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إشراف:/ يحيى الضلعي
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الحل في العدد الماضيكلمات متقاطعة

سودوكو

الوزير يسعى إلعادة النشاط الكروي واتحاد القدم يرفض!! 
يسعى وزير الشباب والرياضة في حكومة اإلنقاذ 

الوطني حسن محمد زيد إلعــادة النشاط 
الكروي في بالدنا ،والمتوقف منذ أكثر 

من عامين بسبب العدوان الغاشم 
الذي تشنه  مملكة بني سعود على 
بالدنا منذ شهر مارس ٢٠١٥م.

غــيــر أن مــســاعــي الــوزيــر التي 

تهدف إلحياء النشاط الكروي يرافقها بعض 
الصعوبات  بفعل التجاهل الواضح والفاضح 
من قبل مسؤولي اتحاد كرة القدم لدعوة 
ــى عــقــد  اجتماع مــع قيادة  الــوزيــر ال
االتــحــاد وإعــالن مقاطعتهم له 
وعلى رأسهم أحمد العيسى، 
رئــيــس االتــحــاد  الــمــتــواجــد في 

السعودية، بجانب حميد الشيباني المتواجد في 
اإلمارات.

 وكان الكاتب الصحفي المصري عصام سالم،قد 
شن في مقال له، هجومًا حادًا على مسؤولي االتحاد 
اليمني لكرة القدم، وطالبهم بالرحيل، خاصة في 
ظل االنقسامات الحادة بينهم، وتقاعسهم عن 

التخطيط لعودة النشاط الكروي.

إعداد/ محمد شنيني بقش
 افقيا

١- مؤسس علم العروض
٢- غي – صاروخ بالسيتي يمني – جواب – اقص

٣- مخيف – الماضي من تقسو – تفتح عمل الشيطان – يحسن -
٤- مصدر رنَّ – من اسماء يوم القيامة ( معكوسة ) -

٥- نصف تولت – اداة جزم - الموت ( معكوسة ) – صيغة المضارع 
ألكثر من متبرعتين – ُعمر

ِقَد – ميناء تاريخي بمديرية حوف بمحافظة المهرة( معكوسة 
ُ
٦- ف

)  - حال ( معكوسة ) – حرف جر
َمة ( معكوسة ) – المسنا ( مبعثرة )

َ
٧- اصنعا ( مبعثرة ) – جمع أ

٨- مخ العبادة ( معكوسة ) – يتمرن – ضد موجب – مادة قاتلة ( 
معكوسة )

تركه – مضارع سامر ( معكوسة ) – جمع تركي -
َ
٩- متشابهان -  أ

١٠- جدها في زركش – فارا ( مبعثرة ) – الزكاة ( مبعثرة )
١١- يسبق الرعد – جدها في رنين – حرف انجليزي – اللص
١٢- يفي ( مجزومة ) – اول من لقب بشيخ االسالم في اليمن

١٣- بيت – الواحدة من الفل – جمع سقف – متشابهة – رقد ( 
معكوسة )

١٤- يتبع – اسم اشارة ٠- من االسماء الخمسة – العروة ( مبعثرة ) -
١٥- يحدو ( مبعثرة ) – اسم فعل امر بمعنى اصمت – عدا – نصف 

حواسيب – حرف عطف
ر ( معكوسة 

َّ
١٦- صيغة الفاعل من بقع –- صيغة الفاعل من بك

) – بسطتا – للتعريف
١٧- ضمناه -  عكس يستقبل – متشابهان – عكس َصَدر

١٨- شهر سرياني – علس الشفق ( معكوسة ) – قوة العدد – اجتازتا 
االمتحان بنجاح -

١٩- قهوة – اكمل ( أ أنتم أشد خلقا أم ... بناها ) – اقوم بالمراجعة
٢٠- صحاب جليل قاد جيش االسالم لقتال مرتدي البحرين..

عموديا
١- صاحب تاج العروس في شرح القاموس – جمع عنكبوت (جمع 

، معكوسة )

٢- اكمل: كتاب ابن المقرئ الزبيدي الذي يعد من اندر تحف و معجزات 
الزمان هو (...... في النحو و الصرف و التاريخ و الفقه و العروض و القوافي
٣- ينصاع ( معكوسة ) – رجع – فقل األمر من وقى – من اسماء الله 

الحسنى (معكوسة )
٤- من صيغ مضارع بلل ( معكوسة )- ثلثا صعر – مهنته الرعي ( معكوسة ).
٥- للنداء – يبنى عليه فعل األمر المعتل اآلخر ( معكوسة ) -

٦- الماضي الذي مصدره تقليل( معكوسة ) – بحر – صيغة المفعول 
من نادى ( معكوسة معرفة ) – قمن بالمراقبة

٧- مشين – راجعة – مستند –  ينسب اليها العنسي ( معكوسة )
ُسود ( معكوسة )- ِتْبر -

ُ
٨- نقطع في األمر ( معكوسة ) – أ

٩- تقوم بتمويله ( معكوسة )- عاصمة مملكة معين - مولد
١٠- عكس اصل – حرس ليال – الماضي من يوالي

١١- وحدة المقاومة الكهربائية – طعم الحنظل ( معكوسة )- القاع 
– مرض صدري

١٢- أداة شرط جازمة – صاحب القاموس المحيط  ( معكوسة )- 
صيغة الفاعل من يعمل

١٣- من اكثر مديريات حضرموت في عدد اشجار النخيل
١٤- صحابي جليل يحمل اسمة حي و مسجد بالعاصمة صنعاء – متشابهان

١٥- اكمل ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو .. ) - صيغة 
افاعل من سرع ( معكوسة ) – من مديريات تعز

١٦- صحابي جليل كان على رأس وفد األشاعرة الذين قدموا الى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم الذي كّبر لمقدمهم و وصفهم باألرق افئدة و األلين قلوبا و 
قال صلى الله عليه و سلم : االيمان يمان و الحكمة يمانية و الفقه يمان( معكوسة 

)- من أدى فريضة الحج ( معكوسة )
١٧- نرفض ( معكوسة )- اختبرك – من مديريات حجة -

١٨- المضارع من الفعل الذي مصدره سرقة – اسم موصول بمعنى 
الذي – محافظة يمنية ( معكوسة ) – في آلة العود

١٩- صيغة األمــر من يــدور – شــراب فيه شفاء للناس ( معكوسة 
) – والدة ( معكوسة ) – اقدم موانئ اليمن التاريخية على بحر العرب و 

تعرف اليوم بمنطقة بئر علي بمحافظة شبوة - القاذف
٢٠- يتركان – يكفيكم ( عامية ) – يربو – صيغة األمر للمخاطبة 

من وعى
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اللعبة تعتمد االرقام ١ – ٩ بمربعات او حقول بصفوف و اعمدة 
بحيث ال يتكرر الرقم بالصف الواحد او العمود الواحد

و قد اجتهدنا بإدخال الصفر الى اللعبة لتغدو ١٠ ارقام من ٠ – ٩ 
و بالتالي تتكون الشبكة من ١٠٠ حقل او مربع..
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أكد عدم التوصل التفاق رسمي معه..

«الميثاق»- متابعات
أكــد الــمــدرب الوطني الكابتن سامي نعاش 
-المقيم في دولــة االمـــارات- ان المفاوضات معه  
التزال مستمرة حتى اللحظة لتوليه قيادة منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم، قبل انطالق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس األمم 

اآلسيوية، المقررة في اإلمارات عام ٢٠١٩م.
وقال سامي النعاش، في تصريحات صحفية: إنه بالفعل تلقى اتصاالت 
لتولي قيادة  المنتخب في المرحلة المقبلة ،لكن ال صحة لما تردد بشأن 
تعيينه بشكل رسمي في  منصب المدير الفني للمنتخب، مشيرًا إلى أن 
األمور ما زالت في مرحلة المفاوضات،  وعندما يتم التوصل التفاق فإنه 

بالتأكيد سيعلن القرار رسميًا.
وكان أمين عام االتحاد العام لكرة القدم حميد شيباني قد أعلن في 
تسريبات عبر وسائل  التواصل االجتماعي في االيام الماضية عن تعيين ٢ 
مدربين في يوم واحد للمنتخب، االمر الذي سارع إلى إيقاف القرار ،األمر 
الذي يعكس درجة التخبط السائد في اتحاد  الكرة الذي يترأسه أحمد 

العيسي.
وكان النعاش قد تولى قيادة المنتخب من قبل مرتين، األولى في الفترة 

بين يناير إلى  أكتوبر ٢٠٠٩م، والثانية من يناير إلى سبتمبر ٢٠١٢م.
ويقود منتخبنا الوطني األول لكرة القدم حالًيا المدرب اإلثيوبي إبراهام 

مبراتو، منذ بداية  شهر يونيو من العام المنصرم.

النعاش: المفاوضات التزال مستمرة الختياري مدربًا للمنتخب

ينتظره استحقاق آسيوي مهم..

منتخبنا الوطني لكرة القدم ..التراجع مستمر في التصنيف الدولي!!

«الميثاق»- متابعات
احتل منتخبنا منتخبنا الوطني لكرة القدم المرتبة 
الـ١٤٩ عالميًا في أول تصنيفات العام  الجديد ٢٠١٧م 
بعد أن كان قد أنهى العام المنصرم ٢٠١٦م في المركز 

١٤٨ عالميًا.
وبتراجع منتخبنا مرتبة واحــدة في أول تصنيفات 
العام الجديد تشير التوقعات إلى  استمرار التراجع 
في تصنيف األشهر المقبلة خاصة في ظل ركود االتحاد 
العام لكرة  القدم الدائم والمستمر والذي يتواجد أغلب 
قياداته في الخارج وتحديدًا في كل من  السعودية 
وقطر منذ بدء العدوان السعودي الغاشم على بالدنا في 

مارس من العام  ٢٠١٥م.
وينتظر منتخبنا الوطني األول لكرة القدم استحقاق 

مهم يتمثل فــي خــوض منافسات  التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا والمقرر انطالقها 

في ٢٨ مارس القادم.
ومن المتوقع أن يؤثر تراجع المنتخب الوطني 
في التصنيف العالمي على موقعه عند  توزيع 

المنتخبات المساهمة في التصفيات حيث 
سيتم توزيعها على أربعة مستويات قبل  

إجراء القرعة في ١٨ يناير الجاري.
ورغم قرب موعد التصفيات إال أن االتحاد 

العام لكرة القدم لم يعلن حتى اآلن موعد 
بدء  استعدادات المنتخب الوطني ولم يسّم 
بعد الجهاز الفني الذي سيقود المنتخب وفق  

برنامج يعده مدير الجهاز.

العب مصري: 

أسوأ لحظات 
حياتي كانت في 

السعودية
أكــد حــســام غــالــي العــب الــنــادي 
األهلي المصري, والنصر السابق, 
على صعوبة تجربته االحترافية 
ــادي النصر  التي خاضها مــع ن

السعودي. 
وقال غالي في تصريحات 
ئــل  نقلتها وســا صحفية 
إعــالم مصرية: إنه خاض 
تجربة احترافية طويلة 
شهد فيها مواقف صعبة 
ــادي  عـــدة، إال أن أصعبها كـــان مــع ن
النصر عندما تم اتهامه من قبل لجنة 
المنشطات السعودية بتعاطي مواد 

منشطة وتعرض لعقوبة اإليقاف. 
ــه لــم يتناول العقاقير  وأضـــاف: أن
المنشطة في حياته وأن هذه ليست 
أخــالقــه، مــؤكــدًا عــلــى أن أزمــتــه في 
السعودية كانت أصعب أزمة في 
حياته وأنه يدين بالفضل 
لوكيل أعماله الذي وقف 
ــده حتى  ــجــواره وســان ب

انتهت القضية.

حرمان الكويت من كأس 
آسيا لكرة القدم    

أكــد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عــدم مشاركة 
الكويت في تصفيات كأس األمم اآلسيوية ٢٠١٩م 
المقررة في اإلمارات، ،بسبب استمرار إيقافها من 

هيئات رياضية دولية.
وفرضت هيئات دولية بينها اللجنة األولمبية 
و(فيفا)، اإليقاف على الكويت منذ أكتوبر ٢٠١٥م، 

احتجاجًا على التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، 
وبعث االتحاد اآلسيوي  برسالة إلى 

األمين العام التحاد الكرة المنحل، 
لـ «تأكيد عدم مشاركة الكويت».
مــن جــانــب آخــر أعلنت لجنة 
الــــطــــوارئ فـــي اتـــحـــاد كــأس 
الخليج للكرة أنها ستحسم 
مشاركة الكويت في خليجي 

٢٣ يوم غٍد الثالثاء.

رونالدو محترف كونغ فو!!
بإمكانه أن يصبح نجمًا فــي رياضة 
الكونغ فو مثلما هو أسطورة في عالم 
قت وسائل 

ّ
كرة القدم، بهذه الكلمات عل

إعالم إسبانية على لقطة انتشرت للدون 
ــدو، وهــو ُيــوّجــه قدمه  ــال البرتغالي رون
بطريقة «الكونغ فــو» على زميله في 
الــنــادي الملكي ومواطنه فابيو كونترا 

خالل تدريبات ريال مدريد.
ويبدو أن رونــالــدو، الــذي خطف لقب 
أفضل العب في العالم عبر «فيفا» ومن 
قبله عبر فرانس فوتبول، أراد استعراض 
قــدراتــه ال أكثر خــالل الــتــدريــب، إذ لم 
يعتِد على كونترا بل أوقف قدمه على 
بعد بوصات من وجه زميله، الذي احتج 
في بداية األمر، قبل أن يعود ويتعامل مع 
األمر بشكل طبيعي، إذ تربطه صداقة 

قديمة بمواطنه.

وأظهرت لقطات شريط الفيديو، الذي 
تم تسريبه وتناقلته وسائل التواصل 
ــســرعــة، مــجــمــوعــة من  االجــتــمــاعــي ب

العبي الريال بينهم كريم بنزيمة، وهم 
يضحكون من ردة فعل كونترا، معتبرين 

األمر طبيعيًا وعاديًا جدًا.

شباب عالي حبيش يحصدون 
كأس دوري «أشبال حبيش»

فاز فريق «شباب عالي» بالمركز األول في دوري أشبال حبيش 
عزلة بين الضاحتين الذي أقيم بقرية الضبر بحبيش محافظة إب والذي 

شاركت فيه (٨) قرى واستمر لمدة اسبوعين..
وفي نهاية الدوري الرياضي تم تكريم الفريق الفائز بكأس الدوري وجميع 

المشاركين فيه..
كما تقدم المشاركين بالشكر والعرفان لشباب قرية الضبر على انجاح 
الدوري وحسن االستضافة وعلى رأسهم االستاذ/ قايد محمد الحداد وكذا 
األخوة/ فؤاد محمد آل الزوم ومحمد محمد آل الزوم وعبدالوهاب آل الزوم 

على المشاركة الفاعلة إلنجاح الدوري..

غريزمان أفضل
 حارس في العالم

مـــــــا أغـــــــــــرب أن 
تنعكس األدوار، ويضطر المهاجم 

الذي من عمله التسجيل أن يضع نفسه 
في موقف الحارس .. ثم يتألق!

جاء ذلك في تدريبات أتلتيكو مدريد 
حين احتل أنتوان غريزمان موقع الحارس 
وإزاء تسديدة رائــعــة، قــام بتصدٍّ رائــع 

للغاية!
غريزمان خسر كل شيء تقريبًا في عام 
٢٠١٦م، نهائي دوري األبــطــال ونهائي 
يورو ٢٠١٦م مع منتخب فرنسا وبطبيعة 
الحال جائزتي أفضل العب في العالم والكرة 
الذهبية، وكلهم لحساب شخص واحد هو 

كريستيانو رونالدو، لعل ذلك يعوضه!

وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء احتفل الشاب الخلوق 

محمد عبده أنعم
بزفافه الخميس في مدينة إب

وبهذه المناسبة السعيدة نزف له أجمل وأرق التهاني والتبريكات 
متمنين له حياة زوجية سعيدة وألف ألف مبروك

المهنئون:
والدك/ عبده أنعم وإخوانك وأعمامك عبدالله ومحمد وعلي وحمود

ومحمد وعبدالخالق أحمد أنعم
عبدالناصر شرف الدين

فؤاد شرف الدين
بشير الورد ومعاذ عباد ومحمد محمد غالب

وعبدالله العماري وأوالده
ومقداد الورد وحسام العماري

 وجميع األهل واألصدقاء في الشعر وإب وتعز


