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يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
 1- رئيس ملتقى الرقي والتقدم – ضمير المتحدث.

 2- رتبة عسكرية +ال – عاتب.
 3- عكس “انس” )م( – عتاب )م( – الثابت ،الراسي.

 4- سنرجع – اسم علم مؤنث.
 5- تجدها في “الموت” – ِجْرٌم سماوي صغيٌر يدور حول 

كبَر منه ويكون تابًعا له.
َ
كوكب أ

 6- نصف “حديقتي” – ابن – مفر “مكان للهروب”.
 7- عكس “حرام” )م( – قاعدة )م( – حرف انجليزي.

 8- بط – اكثر من المدح – من البقوليات.
 9- – عكس “اجازة” – صحيفة.

 10- محبوبة ،مرغوبة – اعلم “بالشيء”.
 11- من االحجار الكريمة – حظر – احد االبوين )م(.

 12- نقيض “شبع” – ال باإلنجليزية – يسأمون.

عموديًا :
 1- العب كرة قدم عراقي – اشتعل.

 2- عساكر – من الفواكه )م(.
 3- حرف نداء – سقيم ،مريض – اشتهي واريد “الشيء”.

 4- نقيض “الحياة” – هام وضروري للحياة )م(.
 5- عكس “نزول” – دخل – حاجة.

 6- رجاء – الساتر “للشيء”.
 7- خاصتي – وطن – بلسم.

 8- بساتين – نصف “سليمان” – غير “مطبوخ”.
 9- مسالم )مبعثرة( - مقّدم الدعم المالي أو اإلداري أو المعنوي.

 10- القطعة الملتهبة من النار – ميثاق.
ل ب��ه وال نلتفُت إل��ي��ه لخمولِه أو حقارته – أحمر 

َ
 11- ال نحتف

“باإلنجليزية” –مرض “صدري”.
 12- رجاء - سيد قبائل قريش وكنانة وأحد أشراف العرب وساداتهم 
في الجاهلية وصدر اإلسالم ولد في مكة قبل عام الفيل بعشر سنين، 

وأسلم يوم فتح مكة.
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عودة مخرب رياضة عدن !!
لم يستوعب كل من ينتمي لرياضة عدن  أن يظهر اسم جمال اليماني   

مجددًا في الساحة بعد أن  أطيح به قبل شهور نتيجة أفعاله التي أصدر 
فيها القضاء حكمًا اتهمه فيه بالتزوير.

 فبعد أن دف��ع له "شيخ" ك��رة القدم فاتورة ج��زاء أفعاله في انتخابات 
األندية  وعّينه في وظيفة لم نسمع بها يومًا "مساعد األمين العام" كانت 
الفاجعة والمفاجأة  بتعيينه رئيسًا لمجلس تنسيق أندية عدن الذي وجه به 
أيضًا "شيخ" كرة القدم  لتنفيذ أجندة معينة تتعلق بناديي التالل والوحدة 
اللذين تطحنهما  الظروف بفعل الشيخ وشقيقه واليماني وخليفة ، فظهر 

في موعد مخيف للجميع بعد أن ُعرف عنه قدرته على نسف كل شيء جميل 
يالمس رياضة عدن. 

عودة المخرب -كما سماها البعض -  مفضوحة وترمي بثقلها باتجاه من 
يهوون العبث واالستمرار فيه لغايات ال تخدم الرياضة واألندية ، لهذا تصدت 
بعض األقالم وكشفت عوراتها بعد أن  تكشفت عورة اليماني نفسه في مرات 
قادمة ، فالرسالة واضحة وعدن برياضتها المنكوبة لم تعد قادرة على التعامل 
مع اليماني ومن معه ، بغرض الحفاظ على ما تبقى لها من جزئيات تحفظ ماء 

وجه تاريخها المشرق. 

 شيخ الكرة عينه على األولمبية !!
يبدو أن شيخ ك��رة القدم  

اليمنية " احمد العيسي" 
لديه أطماع للتوسع لفرض سيطرته 
على الرياضة اليمنية بصورة مطبقة 
ال تعطي إي جهة لتكون في طريقه 
لممارسة هوايته مع العبث الذي 
ظهر به في سنوات ماضية مع كرة 
ال��ق��دم اليمنية التي يمسك بزمام 

أمورها ويصنع فيها ما يشاء. 
ال��رج��ل ال��م��ع��روف بكثرة أم��وال��ه 
أعلنها صراحة قبل أيام .. انه يستعد 
لترشيح نفسه للمنصب الكبير في 
رئاسة اللجنة االولمبية اليمنية  في 
االنتخابات القادمة .. ليكشف شيئا 
ًج��دي��دًا ف��ي شخصيته  وال��ت��ي جنى 
فيها الكثير من خالل رئاسة اتحاد 
كرة القدم فأصبح شخصية معروفة 
لكثير من الشخصيات الكبرى في 
العالم العربي وحتى على مستوى 

القارة.
 نوايا العيسي سيكون لها مسار 

واضح وناجح نظرًا الن الرجل لديه 
كل األساليب ليضمن أصوات من 

يحق لهم االنتخاب في الموعد 
االولمبي وال���ذي سيكون فيه 
رؤس��اء االت��ح��ادات هم أصحاب 
القرار في االنتخاب واالختيار 
.. وهؤالء قد أثبتت األيام أنهم 
يتواجدون تحت مظلة الرجل 
ال���ذي س��اه��م ف��ي وص���ول وبقاء 
معظمهم ل��م��واق��ع ال��ق��رار في 

االتحادات.
ر 

ّ
 هكذا يكون العيسي قد بش

الجميع بكارثة قادمة في الرياضة 
اليمنية .. الن المنطق والعقل يقول 
ما الذي قد يقدمه هذا الرجل الذي 
عجز عن تسيير لعبة ك��رة القدم 

اليمنية وادخلها في نفق مظلم 
ل��م تخرج منه منذ س��ن��وات .. 
في عمل اولمبي يحتاج إلى 
قدرات خاصة يفتقد فيها 
العيسي إل��ى  اق��ل القليل 

وادنى المؤهالت. 

سلة األهلي .. خيبة أمل خماسية!!
كيف يمكن أن يشار إلى أن رحلة  

الفريق السلوي األهالوي إلى مدينة 
ب��ن��غ��ازي الليبية ال��ت��ي استضافت أح��داث 
البطولة العربية  إلى أنها ناجحة مع أنها كانت 
مخيبة تجرعت من خاللها خسائر خمس 
وبأرقام كبيرة.. األمر ينطبق على محاولة 
البعض التالعب وتغيير الحقائق إلغراض 
أخ��رى ليس فيها عالقة بترتيب الحقائب 

والترحال صوب ليبيا .
 الحكاية ومشاهدها تتعلق باتحاد السلة 
ورئيسه المفضوح" عبدالستار الهمداني" 
ال��ذي تكشفت حقائقه بعدما تربع على 
ة  مركز القرار السلوي .. فظهر في عباء
قد ارت��داه��ا من سبقه في ه��ذا الموقع .. 
فغاب الجديد منه ول��م ن��َر س��وى ق��رارات 
هزلية وفضائح مدوية كان آخرها مشهد 
متشعب في مشاركة األهلي الصنعاني في 
البطولة العربية ..حيث سعى بحشد بعض 
األمور ألغراض أخرى كان فيها رفع الحظر 
ارتكازًا واضحًا وغاية وفقًا لما ستحمله لهذا 
االتحاد من نتاجات تضاف لما تحقق لهم 
على المستوى الشخصي خالل سنة وبضعة 

شهور.

اتحاد القدم  يقر العشرين من ديسمبر موعد 
مبدئي النطالق الموسم الكروي

الميثاق/متابعات 
 شهد مقر االتحاد العام لكرة القدم بصنعاء يوم 
الثالثاء الماضي االجتماع المشترك الذي جمع قيادة اتحاد 
»34« إلى  القدم بمندوبي أندية الدرجتين األولى والثانية ال�

جانب رؤساء فروع االتحاد في كافة محافظات الجمهورية.
 وقد كّرس االجتماع لمناقشة موعد انطالق الموسم الكروي  
2013 / 2014م وخرج المجتمعون باالتفاق على تحديد 

موعد انطالق الموسم، ليبدأ في العشرين من ديسمبر المقبل 
بإقامة مباريات األسبوع األول لدوري الدرجة األولى »النخبة« 
على أن ينتهي قبل الثالثين من مايو 2014م -أي قبل افتتاح 
كأس العالم 2014م بالبرازيل- كما تقضي بذلك لوائح االتحاد 
الدولي لكرة القدم - الفيفا - على أن يبدأ دوري الدرجة الثانية 
في الخامس والعشرين من شهر يناير وينتهي في السادس 

عشر من مايو »على مجموعتين«.

سرقة عيني عينك !!
فجعت االتحادات الرياضية وهي تقف على مخصصاتها   

المصروفة من " صندوق رعاية النشء والشباب" بما ال 
يمكن القبول به أو استيعابه.. في اتجاه التعامل المالي بينها 

وبين جهات الصرف المخولة بتحويل المبالغ إلى حساباتها.
 الفاجعة وحالة االستغراب  كانت بوصول المخصص الخاص 
باالتحادات "منقوص" بمبالغ صرفت بل استقطعت لتصرف 
لصالح شخصيات رياضية وغير رياضية  كهبات ومساعدات 
، دون استناد إلي اي مسوغ قانوني يخول حالة الصرف في 

مخصصات االتحادات التي لديها ارتباطات لموسم كامل.
رؤساء االتحادات الذين تعودوا أن يرتضوا )فعالت( منتسبي 
صندوق النشء وطهابيشه ، لألسف يحاولون تدارك األمر من 
طريق ال يليق بهم ألنها تكتسي الخوف من صولجان " صاحبة 
النفوذ" في الصندوق ، فذهبوا إلى مكتب الوزير الستعادة  
مخصصاتهم التي صرفت " بل "نهبت" من قبل صناع مواعيد 
االستحواذ على الحقوق مستفيدين من حالة الفوضى التي تعّمر 
مواقع الفساد بصورة فاضحة نتيجة غياب الدولة والمعمعة 

التي تطيح بكل شيء في  رياضة الوطن. 
الوضعية التي ظهر بها منتسبو الصندوق بالجرم المشهود 
على طريقة " سرقة عيني عينك" تضع األم��ر ف��ي اتجاه 
مخيف يجب أن يكون فيه رؤساء االتحادات قادرين  على رفع 
أصواتهم وإيصالها إلى المدى البعيد.. ألن األمر دخل في منعرج 
قد يكون له تبعات في ق��ادم المخصصات التي تالعب بها 
القائمون مستفيدين من حالة التراخي التي يظهر بها أصحاب 
القرار  في االتحادات األهلية حين يطرقون باب " الملكة" 
لنيل مخصصات مقررة لهم وفقًا للوائح وليس بالمجامالت 

أو ما شابهها.

انتخابات القدم.. مرهونة بماذا ؟!

م���ع اق���ت���راب ال��م��وع��د ال��م��ح��دد  
الن��ت��خ��اب��ات ات��ح��اد ك���رة ال��ق��دم " 
ك��ث��ر ج��داًل بين االت��ح��ادات" يطل إلى 

ً
األ

الواجهة سؤال مصدره آلية العمل المتبعة 
فيه.

ل: هل سيكون الشهر   فالجميع يتساء
الرابع "أبريل" من العام القادم هو الموعد 
وفقًا للوائح المنظمة والوقت المحدد ، أم أن 
قدرة الرجل الكبير في هذا االتحاد والذي 
يستحوذ على القرار ولديه قدرة على فك 

شفرة أي باب والعبور إليه  ستكون حاضرة 
واللعب ب��أوراق يمتلكها لتحديد الموعد 
ال��ذي ي��ري��ده خصوصًا إذا ك��ان هناك من 
سيترشح من جهات قادرة على إبعاده ؟!. 
األمر متروك للوقت والموعد المنتظر 
ال��ذي تشير التوقعات إل��ى أن��ه  لن ينجز 
وسيمدد مرة ومرات لحين اإلجهاز على 
خطط البقاء على دفة اتحاد الكرة اليمنية 
من قبل رئيسه حتى وإن كانت انتخاباتنا 

ترتبط بروزنامة الفيفا.

يعبثون بالتالل !! 

ف���ي ال���ت���الل ال��ع��دن��ي  
" ع���م���ي���د أن����دي����ة 
الوطن  يحل ما ال يستوعبه 
أح��د.. مهازل وعبث وفوضى 
وإسقاط لألخالق و تدخالت 
قبيحة من شخصيات ال نعرف 

ما الذي تريده من التالل.
 ف���ي ال���ت���الل وم���ع ت��ع��دد 
مشاهد الفوضى التي ظهر 
ف��ي��ه��ا "ال��ع��ي��س��ي" ك��رج��ل 
داع���م لشخصيات أبعدها 
م���ح���اف���ظ ع�����دن ، ل��ي��ث��ي��ر 
الخزعبالت ويقّسم التالل 
إل���ى ف��ري��ق��ي��ن وإدارت���ي���ن ، 
كان المشهد األخير يجّسد 
فزعة تأكيدًا على  أن التالل 
قد ُسلمت أم��وره " للشيخ" 
وذلك بحديث غير مسؤول 
م��ن م��دي��ر مكتب الشباب 
وال��ري��اض��ة " ع��زام خليفه" 

ب��أن وج��ود الذهبي " شرف 
محفوظ" في اإلدارة الُمعينة 
ب��رئ��اس��ة ال��س��ن��ك��ر ، غير 
مرغوب فيه من قبل العيسي 
الذي وجه بهذا وطلب إبعاد 
العب التالل وهدافه الكبير.. 
هكذا كانت المهزلة تتبلور 
بفعل هؤالء الذين لم يكتفوا 
بكل ما دم��روه ووص��ل��وا إلى 
حد اإلنحطاط في ن��اد يراه 
ال��ج��م��ي��ع "وط��ن��ًا ري��اض��ي��ا" 

ينتسبون اليه. 
األمر مؤلم وما يحصل اليوم 
في التالل من أفعال يتصدرها 
"رج��ل العيسي" عبدالجبار 
س��الم ، يفترض أن ال ينظر 
إل��ي��ه الجميع  ك��أم��ر ع���ادي.. 
وعلى الوزارة والدولة أن تحركا 
ساكنًا, ليبقي للتالل "عبقه" 

وتاريخه المشرف .

أصدقاء اليمن يتنافسون في  دورة األلعاب الرياضية

الميثاق/خاص 
ت��ب��دأ عصر ال��ي��وم االثنين على م��الع��ب  فندق 
موفمبيك بالعاصمة صنعاء فعاليات دورة العاب أصدقاء 
اليمن لموظفي السفارات والمنظمات الدولية الموجودة في 
بالدنا التي ينظمها اتحاد الشركات والمؤسسات تحت شعار 
)شكرا أصدقاء اليمن( وبرعاية شركةmtn( ( وكاك بنك 

وفندق موفمبيك خالل الفترة25 -30 نوفمبر الجاري.
وتشمل منافسات الدورة في خمس العاب هي: ) كرة القدم 

الخماسية-البلياردو والسنوكر - تنس الميدان واالسكواش - 
تنس الطاولة-الشطرنج(.

وق��ال علي محسن الحيدري أمين ع��ام اتحاد الشركات 
والمؤسسات أن هذه البطولة األولى للسفارات والمنظمات 
الدولية تعد من البطوالت المتميزة خاصة وه��ي تشمل 
العديد من األلعاب الرياضية والتي ستعطي روح التنافس 
فيما بينهم ..مؤكدًا أن هناك إقبااًل وتفاعاًل من قبل السفارات 
والمنظمات الموجودة في بالدنا مثل السفارة البريطانية 

والكورية والصينية والجزائرية واإلثيوبية والروسية ومنظمة 
ألجلك يايمن ومنظمة ادرأ وغيرها التي تم التواصل معها 
والتأكيد على المشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم.. 
منوهًا أن الهدف هو إيصال الشكر والتقدير من أبناء الشعب 
اليمني للدول والمنظمات الدولية أعضاء مجموعة أصدقاء 
اليمن وخلق روح المحبة والسالم بين أبناء الشعب اليمني 
ومن يمثل هذه الدول في بالدنا وتفعيل النشاط الرياضي في 

السفارات والمنظمات الدولية.
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