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إشراف:/ يحيى الضلعي

حل العدد الماضيكلمات متقاطعة

سودوكو

األولمبية اليمنية تستعد لدورة التضامن اإلسالمي
بدأت األلعاب الرياضية المرشحة للمشاركة في دورة 
ألعاب التضامن اإلسالمي الرابعة استعداداتها المحلية 
بدعوة العبيها المرشحين لتمثيل بالدنا في دورة باكو مايو 
٢٠١٧م، بعد ان استقرت األمانة العامة للجنة األولمبية 
على ٤ ألعاب ذات سجل جيد في الــدورات السابقة, على 
ضوء النقاشات التي تمت مع االتحادات حول امكانات اإلعداد 
والمشاركة  في ظل الظروف والوضع الراهن الذي تعيشه 
بالدنا والرياضة التي تعرضت اغلب منشآتها للتدمير من 

قبل العدوان السعودي األمريكي وحلفائهم.
واأللعاب التي رشحت للمشاركة وبدأ العبوها التواجد في 

مواقع التدريب مع مدربيهم وباإلمكانات المتاحة هي :-
- الجودو (٦ العبين). - المصارعة  (٦ العبين).
- الووشو (٤ العبين). - تايكواندو (٧ العبين).

وتحتضن العاصمة االذربيجانية خالل شهر مايو المقبل 
ــة عضوة فــي منظمة مؤتمر التعاون  رياضيي ٥٧ دول
االسالمي وهــي ألعاب ذات طابع اولمبي وتعتبرالحدث 

الثاني بعد األلعاب االولمبية الدولية من حيث عدد الدول 
والرياضيين المشاركين وتعدد الدول المشاركة وخاصة 
من آسيا وافريقيا، ولليمن حضور مشرف في الدورتين 
السابقتين مــن خـــالل ٥ مــيــدالــيــات مــلــونــة حققتهما 
التايكواندو، والووشو عبر فضية انس عقالن وبرونزية 
شقيقه مالك في التايكواندو عام ٢٠٠٥م  وبرونزيات 
الووشو في اندونيسيا ٢٠١٣م لالعبين صدام الرحومي 

وزيد وازع وحمدي اليريمي.

إعداد/ محمد شنيني بقش

افقيا
١- شاعر يمني كبير من كلماته النشيد الوطني  للجمهورية اليمنية
٢- طائر مغرد – برد شديد – َعْدو ( معكوسة ) – مساكن الموتى

٣- شاعر يمني كبير من كلمات نشيد انا الشعب زلزلة عاتية
٤- الغارب – متشابهان – جلي - أب

٥- متشابهان – مصدر يؤدي ( معكوسة ) – متشابهان - مستقبله
٦- العناق ( مبعثرة ) – من الزهور – اصون – ُبْعد ( معكوسة )

٧- من األسماء الخمسة – في اللغة ارض ليست على شاكلة حيرانها و في العامية قطعة 
ارض – ترفعك – مملوح ( مبعثرة )

٨- حبحب او بطيخ ( عامية ) – بيتان ( مجرورة ) – اصدر توجيها( معكوسة ) – حشرة 
ضارة ( معكوسة ) – عكس سهو

٩- جواب – اثور ( مبعثرة ) – وصعت بصمتي – دلل ( مبعثرة )
١٠- شاعر يمني كبير من كلماته نشيد أهال بسبتمبر  المجيد الذي لحنه و غناه الفنان الكبير محمد 
حمود الحارثي و غنته بعده الفنانة الكبيرة فتحية الصغيرة اهال بأكتوبر المجيد  – يأوي ( مبعثرة )
١١- خاصتك – راحة ( عامية ) – جدها في لبوة – من حروف الهجاء ( معكوسة ) – يوصون ( منصوبة )

١٢- نصف ليل – اعتنى – جوابات ( معكوسة ) – جمع اسورتك ( معكوسة )
١٣- بقر وحشي – نوم – خطيب االنبياء – الماضي من يرفد ( معكوسة )

١٤- طرد من رحمة الله – وجب – لكل فعل ( معرفة ) – اكمل ... فلما استحكمت حلقاتها 
فرجت و كنت اظنها ال  تفرج ( معكوسة )

ل – تمايل ( معكوسة ) – وافقتا – صديق ( معكوسة )
َ
١٥- ِعل

ل
ُ
١٦- صوت ماء الجدول ( معكوسة ) – دق الجرس – صيغة الماضي من الفعل الذي فاعله منان – عكس ذ

١٧- اكمل : يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي و ... ( معكوسة ) – جمع ناقة 
( معكوسة ) - من اصابته صار منكوبا

١٨- عكس القاعدة ( معكوسة ) – احساس – وهبه - بحر
١٩- فنان يمني كبير من الحانه و غنائه نشيد أنا الشعب زلزلة عاتية ( معكوسة ) -  من التالوات – حرف انجلزي

٢٠- من الجهات ( نكرة ) – به بلل – شيدها – حرف موسيقي ( معكوسة )

 عموديا
١- من كبار رجاالت اليمن شغل عدة مناصب آخرها أمين العاصمة استشهد بقصف طيران 

العدوان السعودي لمجلس عزاء آل الرويشان بالصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء
٢- لالستدراك – جمع نخبة – من مواد البناء ( عامية ) – حرس ليال – عكس شهيق
٣- حيوان قطبي – من اسماء الله الحسنى –  يرتقيه - الخطيب – من حروف القلقة

٤- يرفع و ينصب و يجزم و ال يجر ( معكوسة )- قام بمواساته – اشارة خفيفة بالعين
٥- متشابهان – صاحب ديوان رواغ المصابيح -

٦- مضارع فاعله عاق ( معكوسة )- مهنتهن القبالة – االسم االول لسيف الله المسلول
٧- من صيغ جمع لعبة  ( معكوسة )- ثلثا عرب – من القبائل الحضرمية ( معكوسة )- صعاب ( معكوسة )

ن – المفيدة ( مبعثرة ) – يفطر الصائمون على ثمره – صاحب و مالك - ٨- مرَّ
٩- جمع صدى – نكسب – اكمل ال دخان من غير ... - أعم

١٠- متشابهان – األمر من فات – قوم صالح عليه السالم – لقياس حجم السوائل - إنصاف
١١- واد في جهنم – المواثيق – قام بالوصف - نقف

١٢- الماضي من يهرعون – معظم ( معكوسة ) – رجع – من النسب المثلثية ( معكوسة) - أوسع
١٢- الماضي من الفعل الذي مصدره إزجــاء ( معكوسة ) – من الحانه النشيد الوطني 

للجمهورية اليمنية – اسم موصول بمعنى الذي
ن السبب – وشى اَحكة – سمعة – بيَّ

َ
١٤- المضارع من الفعل الذي مصدره ُمض

١٥- الذي ينزح من دياره الى غيرها – راس الجبل – من أدوات نصب المضارع – اكتمل – ضمير رفع -
١٦- جهرة – من مصادر ابلغ – منسوب للبر ( معكوسة ) – صيغة األمر من أنَّ (من 

االنين) - فاصله
١٧- مراد – متشابهة – زجرا

١٨- شاعر يمني كبير من كلماته نشيد أنا يمني و اسأل التاريخ عني – قبيلة يمنية
١٩- ال  باإلنجليزية – فنان يمني كبير من الحانه و تائه يا شاكي السالح شوف الفجر الح التي 

كتب كلماتها الشاعر الكبير عبدالله هادي سبيت
٢٠- يسبقه برق – شبه بها الرسول صلى الله عليه و سلم المرأة الحسناء في المنبت السوء ( 

معكوسة) – محافظة يمنية ( معكوسة )

اللعبة تعتمد االرقام ١ – ٩ بمربعات 
او حقول بصفوف و اعمدة بحيث ال يتكرر 

الرقم بالصف الواحد او العمود الواحد
و قــد اجتهدنا بــإدخــال الصفر الى 
اللعبة لتغدو ١٠ ارقام من ٠ – ٩ و 
بالتالي تتكون الشبكة من ١٠٠ حقل 

او مربع..
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٣٣ العبًا خضعوا لالختبارات..

الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم ينهي تقييم المجموعة 

«الميثاق»/متابعات
أنهى الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم، تقييم المجموعة 
األولى من القائمة األولية لالعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض المعسكر 

الداخلي األول الذي بدأ السبت قبل الماضي بالعاصمة صنعاء.
وخضع العبو المجموعة األولى وعددهم ٣٣ العبًا لعدد من االختبارات 
والتمارين البدنية والفنية بهدف اطالع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب 

اإلثيوبي ابراهم مبراتو على إمكاناتهم وتقييم أدائهم الختيار األفضل.
ووفقًا لبرنامج اإلعــداد فقد بدأت المجموعة الثانية من القائمة األولية 
تمارينها ضمن المعسكر الداخلي بصنعاء السبت المنصرم في مرحلة تقييم 

تستمر أسبوعًا يتم خاللها اختيار األفضل منهم، على أن 
يعقب ذلك إعالن الجهاز الفني قائمة جديدة تضم 

أفضل الالعبين في كلتا المجموعتين للبدء في 
المرحلة الثانية من اإلعداد.

ويستعد المنتخب الوطني األول لكرة القدم 
لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 

آسيا (اإلمارات ٢٠١٩م) التي تنطلق في ٢٨ مارس القادم 
وذلــك ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه 

منتخبات؛ الفلبين، طاجيكستان، ونيبال.

السروري.. غياب أم تغييب؟!
< كان الفًتا في القائمتين اللتين نشرتا عن 
دعوة «٢٦» العًبا لالنضمام للمنتخب الوطني  
األول لكرة القدم استعداًدا لخوض التصفيات 
المؤهلة إلى كأس أمم آسيا ٩١٠٢م أنهما  خلتا من 
اسم الالعب الصاعد الواعد بقوة أحمد عبدالحكيم 
الــســروري مهاجم أهلي  صنعاء.. وهو 
الالعب الذي أحرز لمنتخبنا الوطني 

الهدفين الوحيدين فــي التصفيات  اآلسيوية 
المزدوجة لمونديال روسيا وكأس أمم آسيا..علًما 
أن الهدفين األول في مرمى  الفلبين وفاز به منتخبنا 
-وهو الفوز الوحيد له في تلك التصفيات - والهدف 
الثاني سجله  السروري من منتصف الملعب في مرمى 
أوزبكستان.. في اللقاء قبل األخير للمنتخب  والذي 

خسرناه ٣/١ !

منتخبنا ..األمان باللعب في ُعمان

من المسؤول عن إدارة منتخب كرة القدم؟!
< لم ُيحدد االتحاد العام لكرة القدم - حتى 
اليوم - اســم الدولة التي ستستضيف مباريات  
منتخبنا الوطني األول في تصفيات الملحق المؤهل 
لنهائيات كأس آسيا ٩١٠٢م باعتبار  أن المنتخب 
- وكل المنتخبات والفرق اليمنية- محرومون 
من اللعب على أرضنا وبين  جماهيرنا منذ العام 
١١٠٢م نتيجة لقرار الحظر الصادر من االتحاد 
الدولي لكرة القدم  الفيفا الذي اتخذه - 

آنذاك - بمنع إقامة أي مباريات دولية في اليمن، بحجة 
عدم توافر األمن  و.. و.. إلخ!!

وعلى ذلك من الضروري أن يبادر االتحاد لإلعالن عن 
اسم الدولة التي ستحتضن  المباريات الداخلية لمنتخبنا 
في التصفيات المذكورة.. ونعتقد أن سلطنة عمان هي 
البلد  األنسب واألقــرب، لتكون العاصمة مسقط هي 
األرض البديلة لمنتخبنا.. بمعنى أن األمان  يكمن في 

اختيار ُعمان..!

< على خلفية اإلعالن عن بدء استعدادات المنتخب الوطني األول للتصفيات الحاسمة  للتأهل إلى نهائيات 
كأس أمم آسيا ٩١٠٢م فقد تعددت التصريحات الصادرة عن أعضاء  في االتحاد العام لكرة القدم، الذي 

انضم إليهم أحمد محمد السهلي بصفته المدير التنفيذي  لالتحاد والقائم بأعمال 
األمين العام لالتحاد «بحسب السهلي».

ومع تعدد كل تلك التصريحات لم يصدر أي موقف رسمي من قيادة االتحاد 
«سواء من  المتواجدين في الداخل أو الخارج» يوضح من هو المشرف على إدارة 

المنتخب.؟  ولماذا لم يتم تسمية من سيشغل منصب المدير اإلداري للمنتخب.؟ 
وكذا اإلداري أو  حتى مسؤول الخدمات.؟!!

صندوق رعاية النشء.. 
ما مصيرالنصف المليار؟!

< انتهت الضجة التي كانت قد أثيرت حول قيام 
وزارة المالية باالستحواذ على مبلغ « خمسمائة مليون 

ــــشء ريـــال» مــن ميزانية صــنــدوق رعاية  ــــن ال
والشباب والرياضة بدون وجه  

حــق أو مــبــرر مــعــقــول.. ما 
الذي جرى؟

إذ أن كل تلك التنديدات 
واالعـــتـــراضـــات 

لتي سجلها  ا
مـــــســـــؤولـــــو 
الــــصــــنــــدوق 

ـــهـــم  ـــع وم
ـــــادة   ـــــي ق
ة  ر ا ز و

ــــاب  ــــشــــب ال
والرياضة احتجاًجا 

على خصم المبلغ المذكور تراجعت، حتى أن  االتحادات 
واألندية كانت قد قامت بتسيير مظاهرات حاشدة 
جابت الشوارع وصوًال إلى  أمام بوابة وزارة المالية، لكن 
كل هذا وذاك انتهى إلى الهدوء «المريب» ولم يثمر 
في  الوصول إلى أي نتيجة سواء بإعادة المبلغ أو توضيح 

حيثيات االستيالء عليه؟
فماذا  حــدث بالضبط لنصف المليار «المشار 

إليه»؟!

مت اللجنة المنظمة للبطولة أسرتي الشهيدين هالل والملصي فيما كرَّ

ج بلقب بطولة الشهيد عبدالقادر هالل لكرة القدم بيت حاضر بسنحان يتوَّ

ــّوج فريق بيت حاضر لكرة 
ُ
ت

الــقــدم بمديرية سنحان 
بــكــأس بــطــولــة الشهيد 
ــقــادر هــالل  الـــلـــواء عــبــدال
لكرة القدم التي نظمتها 
ــوادي االجتماعية  جمعية ال
الــخــيــريــة بــمــديــريــة سنحان 
بمحافظة صنعاء برعاية مجمع 
سحر التجاري، واحتضنها ملعب 

بالعاصمة صنعاء.المدرسة الفنية 
وجاء فوز فريق بيت حاضر بكأس البطولة إثر فوزه 
بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية على نظيره 
فريق الجوزة الــذي جــاء في مركز وصيف البطل، بعد 
أن قدما مباراة قوية ومثيرة تميزت بحضور رسمي 
وجماهيري كبيرين، فيما تمكن فريق المجد (أ) من 

خطف المركز الثالث للبطولة.
وعقب انتهاء المباراة النهائية قــام الدكتور احمد 
الملصي وكيل امانة العاصمة ومعه االخوة الشيخ حسن 

عبدالقادر هالل نجل الشهيد اللواء الركن عبدالقادر 
هالل وبشير الهندي مدير مجمع سحر التجاري الراعي 
الرسمي للبطولة والشيخ محمد علي الجاكي احد مشائخ 
سنحان والدكتور عبد الغني فرج مدير مكتب الصحة 
بمديرية سنحان وسلطان فرج رئيس جمعية الوادي 
الخيرية االجتماعية بمديرية سنحان، بتكريم ابطال 
بطولة كأس الشهيد اللواء الركن عبدالقادر هالل الفائزين 

بالثالثة المراكز االولى على النحو التالي:
المركز األول/ بيت حاضر - كأس البطولة - اجهزة 

هاتف جوال لكل العبي الفريق - شهادات مشاركة
المركز الثاني/ فريق جوزة - مالبس رياضية - شهادات 

مشاركة.
المركز الثالث/ فريق المجد (أ) - مالبس رياضية - 

شهادات مشاركة.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قامت بتكريم 
اســرتــا شهيدي الــوطــن الــلــواء الــركــن عبدالقادر هالل 
الذي استشهد خالل قصف العدوان السعودي االمريكي 
القاعة الكبرى بعزاء آل الرويشان ، وكذا الشهيد العميد 

الركن حسن عبدالله الملصي الذي استشهد في جبهات 
القتال بداخل العمق السعودي وهو ُينكل بجيش العدو 

السعودي .
مقتطفات من الحفل:

- خالل الحفل تم تكريم ابطال الماراثون السنوي االول 
على كأس الشهيد العميد الركن حسن عبدالله الملصي 

رحمة الله عليه.
- شهد حفل التكريم حضورًا لشخصيات قيادية مدنية 
وعسكرية كبيرة في تفاعل رسمي كبير مع انشطة ابناء 

المديرية الشباب والرياضيين.
- فــي بـــادرة تكريمية رائــعــة تكفل الشيخ حسن 
عبدالقادر هالل نجل الشهيد اللواء الركن عبدالقادر 
هالل بدفع تكاليف اقامة رحلة للفريقين االول والثاني 

على حسابه الخاص.
- التعليق على مجربات شوطي المباراة كان رائعًا 
بصوت الشاب عمار عبدالعزيز على طريقة عصام 

الشوالي.

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نزفها 
للقيادي المؤتمري بفرع امانة العاصمة 

 رمزي االغبري
 الرتزاق حفيده 

 احمد
 بمولوده البكر والذي اسماه 

عفاش
نسأل الله ان يكون قرة عين لوالديه واطاللة 

خير على االسرة الكريمة 
المهنؤن 

قيادة فرع المؤتمر 
وكافة الفعاليات المؤتمريه بأماتة العاصمه
رئيس وهيئة تحرير صحيفة «الميثاق»


