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أفقيًا :
 ١- مغني مصري ، من اغانيه (بحبك انت – الجاي أحلى) – ولَج.

 ٢- طفل رضيع – جمع ”عود“.
 ٣- تشعر ”بالشيء“ – آخر االديان السماوية.

 ٤- طائر مغرد + ال – عكس ”متحرك“.
 ٥- ابنت الملك – جمع ”جيش“.

 ٦- الدم (مبعثرة) – أفر – احد االبوين.
 ٧- للتمني – مالمه (مبعثرة) – اوتوماتيكي.

 ٨- المنتمي لليمن (م) – اتجاه جانبي.
 ٩- شهر رومي – صوت ”الجرس“.

 ١٠- حبس ”فعل“ – سفرة ”طعام“ – حرف انجليزي.
كسجين وغازات 

ُ
زوت واأل

َ
ن من األ  ويتكوَّ

َ
 األرضية

َ
ف الكرة

ِّ
 يغل

ٌ
 ١١- غاز

قليلة أخرى – من ادوات ”الحالق“ – بيت الثعلب.
 ١٢- جمع ”سنة“ – رقود.

 ١٣- شلف – القاتل +ال – اسم علم مذكر (م).

عموديًا :
ِسًما باألدب +ال. ا ُمتَّ

ً
 ١- من الفواكه - سلوُك اإلنسان في حياته مع غيره سلوك

 ٢- الشاكرون ”جمع“ – احد االنبياء.
 ٣- مغنية وممثلة أردنية ،من اغانيها (قلبي بيحلم – احلوت االيام – 

لينا كالم بعدين) – ساحة.
 ٤- جواب – أدلة – حرف نداء ”للبعيد“.

 ٥- رب – اوجاع ”جمع“ – حرف نصب (م).
 ٦- عكس ”موجب“ – جمع ”اليوم“.

 ٧- نداويهم – مفرد ”مناقير“ (م).
 ٨- سوي (مبعثرة) – يقذف – قنص (م).

ة كاملة من القماش مختلفة المقدار – مفرد ”مرات“ - للتفسير.
ّ
 ٩- اللباس أو لف

 ١٠- شدائد (مبعثرة) – للسؤال ”عن المكان“ – ( األحياء ) ازدياد 
حجم الجسم بما ينضّم إليه نسبة طبيعّية (م).

ذا دخل في   ١١- تجدها في ”بوم“ - جرم سماوي يسبح في الفضاِء فإِ
نه شهاب ثاقب متساقط .

َ
رض احترق وظهر كأ

َ
جوِّ األ

 ١٢- خاصته – تقذف – نعلمه ،نمرنه.
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مساعي العيسي.. تصطدم بتأهيل المريسي!!
في الوقت الذي يحاول احمد العيسي االستعانة باألمير  

علي بن الحسين نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
كي يسعى إلقناع اللجنة التنفيذية بالفيفا برفع قرار الحظر على 
مالعبنا.. حيث التقى رئيس اتحاد الكرة احمد العيسي بالحسين 
-مؤخرًا- في الدوحة على هامش بطولة غرب آسيا -فإن مساعي 
العيسي تكاد تذهب باتجاه الريح حيث تصطدم تمامًا مع ما يعتمل 
في الداخل وذلك من خالل عملية المماطلة الجارية في الداخل 

نتيجة عدم حسم مسألة اعادة ترميم وتأهيل ملعب المريسي، 
بحسب ما كانت لجنتا صندوق رعاية النشء -أمس األول- أعلنت في 
«الثورة» بشأن مناقصة إصالح وترميم الملعب وحدد التاسع من 
فبراير القادم لفتح المظاريف، وبالتالي فإن العمل على إعادة اصالح 
الملعب لن تبدأ إّال في شهر مارس أو أبريل.. وهو ما يعني التأخير 
في تنفيذ توصيات لجان الفيفا، األمر الذي يعني تأخر رفع الحظر 

عن الكرة اليمنية!!

إشراف:

يحيى الضلعي

غدًا.. منتخبنا الوطني للرماية يخوض منافسات البطولة العربية بالسودان  

الخرطوم/يحيى الضلعي

يخوض منتخبنا الوطني للرماية  يوم غٍد الثالثاء  
منافسات البطولة العربية للرماية بالعاصمة 
السودانية الخرطوم التي ينظمها االتحاد العربي للرماية 
بالتعاون مع االتحاد السوداني خالل الفترة ١٧-٢٢ يناير 

الجاري بمشاركة نحو عشر دول من ضمنها بالدنا.
ويشارك منتخبنا في هذا الحدث الرياضي بستة العبين 
في فئة الرجال ثالثة منهم في منافسات البندقية ضغط 
الهواء مسافة عشرة أمتار وثالثة آخرين في منافسات 
المسدس ضغط الهواء مسافة عشرة أمتار ، باالضافة إلى 

مشاركة ثمان العبات في منافستي المسدس والبندقية.
وكــان العبو والعبات منتخبنا قد خاضوا تدريباتهم 
اليومين الماضيين بصالة فندق برج الفاتح على أن يبدأوا 
المنافسات غــدًا الثالثاء في المسدس والبندقية لكال 

الفئتين (رجال وسيدات).
كرة القدم اليمنية ..نخشى ما نخشاه!!

بعدما حلت في المركز الـ ١٨٠ في اخر  
تصنيف للفيفا .. يبدو ان كــرة القدم 
اليمنية مع اتحاد العيسي لن تستطيع حتى الثبات 
في موقع بعينه ولو متأخر وسيكون القادم مؤسفًا 

وموجعًا وقد نمحى فيه من خارطة كرة القدم .
فوجودنا في ذلك المركز الذي يعتبر " عارًا" 
على اتحاد العيسي والشيباني ، يكشف الوجع 
الــذي يــزداد قبحًا عند هــؤالء الذين ال يدركون 
ما معنى أن نصل إلى هذا المركز المتأخر جدا 
..بعد أن كنا قبل سنوات قليلة في مواقع أخرى 
تعتبر مقبولة نسبة إلى وضعنا وحالنا وما لدينا 
.. لكن أن نصل ذلــك فهو "الطامة" التي تهز 
الجميع إال اولئك الذين يستغرب المتابع عن أي 
شيء يتحدثون حين يظهرون ويناقشون احوال 
كرة القدم التي تمرمطت وتبهدلت  وبشواهد 
ما وصلنا اليه اليوم بفعل أعمال الفوضى التي 
يتبعونها دون أي ضمير أو احساس بالمسؤولية 

التي وضعت على عاتقهم وكسبوا من خاللها 
المال واالضواء والشهرة.

الغريب أن تتوالى الــكــوارث على كــرة القدم 
اليمنية والجهات االخرى ذات العالقة بعيدة كل 
البعد عن وضع بصمة بإتخاذ قرار يضع الجميع 
لة ..باعتبار ذلــك شأنًا وطنيًا  تحت بند المساء
يمر من بين مسئوليات مشتركة للوزارة واللجنة 
األولمبية وحتى مجلس الوزراء وقادة الدولة .. ألن 
االمر اتخذ ممرًا مشوهًا يفترض أن يلبي فيه النداء 
من قبل تلك الجهات إلعادة الوجه المشرق للكرة 
اليمنية الذي غاب مع العيسي والشيباني بصورة 
واضحة ليس فيها مساحة لالعذار التي يطلقها 
هــؤالء بين حين وآخــر ومع كل سقطة وتراجع 

وخيبات امل .
انقذوا ما تبقى قبل أن نجد انفسنا خارج نطاق 
دائرة اللعبة وفي موقع ال يسمى أو ربما محذوفون 

من خارطة الكرة ومنافساتها.

منصر عضوًا في المكتب التنفيذي إلتحاد آسيا للتايكواندو وإسحاق امينًا عامًا مساعدًا
حصل رئيس اتحاد بالدنا للتايكواندو  

موفق محمد منصر على عضوية المكتب 
التنفيذي لالتحاد األسيوي للعبة وكذلك اختيار 
الحكم الدولي محمد إسحاق امينًا عامًا مساعدًا 
وذلــك إثــر قــرار التشكيل الجديد لالتحاد  الذي 
أصدره رئيس االتحاد اآلسيوي للتايكواندو الدكتور 
كي سوك لي ، والذي ترأس االتحاد بعد فوزه في 
االنتخابات التي جرت نهاية شهر ديسمبر العام 

الماضي.
 وإثر هذا الفوز فوضت الجمعية العمومية لالتحاد 
اآلسيوي الرئيس الجديد، بتعيين فريق عمله في 
االتحاد والمكتب التنفيذي كامًال، بمن فيهم نواب 
الرئيس، وذلــك وفق الئحة االتحاد. ويحظى االخ 

موفق محمد منصر بمناصب أخرى في االتحادين العربي واالسيوي  للتايكواندو إذ يتبوأ منصب نائب رئيس 
االتحاد العربي للعبة ونائب رئيس اتحاد غرب آسيا لدول البحر األحمر ..بينما يشغل الحكم الوطني الدولي 
محمد إسحاق مناصب عدة ابرزها عضوًا في لجنة الحكام باالتحاد اآلسيوي، ورئيسًا للجنة المسابقات باالتحاد 
العربي للتايكواندو، باإلضافة إلى ترؤسه لحكام التايكواندو في دولة االمارات العربية المتحدة منذ ١٩٩٨، 

وهو من الفنيين البارزين في اللعبة على المستوى المحلي والعربي الدولي.

األندية .. 
حال بائس ونظرة ناقصة!!

في كل انحاء المعمورة يدرك الجميع بل ويقر أن  
األندية هي اساس اإلرتقاء والعبور نحو األفضل 
..بصفتها منبع ومواقع الصقل للمواهب التي تطرق 
ابوابها في اعمارها الصغيرة .. وفي اليمن حيث نعيش 
رياضة مختلفة.. تعيش األندية حاًال صعبًا ووضعًا مزريًا 
ال تستطيع فيه بعضها توفير اقــل ما يمكن "كــرات 
ومستلزمات تمرين" وهذا امر مخالف  وغير مالئم وال 

يالمس أي تطلع لمستقبل افضل .
وضع األندية وما تعانيه.. هو االنعكاس الحقيقي الذي 
نراه اليوم في الرياضة اليمنية المغيبة اال في اوقات قليلة 
نرى فيها حالة حماس زائدة تأتي لنا بخبر سار .. غير 
أن الثبات الذي نحتاجه اللعابنا يبتدئ من اعادة النظر 
في االندية والدعم الذي تتلقاه وفقًا للمستجدات التي 
اصبحت االندية تعيشها بكثرة مطالب الالعب واللعبة 
..اما غير ذلك فإن الرياضة اليمنية اساس كل االتحادات 
التي تبحث عن االرتقاء بمستويات ألعابها ..لن تكون 
قادرة على تحقيق ذلك ألن االساس الذي تحصله االندية  
لن يكون بوسعها السير بخط موازي مع تلك التطلعات 

لترفد الموهوبين على اســس علمية تضعهم صوب 
المستقبل  الذي يكون فيه قادرًا على خدمة اللعبة حين 
ينال شرف الدفاع عن سمعة الوطن وعلمه اذا رفرف في 

المحافل الدوليةوالعربية.
في كل السنوات ظل الجميع يترقب وضع افضل للعالقة 
بين الــوزارة وامــوال الصندوق واالندية من خالل إيجاد 
معادلة اخرى تربط االطــراف هذه تحت سقف الدعم 
المصروف لالندية والتي تعاني وتعجز عن االيفاء باقل ما 
تحتاجه ، فكيف يكون هذا وهي التي تحتضن أولى خطى 
مواهب االلعاب الباحثين عن مساحة الفــراز مالديهم 
واالستمرار لصناعة المشاوير الرياضية بأمل نيل تمثيل 
المنتخبات الوطنية في االلعاب التي احبوها وامتلكوا 

مقوماتها.
اعوجاج الرياضة ال يمكن أن يستقيم مالم يكن هناك 
تصحيح واعادة نظر في الدعم المقدم لالندية .. فهل 
من عاقل رشيد يعيد وضع اولى الخطوات التصحيحية 
.. يبقى األمر في مجال مفتوح .. اغلب الظن ليس اثمًا 

انه لن يكون!!

ـــعـــاب   فـــي عــــدن حــيــث واألل
ــســواحــل ..  والــمــســاحــات وال
يــقــّدر الــشــبــاب ومنتسبو الفعاليات 
الرياضة التي تجمع هؤالء بإعجاب شديد 
شخصية داعــمــة لهم تــقــدم الكثير 
دون إنتظار الــمــردود ولكن رغبة في 
مشاركتهم واحتواء ما يريدون حسب 

االمكانيات المتاحة.
شباب عدن وانشطتهم الرياضة  تجد 
ذلــك في شخصية األخ موسى القاضي 
الــذي ظهر في سنوات ماضية وحتى 
اليوم ..مساحة من العطاء التي تتوسع 
ــى آخــر بتقديم  رقعتها مــن مــوعــد إل
دعمه للشباب واإللتزام بتوفير الكثير 
لهم ليكونوا على موعد مع فعاليات 
تجمعهم تحت سقف الرياضة وجماليات 
اخالقها التي تكون دائمًا وابدًا في خدمة  

المجتمعات.
القاضي وما يقدمه ..أصبح اليوم حديثًا 
جميًال بين كل من يطرق ابوابه بحثًا عن 
مطلب لم يقو على الوصول اليه ..الن 
الرجل ال يغلق االبواب وال يرد من يصل 
اليه بابتسامة وروح رياضية ذات اخالق 
راقية.. بشخصية متواضعه ال تنظر إلى 
مالديها بل تنظر إلى ما يحتاجه اآلخرون 

ليتنفسوا ويخلقوا األجـــواء الرياضية 
..لهذا كان واليزال اإلسم الذي يحفظه 
الجميع ويسعى اليه حين تكون الحاجة .
هذا هو القاضي " النجم السابق لشباب 
البيضاء"الذي يقدم الكثير ويتميز 
مـــع بــعــض الــشــخــصــيــات فـــي ريــاضــة 
عدن كداعمين وحاضرين مع شبابها 
وفعالياتهم .. لهذا فهو يستحق الكثير 
من االحترام والتقدير من الجميع لما 

يقدمه..وشكرًا لك أيها القاضي.

القاضي .. في رياضة عدن !!

أجمل التهاني القلبية نزفها لألخ/
أمين محمد الثور

بمناسبة ارتزاقه مولوده الجديد الذي أسماه
«أيهم»

فألف مبروك.. جعله الله قرة عين لوالديها 
وأنبته نباتًا حسنًا..

المهنئون/
العقيد/جمال القيز - احمد الرمعي - خالد دالق - 

الشيخ/عبدالولي شرهان

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها لألخ/
بشير محمد الحزورة

وذلك بمناسبة ارتزاقه مولودته التي أسماها
«لمار»

فألف مبروك.. جعلها الله قرة عين لوالديها 
وأنبتها نباتًا حسنًا..

المهنئون:
احمد الرمعي - خالد دالق - محمد الجمل - وجميع 

األهل واألصدقاء..


