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عموديا افقياكلمات متقاطعة

منسوب الى بغداد –  سابقة ( قوام و قرون قديمة جدا ) – اواجه – جيب الزاوية ١باب يدخل من الصائمون الجنة -  هذه – ضد مجهول١
من اسماء مدينة تعز – الجواري – عكس تغمد٢ضغينة – صيغة االمر من يفي - من اسماء الرسول صلى الله عليه و سلم – يابسة – نصف حار٢
يحملك ( معكوسة ) – جمع دورية - متشابهان٣حصد ( مبعثرة ) – اسم موصول – عكس الداخلين ( معكوسة ) – يدوم ( مبعثرة )٣
هلك من فالها لوالديه أو أحدهما – مخرج – األتوماتيكي ٤متشابهان – وجه األرض – عقل ( معكوسة – منسوب الى البر – نحدث شقا ٤
٥ - معلماتنا -  ناهية – انساب ٥ارشدك – متشابهة – مهنته الصيد ٥
نصف زمام –  لالستثناء - اكمل ( و علم آدم  ..... كلها ) ٦يسأم – جرى ( الماء) –  من أبواب مدينة مسقط القديمة ٦
للنداء – من أسماء مدينة زبيد – من جبال صنعاء – جدها في ادواء٧االسم القديم لباب النخل بمدية زبيد ( معكوسة ) – المهملة ( مبعثرة )٧
الخبر – من األبواب الغربية للمسجد األقصى المبارك – من االسماء الخمسة٨البهارات ( مبعثرة ) – اكمل ( ينقسم الفعل الى مشتق و ... )٨
- متشابها – ادارة شرط جازمة – المحافظة الخضراء  - من الوالدين – من  الحواس – ٩

يبادلنها النديل 
من ابواب صنعاء القديمة ( معكوسة ) – تبع ( معكوسة )٩

وطننا -  آخر حروف الهجاء ( معكوسة ) – تشي - رقصة فلوكلورية يمنية عريقة تشبه الدبكة ١٠
اللبنانية و تشتهر بها مناطق شمال تهامة بمحافظات الحديدة و حجة و جيزان( معكوسة )

عكس هزل ( معكوسة )  - من اسماء مدينة حلب ( معكوسة ) –  الهو – من ١٠
اخوات إن 

من اسماء المدينة المنورة – من يموت ازواجهن ( معكوسة ) الجارية ١١١١ - من صيغ الفاعل للفعل فاَر – من مديريات محافظة مارب -  اثم كبير – جدها في عريان١١
التصميم ( معكوسة ) – اقدم المدن اليمنية بتهامة – للتعريف – مصدر جاع ١٢النسل ((معكوسة ) – للنفي – للتخيير – عكس المغمد ١٢
فرسان – يتوب ( مجزومة ) – يكسو جسم الطائر – جدها في خرير١٣جمع آية – من اسماء مدينة تريم التاريخية ( معكوسة ) – ُعمر – كل ما وقع و يقع ١٣
 – يقوم بالمناورة  ( معكوسة ) – مرتفع رملي ١٤

َ
من اصنام الجاهلية – يعطيهن مهلة – باب شهير بتعز (معكوسة )١٤جدها في سماء– مؤنث فاعل قاتل

 – مفرد اسمار – جمع عمامة – حفل زفاف ١٥
َ

ثلثا ذرا – وزر – رجاؤنا ( جمع ) – حرفا االدغام التام – ادى فريضة الحج ١٥صيغة الفاعل من الفعل قتل
اء - نجيع – صوت الغراب١٦متشابهة - الباب الشرق لمدينة زبيد التاريخية – شقيق ( معكوسة )١٦ عكس َبنَّ
ضد عرب – عكسها آجلة – تصغير و جمع سارقة ١٧عماد الدين – صاحب النتاج القصصي  ١٧
ضعيفات ( معكوسة ) – اكمل ( واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيَح ١٨

.... ) – اعلن التوبة 
- من اركان الكعبة المشرفة ( معكوسة ) – ضد وارد ١٨

 – حالل – سبيل  ١٩
ٌ

ضواري الغابة -  تقويم ثالثة فأكثر( معكوسة )  - من مديريات محافظة  الحديدة ١٩فحص الطبيب النبض – حرف موسيقي ( معكوسة ) – معناها  ويل
من معجزات الرسول محمد صلى الله عليه و سلم و يحتفل المسلون بذكراها في  ٢٧ من ٢٠

رجب الحرام من كل عام - مخيف
نقيض احجام( معكوسة ) – يوزن بدماء الشهداء – ثلثا سبب٢٠
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يجري معسكر إعداد خارجي في القاهرة قبل خوض المنافسات..

مشاركة مرتقبة لمنتخب القوس والسهم في بطولة التضامن اإلسالمي
< أقر االتحاد العام للقوس 
والــســهــم مــشــاركــة منتخبنا 
الوطني لفئة الرجال في بطولة 
ـــى  الــتــضــامــن اإلســـالمـــي األول
المقرر إقامتها في بنجالديش 
خالل الفترة ٢٦-٣١ يناير 
ــجــاري. وأوضـــح األخ أحمد  ال
السياغي األمين العام التحاد 
ــســهــم أن هــذه  الـــقـــوس وال
المشاركة هــي األولـــى للعبة 
خارجيًا بعد تشكيل اتحاد 
القوس والسهم وفصله عن 
الرماية، الفتًا إلى أن االتحاد 
حرص على التواجد في هذا 
المحفل الرياضي األولمبي الذي 
يحظى بمشاركة واسعة ألبرز 
العبي والعبات رياضة القوس 
ــدول  والــســهــم مــن مختلف ال

اإلسالمية في كافة قارات العالم تحت إشراف االتحاد العالمي للعبة.
وبّين السياغي أن منتخبنا الوطني للقوس والسهم سيخوض منافسات 
البطولة بالعبين اثنين هما الالعب والمدرب فيصل الكحالني الذي 
سيشارك في منافسات القوس المركب والالعب عبدالعزيز الجرادي 
ــذي سيشارك فــي منافسات الــقــوس المعكوفة لمسافة سبعين  ال
مترًا.. مشيرًا إلى أن االتحاد تعذر عليه المشاركة بفريق كامل للرجال 
والسيدات نتيجة األوضــاع  والعدوان الغاشم الذي تشنه مملكة بني 
سعود على بالدنا منذ مايقارب العامين والحصار الجائر وعدم فتح 
مطار صنعاء الدولي، منوهًا إلى أن البطولة فرقية وتشارك الدولة 

بفريق للرجال وفريق للسيدات وقوام 
كل فريق ثالثة العبين. وأبدى السياغي 
شكره وامتنانه لمعالي وزيــر الشباب 
ــريــاضــة حــســن محمد زيـــد لدعمه  وال
الكبير لمشاركة منتخب القوس والسهم 
في هــذه التظاهرة الرياضية الكبيرة 
للدول اإلسالمية حتى اليغيب اسم اليمن 
كدولة في مثل هذه المنافسات، رغم 
الجفاف في الجسم العربي واالسالمي 
والتضامن المفقود بين الــدول العربية 
واالســالمــيــة.. مضيفًا: أن الــهــدف من 
المشاركة هو إكساب المزيد من الخبرة 
والمهارات لالعبينا وتعزيز موهبتهم 
وبما يسهم في تطوير رياضة القوس 

والسهم  في اليمن.
وكشف السياغي عن أن االتحاد سيجري 
معسكًرا خارجًيا لالعبين في العاصمة 
المصرية القاهرة يستمر لمدة عشرة 
أيام بغية إعداد الالعبين وتحضيرهم بالشكل المطلوب لخوض غمار 
المنافسات والوصول إلى الجاهزية المثلى التي تمكنهم من التمثيل 

المشرف لليمن .
مثمنًا الجهود المتميزة التي بذلها األخ عبدالغني الوجيه في سبيل 

تأمين المعسكر التدريبي الخارجي للفريق بجمهورية مصر العربية.
وأعــرب السياغي عن أمله بــأن يحقق العبو منتخبنا نتائج جيدة 
ا يليق بسمعة اليمن في المحافل 

ً
ومشرفة وحصد مراكز متقدمة وإنجاز

الرياضية الدولية ،الفتًا إلى أن العبي المنتخب يتمتعون بالعزيمة القوية 
نحو تسجيل الحضور المشرف لبالدنا..

ـــــزال الــمــنــتــخــب  < مـــا ي
ــــوطــــنــــي األول لـــكـــرة  ل ا
ــة أو  الـــقـــدم يــنــتــظــر هــوي
ــجــديــد  اســــم الــــمــــدرب ال
الــــذي ســيــقــود المنتخب 
خـــالل الــمــرحــلــة المقبلة 
خصوًصا في ظل وجود 
استحقاق مهم يتمثل 
بــقــرب مــوعــد انطالق 
لحاسمة  ا لتصفيات  ا
للوصول إلــى نهائيات 
كأس أمم آسيا ٢٠١٩م 
المقرر إقامتها في دولــة اإلمــارات العربية المتحدة، 
حيث ستبدأ التصفيات يوم «٢٨» مارس المقبل فيما 
ستجرى قرعتها في الثامن عشر من يناير الجاري.. 
وخالل األيام الماضية كان االتحاد «المهاجر» قد استقر 
على الكابتن سامي نعاش لقيادة المنتخب حيث اختير 
من بين أربعة أسماء من المدربين الوطنيين، لكن أمين 
عام االتحاد الدكتور حميد شيباني استخدم حق الفيتو 

وحال دون تولي النعاش تدريب المنتخب؟
أمــا كيف ولــمــاذا ومــن هــو الــبــديــل؟!! فــاإلجــابــة عند 

الشيباني!

شيباني ُيبعد النعاش 
عن المنتخب!!

أزمة شعب صنعاء 
في طريقها للحل

< جـــاءت الــزيــارة 
ــــة  ــــي ــــدان ــــي ــــم ال
ــر الشباب  ــوزي ل
ــى  ـــاضـــة إل ـــري وال
مقر نادي شعب 
صنعاء يوم الثالثاء 
الــمــاضــي، لتحمل 
ــــؤشــــرات  مـــعـــهـــا م
إيجابية على صعيد حل 
المشكلة أو األزمة التي نشبت 
- مؤخًرا - داخل البيت الشعباوي بين 
بعض أبناء النادي مع اإلدارة الحالية 
وتــبــادل الطرفان االتــهــامــات بوجود 

فساد .. إلخ !
حيث عمل الوزير حسن محمد زيد 
على إقناع الطرفين بأهمية االلتفاف 
حول النادي وتجاوز أي تباينات «شخصية» 
والعمل بروح الفريق الواحد على حل اإلشكال 
الــذي حصل بطريقة وديــة وتجنب التصعيد، 
وحرص الوزير على أن تظل الخالفات داخل أطرها 

وعدم إيصالها إلى الجهات القضائية.
وهو ما وافق عليه الطرفان، حيث تجاوبًا مع دعوة 
الوزير حسن زيد ووعدا بالتوصل إلى حل خالل األيام 

القليلة المقبلة..

الطاهوش.. دوافع إنسانية ومواقف نبيلة
< فــي ظــل الــمــعــانــاة الــتــي ترافق 
الكثير من النجوم الرياضيين حاليًا في 
مختلف األلعاب الرياضية الجماعية 
منها والفردية بسبب العدوان الغاشم 

الذي تشنه مملكة بني سعود 
على بالدنا منذ ما يقارب 
الــعــامــيــن.. ووســـط كل 
هذا الضياع الــذي يلف 
النجوم الرياضيين برز 
ــمــال واألعــمــال  رجـــل ال
الشيخ سعيد حسن 

الطاهوش بوجهه اإلنساني 
وروحــــه الــريــاضــيــة التي 
عايشت جانبًا من تفاصيل 
خدمتهم لــلــوطــن وقــام 
بمد يد العون للكثير 
مـــن الــريــاضــيــيــن 
ـــذيـــن خـــارت  ال
ـــاد  ـــواهـــم وك ق
المرض يلتهم 

بقاياهم.
ورجــــــل مــثــل 

الطاهوش ينبري في زمن 
الــجــحــود ..لــيــقــف فــي طــابــور 
ــحــت  ــــريــــاضــــيــــيــــن ت ال
ـــف دعــمــهــم  ســـق
ــــهــــم..  ــــت ورعــــاي
جدير أن يحصد 
الـــتـــقـــديـــر مــن 

الشارع الرياضي الذي 
 من تخندق الوجوه 

ّ
مل

العابسة التي استأثرت 
ـــرات الــمــحــيــط  ـــخـــي ب
الــــريــــاضــــي لــصــالــح 
ذواتـــهـــم ونفوسهم 

مارة بالسوء.
ّ
األ

وال نسعى من خالل 
هــــذا الــتــوضــيــح إلــى 
مصلحة ذاتية الدفع 
- كـــمـــا قــــد يــتــوهــم 
البعض - بقدر حرصنا على تقديم 
خــدمــة مــجــانــيــة لــنــجــوم رياضيين 
فــي أمــانــة العاصمة صنعاء وغيرها 
مــن المحافظات حملونا مسؤولية 
إنــصــاف "الــطــاهــوش" فــي زمــن بات 
فيه اإلنصاف من المستحيالت الثالث 

..وسالمتكم..

الزيارات الميدانية لألندية.. والنتائج المرجوة
< يواصل وزير الشباب والرياضة الجديد األخ حسن محمد زيد 
برنامج الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى مقرات أندية أمانة 
العاصمة، وهي حالة ليست بجديدة، إذ يحرص كل وزير جديد 
للشباب والرياضة على القيام بمثل هذه الخطوة في بداية توليه 

مهام منصبه..

ومع التسليم بأهمية مثل هذه الزيارات للتعرف على واقع تلك 
األندية ومنتسبيها وما تعانيه على صعيد البنية التحتية..إلخ!

إال أن السؤال الذي يبرز في هذا اإلطار: ما الذي يمكن 
ــارات، وفــي مثل هذا  ــزي أن تسفر عنه مثل هــذه ال

التوقيت بالذات من نتائج مثمرة لألندية ؟

< نظمية عبدالسالم عثمان -المدير التنفيذي 
لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة- كانت خالل 

األيام الماضية حديث الوسط الرياضي والشبابي، ليس 
ا ُيذكر سواء للصندوق أو التحاد 

ً
ألنها حققت إنجاز

رياضة المرأة الــذي تترأسه إلــى جانب تواجدها 
كنائب لرئيس اللجنة األولمبية الوطنية..

فقط، ألن نظمية استقالت مــن منصبها فــي إدارة 
صندوق رعاية النشء، إال أن الخبر طلع «فشنك» وال 

وجــود ألي استقالة، فقط مجرد محاولة الستعادة 
بعض األضواء !

وهــو ما تأكد عندما تواجدت نظمية منذ 
السبت الماضي في اليوم الثاني  من خبر 

االستقالة، وهي ترافق األخ وزير 
ــريــاضــة حسن  الــشــبــاب وال
زيد أثناء زياراته الميدانية 

ــي،  ــل ــعــاصــمــة، األه ألنـــديـــة ال

«بوليس» يحكم 
قبضته على نيمار

«بوليس» إيطاليا 
يـــحـــكـــم قــبــضــتــه 
ــى نــيــمــار، هــذا  عــل
هــو الشعار لدعاية 
ــــدة لـــمـــاركـــة  جــــدي
نـــظـــارات إيــطــالــيــة 
تـــــحـــــمـــــل اســــــم 
«بــولــيــس»، ويعتبر 
ــوجــوه  نــيــمــار مـــن ال
اإلعــالنــيــة لها، وجــاء 
العنوان لإلعالن عن 
تمديد العقد بين 
نيمار والشركة ٤ 

سنوات.

برشلونة يدفع ٧٠ مليون يورو لمحاربة ريال مدريد!!
أظهر اإلنجليزي الشاب ديلي آلي مهارات 
كبيرة خالل الموسم الحالي مع فريقه توتنهام 
اإلنجليزي، وهو ما دفع عديد األندية لمحاولة 

التعاقد معه.
على رأس تلك األندية يأتي ريــال مدريد 
اإلسباني، المعاقب بمنعه من إبرام الصفقات 
خالل الميركاتو الحالي، حيث ربطته تقارير 

مختلفة بالالعب صاحب العشرين ربيعًا.
ورغــم سنه الصغيرة إال ان الالعب أظهر 
ــة لــلــغــايــة،  ــوي قـــــدرات فــنــيــة وشــخــصــيــة ق
وباألخص في المباراة األخيرة لفريقه أمام 
تشيلسي حيث سجل هدفين وأنهى سلسلة 

من ١٣ مباراة دون خسارة للبلوز.
هذه الشخصية بالذات هي ما أقنع المدرب 
لويس إنريكي ومسؤولي نادي برشلونة الدخول 

في الخط مع ريال مدريد، بغية تحويل وجهة 
الالعب إلى كتالونيا.

وبحسب تقارير قــادمــة مــن إسبانيا، فإن 
برشلونة سيعرض ٧٠ مليون يــورو على 
توتنهام من أجل إقناعه بالتخلي عن الالعب 
الذي كلف خزينة النادي اإلنجليزي ٥ ماليين 
فقط في يناير ٢٠١٥م وبعقد يمتد لخمس 

سنوات!
ــة مــســتــعــد لـــدفـــع ٧٠ مــلــيــون  ــون ــرشــل ب
يــورو لجلب آلــي الــذي سجل ١٠ أهــداف في 
البريميرليغ هذا الموسم.. ولديه هدفان من 
أجل ذلك: تدعيم صفوفه بالعب من الطراز 
الرفيع بسن صغيرة، وأيضًا إفساد محاوالت 
غريمه ريــال مدريد واستغالل حرمانه من 

شراء الالعبين.

نظمية..استقالة
 بال طحين!

زيدان .. تاريخ 
وجغرافيا

تاريخ النجم الفرنسي زين الدين زيدان 
العبًا ال خالف عليه بأنه واحد من أعظم 
النجوم في تاريخ كرة القدم، ولكن عندما 
تولى ريال مدريد خلفًا لإلسباني بينيتيز 
المقال لتراجع النتائج لم يكن أحد يتوقع 
أن زيزو في طريقه لكتابة تاريخ جديد له 

مدربًا استثنائيًا للفريق الملكي.

إعداد/ محمد شنيني بقش


