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أفقيًا :
 ١- الرئيس السادس عشر للواليات المتحدة األمريكية.

 ٢- من اسماء الله الحسنى – معظمات ”الذنوب“.
 ٣- تمسح (مبعثرة) دليل – للنفي.

 ٤- عكس ”بعيدون“ (جمع) – ذكية ،عاقلة ، فهيمة.
 ٥- العرب (مبعثرة) – رجَع – لالستثناء.

 ٦- والدي – عكس ”اهتم“ – يبعث.
 ٧- يلوما (مبعثرة) رقم.

 ٨- عكس ”نجَح“ (فعل) – جمع ”وادي“ – للنفي.
 ٩- للتخيير - دخل – مجرى الدم.

 ١٠- ظهَر ،بــاَن – يكشف عنه ”الحزن“ وينسيه اياه 
(م) – والدتي.

 ١١- يقذفون – حرف انجليزي – محافظة يمنية.
 ١٢- عكس ”بعيد“ – يكُبر ،يربو.

عموديًا :
 ١- اسم علم عربي مؤنث ومذكر ،وهو من األسماء القومية المستحدثة – اوتوماتيكي.

 ٢- وهم – اختالفات.
 ٣- مغني لبناني ،من اغانيه (اشتاق لك و ياي – رائع) – سهم (م).

 ٤- المداد – ابن – حرف انجليزي (م).
 ٥- غم – نكال ،سوء العاقبة – نخبه (مبعثرة).

 ٦- حبوب القهوة – يعاتبه (م).
 ٧- خداع – رتبة عسكرية – معي.

 ٨- من اوجه القمر – اس احد االنبياء ،وهو اسم سورة في القران الكريم.
 ٩- يعاني ،يقاسي – مرتفع.

 ١٠- نشيد ونعمر – يقترب – نصف ”شوكة“.
 ١١- ثلثي ”كاس“ – عكس ”دافئ“ - نوع من أنواع الغناء وأحد فروع 

ثقافة الهيب هوب الرئيسية.
 ١٢- تجدها في ”السهولة“ – من الحمضيات.

 ١٣- نشاهد – مفرد ”البوادي“ ،الفضاء الواسع من األرض فيه المرعى 
والماء وال عمارة فيه.
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رفع دعم األطر الرياضية بداية العام الجديد
بعد ان استجاب وزيــر الشباب والرياضة معّمر مطهر   

اإلرياني - مؤخرًا - لمطالب األطر الرياضية في زيادة الدعم 
المالي السنوي المخصص لتلك األطر, وستبدأ الــوزارة وصندوق 
رعاية النشء في صرف الزيادة الجديدة لكافة األطر الرياضية ابتداًء 
من أول يناير ٢٠١٤م.. وستكون البداية من خالل رفع المخصصات 
المالية لألندية ممن تلعب فرقها الكروية في دوري الدرجة األولى، 

حيث سيحصل كل ناد من األندية الـ «١٤» المشاركة بدوري 
النخبة على مبلغ «٢٠» مليون ريال «بعد أن كان ٥ ماليين 
ريال فقط» في السابق، أما ما يخص باقي األطر الرياضية 
األخرى فسيتم عمل تقييم شامل عن نشاط كل اتحاد عام 

والفروع وباقي األندية في الدرجات الثانية والثالثة وعلى ضوء 
حجم ونشاط كل أطر سيتم النظر في رفع مخصصاته!!

على كأس السوبر..

الخميس المقبل.. اليرموك وشعب حضرموت يدشنا الموسم الكروي

يشهد ملعب الفقيد المريسي بالعاصمة صنعاء عصر يوم   
الخميس القادم المباراة االفتتاحية للموسم الكروي الجديد 
٢٠١٣ - ٢٠١٤م التي ستقام على كأس السوبر وتجمع بين بطل 
الدوري الماضي «اليرموك» ووصيفه فريق «شعب حضرموت» ,وهي 
المباراة التدشينية التي بات تقليدًا يتم تنظيمه قبل انطالق كل 

موسم كروي، حيث كان يلعب بطل الدوري مع بطل الكأس على 
كأس السوبر، إّال أن السوبر - هذا العام - سيجمع البطل السابق 
للدوري اليرموك وصاحب المركز الثاني شعب حضرموت نظرًا لتعذر 
إقامة بطولة الــدوري العام ألندية النخبة ,فستنطلق منافساتها 

بمباريات األسبوع األول في العشرين من ديسمبر الجاري!!

نائب.. في الوقت الضائع!!
يبدو أن األخ أحمد   

الــعــيــســي رئــيــس 
االتحاد العام لكرة القدم 
لم يكتف بالمسلسل الممل 
المليء باإلخفاقات والفشل 
المتواصل التــحــاده على 
المستوى الداخلي.. ناهيك 
عـــن الــســقــوط الــمــهــيــن 
للمنتخبات الوطنية خالل 
ــخــارجــيــة  مــشــاركــتــهــا ال
األخيرة بل ومنذ مجيء هذا 
العيسي إلــى ســدة قيادة 

الكرة اليمنية ..وكانت آخر سقطات شيخ الكبة.. إصداره 
األسبوع الماضي قرارًا عجيبًا وغريبًا قضى بتعيين عضو 
االتحاد الشيخ سالم عزان ليكون نائبًا للعيسي ..علمًا بأنه 
لم يبق من مدة االتحاد سوى «٤» أشهر فقط، حيث من 
المقرر أن تجرى االنتخابات الختيار رئيس مجلس إدارة في 
شهر أبريل ٢٠١٤م وتعيين عزان في منصب نائب رئيس 
االتحاد تم على إثر ابتعاد النائبين األول والثاني المنتخبين 
وهما فتحي عبدالواسع هائل سعيد والكابتن جمال حمدي 

..فعًال إذا لم تستح فاصنع ما شئت!!

منتخب الشباب.. خطوة في االتجاه الصحيح

خطوة سليمة وفي االتجاه الصحيح..   
تلك التي قــام بها االتحاد العام لكرة 
القدم بدعوة العبي المنتخب الوطني للشباب 
للبدء في تدشين أولى مراحل اإلعداد للمنتخب 
المتأهل لنهائيات كأس آسيا للشباب المقرر 
إقامتها في دولة بورما في النصف الثاني من 
العام القادم ٢٠١٤م، حيث أوفى االتحاد - 
ألول مــرة - بوعده بشأن رغبته في توفير 
أفضل إعداد لنجوم المنتخب تحت «١٩» سنة 

لكي يكونوا في أفضل جاهزية فنية وبدنية 
قبل وقت كاف على انطالق النهائيات القارية.. 
سعيًا لتحقيق نتائج مشرفة فيها واالقتراب 
من حلم الوصول لنهائيات كأس العالم للشباب، 
حيث يصعد األربــعــة المنتخبات األولـــى في 
نهائيات كأس آسيا للشباب إلى المونديال.. 
والمؤكد أن تدشين منتخبنا لرحلة اإلعــداد 
لكأس آسيا.. سيكون لها ثمارها.. إذا ما استمر 

االهتمام بالمنتخب الشاب!!

قضاة المالعب .. 
سياسة التجويع تتواصل !

مع أنهم يتحدثون في اتحاد  
كرة القدم وبصورة دائمة عن 
المؤسسية والعمل المخطط والمنتظم، 
إال أن الواقع المفروض على كل األطراف 
يثبت مابين حين وآخــر عكس ذلــك ، 

لدرجة تصل إلى مالمسة المآسي.
وفــي تلك الفوضى والالمباالة ، يظل 
قــضــاة الــمــالعــب كــطــرف ممن يــداس 
على أمانيهم وتطلعاتهم فــي نيل " 
ال من قبل قيادة هذا 

ّ
حقوقهم" ليس إ

نن فــي األكــاذيــب منذ 
ّ
ــذي تف االتــحــاد ال

موسم مــاضــي, فبقي هــؤالء ينتظرون 
صرف مخصصاتهم عن مباريات أداروها 
وقطعوا المسافات ألجلها ، مضطرين 
ــى االســتــالف لتوفير متطلبات تلك  إل

الرحالت.!
حكام كرة القدم اليمنية .. معاناة ال 
تنقطع وحالة بائسة في مسار اللعبة 
ومسابقاتها ، نتيجة عــدم قــدرة من 
يصنعون فــتــاوى صــرف األمــــوال على 
تلبية مطالبهم في نيل ما يستحقونه 
في المواعيد القريبة من إطالق صافرة 
ــتــي تــعــطــى لهم  ــمــبــاريــات ال نــهــايــة ال
وتجبرهم على االنتقال برًا من محافظة 

إلى أخرى .
ــاب انــطــالق  ــت ـــيـــوم.. نــحــن عــلــى أع ال
الموسم الجديد" المتأخر" شهور ... 

يــنــتــظــر هـــؤالء 
الــمــســاكــيــن نيل 

ــا لــهــم فــي أدراج  م
مكاتب االتــحــاد ولجنة 

الــحــكــام مــن حــقــوق تــأخــرت 
كثيرًا, نتيجة المماطلة في 
الصرف من قبل المختصين 
الذي يرحلون الوعود واحدًا 
تلو اآلخــر ، دون مصداقية 

وصدق ، مما أبقى األمور على 
حالها دون أي جديد يغير 
الــوضــعــيــة ويـــوصـــل لهم 
حقوقهم المتأخرة ، التي 
وضــعــتــهــم يــعــانــون الــجــوع 

والحاجة.
طبعًا اللوم يمر على القضاة 
، ألنهم في كل مرة يتحدثون 
ــم يــتــراجــعــون,  عــن امــتــنــاع ث
ينطلقون مسرعين خوفًا من 
القرارات التي لن تطالهم إذا ما 
توحّدت الكلمة والموقف بعدم 
التواجد إال فــي حــال فــك شفرة 
مخصصاتهم .. فــبــدونــهــم لن 
يكون هناك موسم وال يحزنون 
.. وتبقى الكرة في ملعبهم إن لم 
يختزلوا تلك الوضعية في موقف 

للوالء والطاعة لهذا وذاك.!

شرف .. النجم الذي أوقفته العنجهية!
ما الذي أراده  رئيس اتحاد القدم باتخاذه قرارًا  

يرفضه الجميع, باتجاه نجم كرة القدم اليمنية 
وهدافها السابق " شرف محفوظ" ..هــل هو استعراض 
للقوة أم محاولة إيصال الرسالة بسطور السوء تجاه من 
يحاول انتقاد سياساته ومن معه بإدارة شؤون كرة القدم 

إلى الحضيض ، كما هو حالنا اليوم؟!
أمر مزعج ما ظهر به اتحاد " الفشل" تجاه قيمة 
تالمس مشاعر اليمنيين كافة, لمجرد أنها 
قالت وانتقدت أخطاء العيسي ورفاقه مع 
كرة القدم اليمنية التي تتساقط تحت 
أقدام الخصوم لتبعثر كرامة اليمنيين 
كافة عبر مالعب اللعبة التي يرتبط 
بها الجميع حين يرتفع علم الوطن 
ـــه فـــي الــمــحــافــل الــعــربــيــة  ـــوان وأل

والقارية.
ــــذي عـــرف بصوته  شـــرف ال
العالي واعتزازه بمشواره مع 

كرة القدم اليمنية ومنتخباتها من قلعة عميد أندية 
الوطن ، زاد لمعانًا بالقرار الجائر الــذي اتخذه العيسي 
ــام مسارًا  ورفــاقــه إلسكات صوته ، وسيكون قــادم األي
تصعيديًا للمحبين والعشاق إليصال الرسالة إلى قادة 
الدولة ورئاسة الوزراء ووزارة الشباب إلعادة االعتبار له 
,ألنه حالة خاصة تتشرف بها الرياضة اليمنية التي بزغ 
فيها كواحد من النجوم الكبار على مر التاريخ ..فمحاولة 
التالعب باأللفاظ والبحث عن األسباب التي أرادها اتحاد 
" الفزعة" مفضوحة وتتكشف فيها العنجهية والفوضى 
والنزعة والتسلط الذي أراده القائمون عبر هذا النجم 
الكبير .. وسيكون من العيب أن تبقى األطراف القادرة على 
إيقاف هذا الهزل في منأى بعيد ال يقدر التاريخ والنجومية 
التي صنعها " الشرف" المحفوظ للكرة اليمنية في عقود 
سابقة .. خصوصًا أن هذا النجم ينتمي إلى محافظة عدن 
الرائدة في تاريخ الرياضة اليمنية ,وينظر إليها اليوم 
من واجهة مختلفة ترتبط بمسار سياسي مهم للوطن 

ومستقبله.!!

تتعدد الحاالت وتتشابه  
فــي الــقــدرات اليمنية 
التي تغادر أراضي الوطن بحثًا عن 
أجـــواء أخـــرى ومــســاحــات مختلفة 
تقدر ما لديهم وتضعها في 
ممر مــن االحــتــرام والتقدير 
لــلــذيــن تفتقدهما الرياضة  ا

اليمنية..
آخر تلك الحاالت جسدها 
قــبــل أيـــام الــكــابــتــن محمد 
إســــحــــاق صـــاحـــب الـــتـــاريـــخ 
ــمــشــوار الحافل  الــطــويــل وال
ــجــاحــات  ــن بـــاإلنـــجـــازات وال
كالعب ومــدرب وحكم في 
لعبة التايكواندو .. انطلق 
ــادي أهلي تعز قبل  عبر ن
سنوات ... حيث كان الرجل 
ــــذي غــــادر الـــوطـــن قبل  ال
خمسة عشر عامًا محبطًا 
ومــتــذمــرًا مــمــا يــجــده من 
قبل من يديرون الرياضة 
اليمنية .. يعود في صورة 
الئقة تبرز فيها قدراته 
الــتــي حظيت بالترحيب 
في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ليستفاد منه 

ومــمــا لــديــه مــن خــبــرات حتى وصل 
ــى أن يــكــون مــديــرًا فنيًا  بــه الــحــال إل
للمنتخبات اإلماراتية ، ليحلق ويبدع 
في مجاله حتى وصل به الحال ليكون 
محاضرًا دولياً للعبة التايكواندو التي 

برع فيها ، فشاءت الظروف أن يعود 
إلى أرض الوطن ، محاضرًا في الدورة 
التي تنظمها اللجنة األولمبية الوطنية 
للحكام بالتعاون مع اتحاد اللعبة في 

بالدنا .
فــي عــودة إســحــاق بتلك الكيفية 
ـــدرس البليغ واضــحــًا لمن  ,يــكــون ال
ــرون شـــؤون الــريــاضــة اليمنية  ــدي ي
يب ما 

ّ
بأن الحال أعوج ومختلف ، يغ

ــقــدرات في  يحتاجه مــن يملكون ال
الرياضة اليمنية والعابها ، القادرين 
ــعــالج لحاالت  على وضــع الــــدواء وال
المرض المصابة بها الرياضة اليمنية 
، متى ما كان هناك أجواء مالئمة وبنية 
تحتية ، وقبل هذا كله اهتمام بتلك 
الكوادر التي يستفاد منها من اآلخرون 
، لتصنع الجديد في مسارات األلعاب 

التي نحتاج فيها نحن الكثير .
ترى ماالذي دار في عقول من حضر 
الدورة من مشاركين ومسؤولين حين 
اعتلى إسحاق المنصة ليلقي محاضراته 
خبيرا دوليًا ؟.. وهل كان للرسالة موضع 
من التفكير والتأمل .. أم هي العادة 
في عدم االكتراث لهذه التفاصيل ألن 
الرياضة برمتها ال يكترث لها أحد في 

مواقع القرار ؟!.

احتفل األخ اسماعيل أحمد القصري 
بزفاف نجله الشاب

«عبدالله»
وبهذه المناسبة السعيدة نزف أجمل 
آيات التهاني والتبريكات للعريس.. 
متمنين له حياة زوجية سعيدة 

وألف مبروك
المهنئون:

علي ناجي حميد - عبدالناصر شرف الدين
حمود شرف الدين-جمال مهيوب عن قاسم

محمد أنعم- جمال أحمد ناجي
وجميع األهل واألصدقاء في قرية 

مسورة - الشعر - إب

نزف أجمل التهاني والتبريكات 
للدكتور القدير/ 

عبدالملك سيف الصلوي 
بمناسبة ارتزاقه المولودة الجديدة

 التي أسماها

«مودة»
سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينبتها 
نباتًا حسنًا وتتربى في ظل رعاية والديها 

الكريمين..  وألف مبروك

األكثر فرحًا:
خالد المداح

وجميع األهل واألصدقاء

 «مودة»
ً
أهال


