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حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقيًا :
١-طبيب جراح مصري ،مقدم برنامج سياسي ساخر 

– ولج.
٢-الخوف ،الهلع – يمنع (م).

٣-اله – احدى مراتب العشق – حرف جر.
د في مكانته ، أو كفايته – أكبر جامع في  ٤-المتفرِّ

اليمن.
٥-عكس ”حــاضــرون“ – جبهات أو مواضع القتال 

”جمع“.
٦-حب – نقذف – من االلوان.
٧-اعثر ”على“ – صراع (م).

٨-يعد ،يحصي – رجاء – ضاع (م).
٩-عكس ”النهار“ – علقم – هرب.

١٠-اشاهد – من محافظات اليمن.
١١-حرف جر – احسان – موضع تصويب الهدف.

١٢-اســــم مــوصــول ”لــغــيــر الــعــاقــل“ – القنديل 
،المصباح.

عموديًا :
١-جمهورية عاصمتها أسوسيون ،تقع في أمريكا الجنوبية – وجع.

٢-الوطن.
٣-مكتوم – للتأفف (م) – اسم علم مذكر.

٤-صحابي جليل ”يكنى أبا عبد الرحمن“، إمام فقيه، وعالم، أسلم وهو 
ابن ثماني عشرة سنة، شهد بدًرا والمشاهد كلها مع الرسول محمد صلى 
ه، وشيعه ماشًيا في مخرجه وهو  الله عليه وسلم، وأردفــه الرسول وراء
راكب، وبعثه قاضًيا إلى الجند من اليمن بعد غزوة تبوك – ضمير متصل.

٥-تجدها في ”لبيب“ – زهر – حرف نداء.
دات  يِّ ا على السَّ

ً
دات القصور ثّم صار ُيطلق حديث طلق قديًما على سيِّ

ُ
٦-لقب تركّي أ

اللة على التبجيل واالحترام“ – من مشتقات الحليب. بصفة عامة ”للدِّ
٧-طريق – يجمع ”الشيء“.

٨-جمع ”مصحف“ (م) – من حركات البحر.
٩-جمع ”جماعة“ – اسم علم مؤنث.

١٠-حرف انجليزي – عكس ”سابقة“ – مفرد ”دروس“.
١١-شهر هجري – ادرك واستوعب.

١٢-طري ،سهل – مديرية بمحافظة ”عدن“ – للتفسير.
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١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
لخدفسويمساب١
ييحجببعرلا٢
نممايهـلابر٣
حلاصلاذفلا٤
كراعمنوبااغ٥
رمحايمرندو٦
يقتالدجاا٧
تاهـلمابسحي٨
رفرمليللا٩

هـديدحلاارا١٠
امرمربنمل١١
يساربنلاام١٢

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
اياهـروفاغنس١
لسهـيداهـلال٢
رهـجلاهـمصبلا٣
برهـاسماابم٤
الباونلون٥
ناديراحجان٦
لمميلادنب٧
يكلاابقلار٨
مهـاسنسرونلا٩

نفلامتيندس١٠
عربحلاهـلا١١
كنبنينابجر١٢

أكدت بعض المصادر المقربة من مكتب وزير الشباب والرياضة ، أن هناك توجهًا- ومن واقع ضغوطات تمارسها بعض الشخصيات-  
بمنح األخ حسين الشريف "احد رموز أموال وزارة الشباب" صالحيات اخرى تضاف الى ما يحتكره ، وهي اداور ومهام الوكيل بهيان 
الذي يستعد للوداعية من بوابة التقاعد.. االخبار الواردة رافقها تساؤالت عدة عن السر في أن يكون الشريف المتنفذ هو من تؤكل إليه المهمة 
لسد فراغ الرجل الذاهب بعيدًا عن مكاتب الوزارة .. وهو ما سيكون مجاًال خصبًا للشريف لمواصلة العبث وتفريخ عناصر مشابهة له تقوم بأدوار 
مساندة في كثير من العمليات المشبوهة .. خصوصًا حين يكون هناك ارقام مالية تختص بمناسبات وتكريمات وأشياء أخرى.. األمر العجيب 
الذي صدرته األخبار إلينا.. إن حصل سيكون طامة أخرى على واقع العمل الرياضي الذي يعاني كثيرًا بفعل أعمال من هم على شاكلة الشريف ، 

وسيكون علينا أن ننتظر ما هو مخيف من تحت بطانة المهام والصالحيات الجديدة التي ستضاف لما كان .. ويارب لطفك..

إشراف:

يحيى الضلعي

 الشريف .. صالحيات أوسع !!

ينظمها فرع المؤتمر بمديرية الظهار

انطالق بطولة الحوار بإب

إب/عبدالحميد الكمالي

افتتح االستاذ عبدالواحد صالح -وكيل  
أول محافظة إب رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة- البطولة الرمضانية لكرة القدم التي 
تقام تحت شعار ( بالحوار نبني الوطن ) بمشاركة 
عشرة فرق وزعت على مجموعتين تمثل اكثر 
من تسعين العبًا.. واطلق على الفرق أسماء قضايا 
الحوار الوطني واألعــيــاد والمناسبات الوطنية 
وينظمها المركز (ي) لفرع المؤتمر بمديرية 
الظهار وبالتعاون مع المجلس المحلي بالمديرية.

وفي األفتتاح الذي حضره مدير مكتب الشاب 

والــريــاضــة علي الحبيشي ومــديــر الصندوق 
للتنمية محسن الصبري التقى فريقي القضية 
الجنوبية وقضية صــعــدة واســتــطــاع فريق 
القضية الجنوبية الخروج فائزًا بثالثة أهداف 
نظيفة سجلها العباه عبدالوهاب أحمد هدف 
وهدفين لخالد العرومي.. والتقى في المباراة 
الثانية فريقا ٢١ سبتمبر و٣٠نوفمبر وحقق 
األخير فوزًا كبيرًا بنتيجة قوامها سبعة أهدف 
مقابل هدفين سجلها عامر الشجاع أربعة 
 من جالل الحداد وعدنان 

ٍّ
أهداف وهدف لكل

اليفرسي ورشيد الجماعي بينما سجل أهداف 

الفريق الخاسر رياض باسالمة وسليمان أمين..
وفي المباراة األخرى أكتسح فريق بناء الدولة 
فريق المصالحة الوطنية بتسعة أهداف لهدف 
بعد أن تسيد معظم فترات المباراة سجل 
أهدف بناء الدولة محمد شرف خمسة أهداف 
بينما سجل باسم الباشا اربعة أهداف في حين 
سجل أهداف المصالحة الوطنية أحمد صادق 

وطالل الشعري.
يــديــر الــمــبــاريــات تحكيميًا خــالــد المغني 
ومحمدعلي حسن، ومن اللجنة المنظمة جميل 

أحمد عبدالوهاب.

صندوق النشل 
والهشل!!

ما يّميز ويعيب على صندوق الهشل  
والــنــشــل انـــه يتعامل مــع الجميع 
بنظرية الخيار والفقوس، فهو يعامل اوًال 
موظفيه كأنهم درة استثنائية أرفع واعلى 
واسمى من باقي موظفي الـــوزارة من حيث 
االمتيازات والعالوات والمكافآت التي تهطل 
عليهم من صندوق النشل دون حسيب أو 
رقيب ..حتى الموظفين في أروقــة الــوزارة 
لم يحصلوا على اإلكرامية، في حين موظفو 
الصندوق قد اخذوها وصرفوها والباقون لم 
تنزل عليهم رحمات رمضان وال فيوضات 

الرحمن في هذا الشهر الفضيل..
الجانب اآلخر أن هذه العدوى انتقلت كذلك 
إلى االتحادات الرياضية فالبعض منها حصل 
على ليلة القدر مع دعــاء مستجاب من أمه 
إذ أن مخصصاته وميزانيته تخرج قبل باقي 
االتــحــادات والبعض اآلخــر منها التي فاتها 
رمــضــان ومــاتــت أمــهــا التــجــد ســوى التوسل 
والتذلل للصندوق من أجل التصدق عليها 

بحسنة وصدقة لتسيير نشاطها .
ياصندوق الــنــشء.. قليًال مــن النشل 
والــهــشــل يرحمك الــلــه على األقـــل في 

الشهر الفضيل!!

 بعد قيام مسلحين بمحاصرته وإغالقه بالسالسل واألقفال

شباب الجيل يعلن اغالق النادي رسميًا ألجل غير مسمى 
احتجاجًا على تقاعس الجهات األمنية في حمايته

الحديدة - خاص 
ــادي شباب الجيل  اعلنت إدارة ن
بالحديدة إغالق النادي رسميًا وتوقف كافة 
أنشطته وذلك بعد قيام مجموعة معظمهم 
من جنود األمن المركزي بمنع الدخول إليه أو 
الخروج منه ، في الوقت الذي كان فيه مجموعة 
مــن الالعبين واإلداريــيــن والــعــمــال بداخله 
يتناولون وجبة  اإلفطار، كما قامت بإغالقه 
بالسالسل واألقفال وإطــالق األعيرة النارية 
بداخله في ظل صمت مطبق خيم على كافة 
األجهزة األمنية بالمحافظة والتي يعول عليها 
حماية المنشآت الرياضية الحكومية والخاصة .
ـــادي أن  ـــن وذكـــــرت مـــصـــادر فـــي إدارة ال
المجموعة المسلحة والتي يقودها عدد من 
جنود األمــن المركزي وعضو مجلس محلي 
وهــم مــعــروفــون لديها وتــم االبـــالغ عنهم 
وللمرة الثانية تقوم باغالق النادي بالسالسل  
وإطــالق األعيرة النارية كما قامت بتهديد 
مدير النادي عبدالله عطا بالتصفية الجسدية 
في حال إصراره على فتح النادي كما هددت 
المسئول االعالمي للنادي الزميل فضل سعيد 
بالتصفية الجسدية لتناوله الحادث ونشره في 

الصحف والوسائل االعالمية .
وأشــارت المصادر إلى أنه وفي وقت سابق 
طالب عدد من سكان المنطقة الواقع فيها 

النادي إدارة النادي بمنحهم قطعة أرض كي 
يضعوا فيها مقويًا للكهرباء، للمنطقة والتي 
تعاني من ضعف شديد في الكهرباء وعلى 
الرغم من أن النادي منحهم قطعة األرض 
إال أنهم اتهموا النادي وإدارته أنه وراء تأخر 
وعرقلة وصول مقوي الكهرباء إلى المكان وهو 

ما نفته إدارة النادي .
فيما أشــارت مصادر أخــرى إلــى أن عملية 
التهجم واالعــتــداء على شباب الجيل ليس 
بسبب محول الكهرباء وإنما جاء بتوجيهات 
ــع مــن جهات ومشائخ بعد تمكنه من  ودف
الصعود للدرجة األولــى وتمهيدًا للسيطرة 

عليه ومسك زمامه في األيام القادمة .
ونــاشــدت إدارة الــنــادي وزيـــري الداخلية 
والشباب والرياضة والجهات المختصة الوقوف 
إلى جانبها وحماية النادي من االعتداء المسلح 

وضبط الجناة وإحالتهم للقضاء .
الجدير بالذكر ان إدارة نادي شباب الجيل 
أعلنت رسميًا إغــالق النادي وتوقف كافة 
أنشطته ألجل غير مسمى إلى حين القبض 
على المعتدين وإحالتهم للقضاء احتجاجًا 
على الصمت المطبق من الجهات األمنية 
المخولة بحفظ امــن المنشآت وتقاعسها 
في القيام بواجبها في حفظ منشأة النادي 

وممتلكاته .

الــغــرض الحقيقي  
مــن مشاركة وفد 
ــريــاضــي فــي لعبة  ــا ال ــالدن ب
السباحة في بطولة العالم 
للسباحة التي تستضيفها 
مدينة برشلونة االسبانية 
هو اوًال استخراج البطاقة 
البيضاء من االتحاد الدولي 
للمشاركة والمنافسة في 
بطولة االولــمــبــيــاد الــقــادم 
..ثانيًا عــدم قطع عوامل 
ــن ســبــاحــيــنــا  ــي االتــــصــــال ب

ــطــورات الــعــالــمــيــة، مــع اليقين أن  ــت وال
مشاركة سباحي اليمن هي تحت شعار 
االستفادة والتعلم وبــدء قواعد وثوابت 
علمية اساسية قبيل مشروع النهوض 
المستمر والمتواصل للسباحة اليمنية 
وفـــي طــريــق تــعــزيــز وتكثيف النشاط 
الداخلي للعبة من اجل صقل واستخراج 
ابطال وسباحين بوسعهم أن يكونوا نواة 
ومنطلقًا لمنافسات قارية وعربية تتطور 

باستمرار مع تطور اللعبة في الوطن .
فالمشاركة الحالية بإثنين من السباحين 
من اجل أال يفقد سباحونا الحافز والتشجيع 

فـــي مــثــل هــكــذا مــحــافــل 
عالمية وللنظر إلى الحال 
ــيــه الــعــالــم  الــــذي وصـــل ال
ــع  ونــحــن لـــم نــــزل فـــي رب

الطريق .
فربان السباحة اليمنية 
ــامــة ومخطط  لــديــه روزن
لــتــطــويــر الــســبــاحــة على 
مراحل ثالث األولــى اآلنية 
والسريعة لكسب الالعبين 
وتــحــفــيــزهــم ومــصــاعــدة 
ـــــخـــــراط  وتــــوســــيــــع االن
بالسباحة ..والثاني على مستوى مرحلي 
للبدء في خــوض المنافسات والبطوالت 
البسيطة والسهلة ..والجانب األخير على 
مستوى بعيد المدى باستكمال وإيجاد 
البنى التحية والمنشآت الخاصة بالسباحة 

لخلق نهضة شاملة .
فالقبطان خالد محسن الخليفي ربــان 
اتــحــاد السباحة فــي بــالدنــا لــديــه الخطة 
والخطط ويداه فارغتان من الدعم ومن 
إيجاد الحلول ووضعها على الواقع المعاش 
..وربنا يعين القبطان والبحارة على حد 

سواء.

 ربان السباحة اليمنية في برشلونة

(روحاني) الجائزة!!
جرت خالل الليالي الماضية من شهر رمضان  

المبارك هذه التصفيات التمهيدية النهائية 
لنيل جائزة رئيس الجمهوية في دورتها الخامسة 
عشرة التي شــارك فيها المتسابقون  في مجاالت 

القرآن الكريم والموسيقى وفن الغناء من 
مختلف المحافظات والمدن في تظاهرة 
ثقافية شبابية وطنية ادارها الشاب الكفء 
االستاذ فؤاد الروحاني االمين العام لجائزة 

رئيس الجمهورية ..
هــذا الشاب الــذي يهتم 
بالتفاصيل ويــدقــق بكل 
صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة من 

اجـــل إعــطــاء الــشــبــاب 
فــرصــتــهــم الــكــامــلــة 
و  أ تـــعـــنـــت  ودون 

ضغط أو مفاضلة تحت لواء الحيادية ومخافة الله في 
المنافسة وحب الوطن ..وهذا يجعلنا نؤكد ونجزم أن 
منافسات هذا العام بالتحديد سيكون لها صدى واسع 
ومنافسة مثيرة ألن روزنامة التنافس والفوز بألقاب 
جائزة الرئيس سيكون لها األثر البالغ اإليجابي في 
ظل منافسات شفافة ولجان تمحيص وتدقيق 
على مستوى عاٍل من الحيادية والجدية إلبراز 

االفضل .
تحياتنا لكل من له دور وإسهام في 
إخراج هذه المعزوفة التنافسية بأبهى 
ــداع وعلى  صــورة واجمل إب
رأسهم الشاب النشط 
ــمــحــرك للعرض  وال
كامًال األستاذ فؤاد 

الروحاني..

الفيفا ورفع الحظر!!

ات   الحكاية كانت وصارت كذبًا على الذقون.. الفي اجراء
ات تخص الوضع األمني في اليمن جراء منع  امنية وال إجرء
إقامة المباريات الدولية في بالدنا.. فالزيارة قبل االخيرة لالتحادين 
اآلسيوي والدولي كشفت وفضحت األكاذيب.. وكم كان ذكيًا معالي 
الوزير عندما سحب البساط على الدكتور والشيخ ووجه بتنفيذ كل 
متطلبات ومالحظات لجنة التفتيش التي حددت بصراحة ووضوح 
ات السالمة  أن العيب والعلة يا أحرف العلة الكروية فيكم وفي إجراء
في الملعب اليتيم والوحيد ..وكل مالحظات اللجنة انحصرت فقط 
في استكمال النواقص الفادحة في أستاد وملعب الفقيد علي محسن 

ات اتحاد الكرة  مريسي .. وخذوها من اآلن إن كلف في هذه اإلجراء
فقولوا على رفع الحظر السالم وإن كلفت بها الوزارة وفي التوقيت 
الضيق فإن الحظر سيتم رفعه مع الزيارة االخيرة في منتصف 
سبتمبر القادم، فاالتحاد تعود على الكذب وتصديق كذبه.. وننصحه 
هذه المرة أن يقوم وفد من الــوزارة بتنفيذ كل مالحظات اللجنة 
. واألســف الحقيقي أنهم كذبوا علينا مرات عدة ونــزوالت كثيرة 
بأن المسألة مرتبطة باألمن والسالمة العامة وليست تأمين وسالمة 
الملعب فقط ..فاالتحاد أثبت أنه فاشل وعاجز  ومتخلف في إدارة 

شئون كرة القدم اليمنية ... ويا أمة ضحكت من جهلها األمم!!

البحث عن مفقود!!
ظلت الرياضة العسكرية على مدى تاريخها هي احد أهم  

الروافد والمنابع والمصادر األساسية في ضخ الشباب 
الرياضي للوطن في المنافسات الرياضية والفرق الوطنية الرياضية 
خاصة في عديد من األلعاب الرياضية الفردية، وتخرج من مدرسة 
الرياضة العسكرية اسماء كثيرة من األبطال الذين زينوا الوطن 
وصفحة اليمن بالعديد من األوسمة والميداليات المحلية أو 

الخارجية وعلى مدى عقود عدة ..
 من الرياضة العسكرية سوى 

َّ
أما اليوم فحدث وال حرج، لم يتبق

االسم فقط وتخلت تمامًا عن دورها األساسي والنهضوي لرفد 
الوطن الرياضي بالشباب والرياضيين، وصارت مؤسسة الرياضة 
العسكرية عــبــارة عــن شيخ كهل ورجــل عجوز اليستطيع 
النهوض حتى بنفسه وذلك نتيجة للتراكم االهمالي الذي سيطر 

على هذه المؤسسة منذ اكثر من عشرة اعوام .
كانت الرياضة العسكرية زمان زاخرة باألنشطة والفعاليات 
الداخلية والمنافسات الرياضية على مستوى الوطن.. أما اليوم 
فإنها تشحت وتستجدي ان يكون فيها ناٍد أو بطل تتفاخر به.. 
الرياضة العسكرية عبارة عن مفقود خرج ولم يعد ...فرجاًء 
البحث عنه في دهاليز الرياضة العسكرية التي اصبحت اليوم 

الحول لها وال قوة!!


