" ثم " النعاش" واللذين غيبا مساحة  
إبــداع تصنع الكثير في وسط الملعب وتساهم في نبرة هجومية مميزة  
في حال وجدت من يساندها ويفرغ ما لديه لصالح المنتخب " العاجز" أداًء 

وفكرًا وتكتيكيًا.
أحوال منتخبنا التي ال تسر  تحتاج أسلحة من أمثال الصاصي الذي كان الفارق 
واالستثناء  والحضور الحميد في كتيبة فاقدة لإلمكانات والحضور لمواجهة 

الخصوم وزيارة مناطق دفاعهم وخدش شباكهم .

يستغرب كل من تابع مباراتي منتخبنا  
ضد منتخب قطر  السر في إصرار المدرب 
سامي النعاش  في ان يضع ثقته في  الحارس " 
المنتكس" سالم عوض ليكون بين الخشبات الثالث 
وهو الذي يظهر بأداء باهت ومستوى  توجته عشرة  
أهداف كاملة سجلها العبو " العنابي" في شباكه من 

كل األوضاع.
الحارس األمين  لم يعد أمينًا على شباكنا .. فحضوره 
الذهني تائه  وتركيزه معدوم ..وقدرته في التموضع مكشوفة 
.. لهذا ظهر بصورة مهزوزة على مر أوقات المباراة فكان  نتاج 
ذلك مخيبًا علينا ونحن نبحث عن اقل الخسائر  أمام المنتخبات التي 

لم نفز عليها منذ سنوات في كل البطوالت التي شاركنا فيها.. 
سالم قال عنه بعض المتابعين انه تحول من حارس 
ــواب عمارة  للعرين إلــى حــارس ألب

يسمح للجميع بــالــمــرور إلى 
شباكه  فكان  جــزءًا من خسائر ثقيلة 
نتلقاها..فهل نجد فكرًا مختلفًا من 
النعاش في قــادم المباريات بإعطاء 
الفرصة للحارس " سعود  السوادي" 
الـــذي تــألــق فــي خليجي ٢١ الـــذي كان  

نصيبه دكة  االحتياط ؟!!

تميم التايكواندو ..أي بطٍل 
أضعتموه !!

وجـــــــــــد "  
بطلنا 
ـــق فــي  ـــســـاب ال
التايكواندو " 

لقباطي"  تميم ا
األجــواء التي تمناها منذ أ ن آمن بقدراته 
مع اللعبة  القتالية  تحت سقف الرياضة 
اليمنية "قاتلة المبدعين" التي مثلها مرارًا 
وتكرارًا في المحافل الخارجية .. وأدرك انه 

اختار القرار الصحيح يوم 
ان قــرر عــدم العودة إلى 
الوطن  بعد مشاركته في 
اولمبياد لندن ..قبل عام  
وأكثر .. ألنــه وضــع نفسه 
على الطريق الصحيح الذي 
سيحتضن مالديه من موهبة 
حقيقية مع لعبة بزغ فيها 
حتى في  ممرات المعاناة التي 

تعنون الرياضة اليمنية.
ــم يهتم  غــاب " تميم" ول
احــد ألمـــره  رغــم أهمية ذلك 
.. غاب "تميم" فظهر مؤخرًا 
في ثوب قشيب .. بألوان زاهية  
مشرقة لم تكن ليالمسها لو  ظل 

هنا حيث تغتال المواهب .. ظهر 
بطًال يعانق الذهب في وزنه المفضل ٦٣ 
كجم في  بطولة العالم.. لكنه ظهور غير 
الذي اعتدناه ألنه تحت مظلة ألوان أخرى 

تخص دولة أخرى .
"تميم القباطي" يا سادة أصبح بريطاني 
الجنسية .. وبطًال يتباهى به هؤالء بعدما 
احتضنوا موهبته التي لــم تتفتح  بعد 
وهيئوا لها ما تحتاجه في أجــواء تصنع 
وتخلق للمبدعين ..تميم يخطو البداية 
نحو العالمية وسيكون فيها  مميزًا ألنه 
يتميز بما لديه ..ومــا أولــى المحطات إال 
عنوان لمشوار سيصنعه في قادم المواعيد 

بألوان بريطانيا  العظمى.

ـــــى  ـــــق ـــــب ســـــن
مرهونين بكل ما يخص بطلنا 
الـــذي فــرط فيه مــن يــديــرون 
رياضة العقم والفوضى هنا في 
وطننا الذي يطحن  مبدعيه 
.. (فتيمو ) يحمل نفسًا يمنيا 
خالصاً ..وسنفرح بما سيحققه 
مثلما فرحنا بآخرين  أولهم " 

نسيم حميد"  
ـــتـــظـــر قــــــادم  ـــن ســـن
المحطات لهذا التميم 
وســــنــــنــــســــى األســــــى 
ــحــســرة ..الن هــذا  وال
في صالح بطلنا السابق 

ــبــريــطــانــي   الــبــطــل ال
الحالي الــذي لم ينَس 

ــه فـــرفـــع ألــــوان  ــمــن "ي
علمه في المحفل العالمي 

برفقة علم بريطانيا .
في قصة تميم الكثير من 
الكالم .. لعل سطره األول 
.. رســالــة لمن يصنعون 
شأن القرار الرياضي هنا 
.. لدينا موهوبين  قــادرون 
على كسر كل الحواجز لتشرف الوطن 

في منازالت ومنافسات الرياضة في 
ألعاب شتى .. فهل تتيقنون 

لهذا ..أم  هي العادة 
عندكم؟!!.

أرق وأطيب وأجمل التهاني والتبريكات 
نهديها ونزفها للشاب الخلوق/

بكيل يحيى علي الضياني
بمناسبة دخوله القفص الذهبي وتوديعه حياة 

العزوبية.. تمنياتنا له بالرفاه والبنين.. ألف ألف مبروك
المهنئون:

عبدالله صالح العرابي رئيس فرع المؤتمر بمديرية الرجم، 
د/ خالد الضياني، علي علي الضياني

 د/ عادل الضياني، د/ عصام الضياني، 
د/ محمد أحمد الضياني، د/ ماجد الضياني، 

وليد صالح العرابي، ماهر وعارف صالح الضياني، 
يحيى الضلعي- ناصر ردمان واوالده 

وكافة األهل واألصدقاء.


