
«الميثاق»/متابعات
استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم ٣٤ العبًا في 
القائمة النهائية  لبدء معسكره الداخلي الثاني بالعاصمة صنعاء الذي بدأ 
الخميس المنصرم استعدادًا  لتصفيات كأس آسيا المقبلة باإلمارات ٢٠١٩م 
التي وضعت قرعتها المنتخب الوطني  ضمن المجموعة السادسة التي تضم 

إلى جانبه منتخبات "الفلبين ، طاجكستان، النيبال"  .
ومن المقرر أن تبدأ التصفيات في ٢٨ من مارس القادم وتقام على مدى عام 

كامل  بمشاركة ٢٤ منتخبًا تم تقسيمها إلى ست مجموعات يتأهل عنها ١٢ 
منتخبًا للنهائيات إلى  جانب ١٢ منتخبًا ضمنت تأهلها مسبقًا خالل التصفيات 

المشتركة لكأس العالم ٢٠١٨م  بروسيا وكأس آسيا باإلمارات ٢٠١٩م.
وخــالل األسبوعين الماضيين جرى استدعاء ٦٨ العبًا في مجموعتين 
لمعسكر صنعاء  بهدف اختبار جاهزية الالعبين وإمكاناتهم وقدراتهم في 

ظل توقف المنافسات الكروية  الرسمية.
وتضم القائمة الحالية عددًا من الالعبين الذين يتم استدعاؤهم للمنتخب 

ألول مرة، فيما يجري اتحاد الكرة ترتيبات إلقامة معسكر خارجي قبل أول 
مباراة رسمية في  التصفيات.

ولم يتم تحديد ملعب المنتخب الوطني للمباريات التي تعتبر في أرضه 
خالل هذه  التصفيات حتى اآلن، ومن المتوقع أن تكون الدوحة ملعبًا له كما 
حدث في الفترة  الماضية نظرًا للحظر المفروض على إقامة المباريات في 

بالدنا من قبل الفيفا منذ  ٢٠١١م.
وضمت القائمة النهائية بأسماء العبي المنتخب كًال من :

 محمد ابراهيم عياش، سعود السوادي، سالم عوض ،عصام الحكيمي ،محمد 
فــؤاد، معتز  قائد، حمادة الزبيري ،عمار حمصان ،عالء الدين نعمان، اكرم 
البحري، محمد  السروري ،مالك الجبري ،سالم مطران، عصام الورافي ،عبدالمعين 
الجرشي، محمد  بارويس، أحمد علوس ،أحمد سعيد، محمد الغمري، ناطق حزام، 
بشير المنيفي، مناف  سعيد، عالء الصاصي ، وحيد الخياط، أحمد الحيفي، وليد 
الحبيشي، عقيل العطاس  ،كميل طارق، فؤاد العميسي، عماد منصور، أحمد 

ضبعان، محسن قراوي، محمد  العبيدي، محمد الداحي.
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إشراف:/ يحيى الضلعي

منتخبنا يتقدم مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي للفيفا
 حل منتخبنا الوطني لكرة القدم في المركز 
١٤٨  في التصنيف العالمي للمنتخبات  لشهر 
فبراير الجاري والصادر عن االتحاد الدولي للعبة 

(فيفا).
وتــقــدم منتخبنا خــطــوة واحــــدة فــي قائمة 
التصنيف وهــو الــمــركــز ذاتـــه الـــذي أنــهــى فيه 
تصنيفه  للعام الماضي ٢٠١٦م، قبل أن يتراجع 

مــركــزًا واحـــدًا فــي تصنيف الفيفا لشهر يناير  
الماضي حينما استهل العام الجديد متراجعًا 

للمركز «١٤٩».
ورغم أن المنتخب الوطني لم يلعب أي مباراة 
منذ مطلع يوليو الماضي إال أنه استفاد  من توقف 
عدد كبير من المنتخبات وتراجعها في التصنيف 
ليتقدم مركزًا واحدًا في  تصنيف فبراير الجاري.

وينتظر منتخبنا الوطني  األول لكرة القدم 
استحقاقًا مهمًا يتمثل بالمشاركة في التصفيات  
ــــارات  الــمــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات كـــأس آســيــا (اإلم
٢٠١٩م) والمقرر انطالقها فــي ٢٨ مــارس  
القادم وتستمر عامًا كامًال حيث أوقعته قرعة 
التصفيات في المجموعة السادسة إلــى  جانب 

منتخبات؛ الفلبين، طاجكستان، والنيبال.

حل العدد الماضيكلمات متقاطعة

سودوكو

إعداد/ محمد شنيني بقش

عموديا
١ - أحد أهم الوزراء بفترتي الرئيسين اإلرياني الحمدي، تولى منصب وزير التربية والتعليم 
و كان له دور كبير في إنشاء جامعة صنعاء التي رأسها منذ إنشائها ثم تفرغ للعمل الثقافي 
ودعم الحركة الثقافة والفكر واألدب من خالل مؤسسة العفيف الثقافية( صاحب احدى الصور 

) – تستخرج منه كنوز األرض كالذهب- متشابهان
٢ - من االبراج ( معكوسة ) – والدة ( معكوسة ) – يعرفون بقاماتهم القصيرة جدا ( 

معكوسة ) – الماضي من يرسي 
٣ - اكمل قال تعالى : قالوا كيف نكلم من كان في ..... صبيا – بحر – مكابدة و مقاساة

٤ - الماضي من الفعل يسودان – من موانئ اليمن التاريخية 
٥ - للمخاطب ( معكوسة ) - من ابرز االشتراكيين اليمنيين اغتيل  في ٢٨ ديسمبر 
٢٠٠٢م بعد أن تلقي رصاصتين في صدره أمام أكثر من ٤٠٠٠ شخص هم أعضاء وضيوف 
ة  ل على ُجْملتين اْسميَّ

ُ
المؤتمر العام الثالث لحزب اإلصالح االسالمي باليمن ( معكوسة ) - تدخ

ولى ( معكوسة )
ُ
انية بُوجود األ

َّ
ة لَرْبط اْمِتناع الث فِفْعليَّ

٦ - خاصتهما – كثير – للتعريف – من حروف دعاة
٧ - اكمل قال تعالى : يوم نقل لجهنم هل امتألت فتقول هل من ... ( معكوسة ) - قاص 

و روائي و إعالمي مصري من راياته محكيات المعبد ( صاحب احدى الصور )– مرتفع رملي
 – اكمل : قم للمعلم ... التبجيال  كاد المعلم أن يكون رسوال - اكمل 

ُ
٨ - من صيغ جمع  ِعْرق

: رأيت الهالل و وجه الحبيب فكانا ...... عند النظر
ْبل ( معكوسة ) – زعيم فلسطيني راحل – صاحب و مالك - اكمل

ُ
٩ - ك

١٠ - ١٢ شهرا  ( معكوسة ) -  من كبار فقهاء اللغة العربية شاعر و تربوي و اعالمي كبير  
ا إلذاعة صنعاء مرتين  ا لشئون موظفي الدولة عام    ١٩٦٣  م ثم  مديًرا عاّمً عمل  مديًرا عاّمً
و رئيسا لتحرير صحيفة الثورة و مديرا عاما للثقافة و االعالم بمحافظة تعز و رئيسا لتحرير 
ا لشئون اإلعالم والثقافة في رئاسة  الوزراء ومديًرا لإلدارة العامة  صحيفة الجمهورية و مديًرا عاّمً
للبحوث والدراسات في رئاسة الوزراء ثم مستشاًرا لمكتب رئاسة الوزراء بدرجة وزير( صاحب 

احدى الصور ) – قوة العدد( معكوسة )
١١ - متشابهان – جازمة – تلفظ من الفم - اجابتا( معكوسة ) 

١٢ - طرد من رحمة الله – ضمير رفع متصل –  المبني للمجهول الفعل ساقت ( معكوسة )
١٣ - مذيعة يمنية كبيرة  و  مثقفة و اجتماعية وتربوية عمالقة من مواليد عــدن ”حافــة 
حسين“، ١٠ يناير ١٩٥٢ م تألقت منذ ظهورها األول و هي طفلة  على مسرح عدن في 
ستينيات القرن الماضي أفنت حياتها في مجال اإلعالم، المرئي والمسموع. ساهمت في برامج 
األطفال وعدد كبير من البرامج الثقافية المنوعة والبث المباشر وتقديم نشرات األخبار ( صاحبة 

احدى الصور ) – ينلن ( مبعثرة ) – علم قواعد اللغة العربية ( نكرة )
١٤ - صيغة أفعل التفضيل من عمق ( معكوسة ) – الفعل يدين اتصل به الف االثنين - 

١٥ - زوجة ابي لهب أم جميل في القرآن الكريم – ناهية ( معكوسة ) – للغائب 
١٦ - االسمان الثاني و األخير لمحمد األديب و االعالمي الذي رأس تحرير صحيفة الوحدة و 

مجلة معين ( صاحب احدى الصور )  - فرنجة ( مبعثرة )
ُع ( معكوسة ) – شهر سرياني ( معكوسة )- من مصادره 

َ
ز
ْ
١٧ - صيغة مفعول أدرج  - أف

( معكوسة )
ً
ُمفاَرقة

١٨ - االسقام - من اسماء الله تعالى ( معكوسة )
يء على ما هو عليه  فنانة سورية غنت لليمن و القدس

َّ
١٩ - عش الطائر - إدراك الش

٢٠ - للتعريف – ٦٢٫٥٪ من الصعاليك

 افقيا
١ - اكمل اول اهداف الثورة اليمنية التحرر من .........  ومخلفاتها وإقامة 

حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات 
َول 

ُ
٢ - كبشان – يفهم – اشمل – اكمل : و يتبع في اإلعراب األسماء األ

 و توكيٌد و نعُت و ....
ُ

عطف
٣ - من كبار االعالميين اليمنيين شارك في تأسيس صحيفة الثورة 
ووكالة سبأ لألنباء وعمل رئيًسا لتحرير صحيفة (الثورة)اكثر من مرة اولها 
في ١٩٦٦م وآخرها في مطلع العام ١٩٩٩م ثم وكيًال لوزارة اإلعالم حتى 
وفاته( صاحب احدى الصور) – االمر من نال – اكمل : .... المفاسد مقدم 

على جلب المصالح
٤ - ارشَدها – للغائَبين - استراح ( اِإلنساُن والفرُس ونحوهما ) فذهب 

ه
ُ
عياؤ إِ

٥ - ضد هازل – األمر من يروم – الماضي من يقاس – جدها في الرحيل 
َراب

َّ
-  َصفا الش

٦ - أحمق مضطرب – من اخوات كان
٧ - صوت انفجار – حراس الليل ( معكوسة معطوفة ) - الصحيفة التي 
كان يصدرها الشاعر الكبير عبدالله عبدالوهاب نعمان و اغلقتها السلطات 
البريطانية في عدن عام ١٩٥٣. بضغط من االمام احمد في و باسمها 

عرف اسمه األدبي
ه – تراب  ٨ - ارى ( مجزومة معكوسة ) - انتصف النهار واشتد حرُّ

الشاطئ – تحويلها من موقع آلخر
٩ - من كبار شعراء و اعالميي اليمن اسس اذاعــة الحديدة – أمة ( 

مبعثرة ) – نعاس - 
١٠ - من أحياء مديرية البريقة في محافظة عدن – اسعد – من اسماء 

الله تعالى 
١١ - للنداء -  حرف موسيقي – نتفهم ( مبعثرة ) -  ضد اإلسرار ( 

معكوسة )
١٢ - زهر األفــراح في اليمن –تــراب الشاطئ – يرجمون ( مجزومة 

معكوسة ) – حرص ( مبعثرة ) من األقارب ( معكوسة )
١٣ - أم أبيها ( معكوسة ) – اكمل : و قل رب أعوذ بك من همزات ... و 

أعوذ بك رب أن يحضرون ( معكوسة ) - 
١٤ - صيغة األمر من يجادل – مدينة اردنية ( معكوسة ) – للترجي 

١٥ - رقد – اجنبية صارت دارجة و تعني كابح مقدد المركبة او السيارة 
( معكوسة )  - تعال – ٧٥٪ من مزري

عان – منسوب الى حلب – ال يبصران ( معكوسة ) ١٦ - الماضي من يجرِّ
١٧ - مساالن ( مضاف اليه ) – علم مؤنث – مضى – اقدم موانئ اليمن 

على البحر األحمر - 
١٨ - اصبع - ضمير رفع متصل – تضع قانونا – جمع جرعة 

١٩ - شقيقات -  تنزيه – ملك الروم
٢٠ - شخصية يمنية عربية عالمية: وزيــرة، إعالمية، دبلوماسية ، 

باحثة( صاحبة احدى الصور ) -

الــلــعــبــة تعتمد االرقـــــام 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..

حل العدد الماضي

تم استدعاء عدد منهم ألول مرة..

٣٤ العبًا في القائمة النهائية للمنتخب استعدادًا لتصفيات كأس آسيا

منتخب ذوي اإلعاقة يستعد للمشاركة  في دورة البارالمبية
يستعد المنتخب الوطني لــذوي االعاقة في معسكر داخلي 

بالعاصمة صنعاء للمشاركة في  دورة غرب آسيا البارالمبية 
األولــى التي تقام بالشارقة خالل الفترة «١٨-٢٤» فبراير 

الجاري، بمشاركة ٦٠٠ العب من دول غرب آسيا.
ويــضــم الــمــعــســكــر ٩ العــبــيــن فــي لعبتي 

كرة الطاولة ، ورفــع األثقال ، فيما تبلغ 
االلعاب  المعتمدة بالدورة خمس 

ألــعــاب، ثــالث منها فردية هي 
: ألعاب الــقــوى، رفــع األثقال 
وتــنــس  الــطــاولــة، ولعبتان 

جــمــاعــيــتــان، هــمــا كــرة 
الــهــدف وكـــرة السلة 

ـــراســـي  ـــك ـــى ال ـــل ع
المتحركة.

اتحاد الطاولة يستهل موسمه 
الرياضي ببرنامج إعداد المنتخبات 

ــاد الــعــام  ــح اســتــهــل االت
ـــة نــشــاطــه  ـــطـــاول ـــكـــرة ال ل

ــعــام ٢٠١٧م  ــل الـــريـــاضـــي ل
بإقامة برنامج إعداد  المنتخبات 

الوطنية والالعبين الواعدين.
ويأتي البرنامج الذي انطلق األسبوع 

الماضي على صالة النادي األهلي بصنعاء  
في  إطــار خطة االتحاد للموسم الجاري.. 
حيث يضم البرنامج  ٣٠ العبًا من مختلف 
الــفــئــات  العمرية بمن فيهم الالعبون 
المسجلون ضمن برنامج الواعدين الذي تدعمه اللجنة  األولمبية.  ويهدف البرنامج إلى إعداد الالعبين 
وتوسيع قاعدة اللعبة للحفاظ على االنجازات التي  حققتها كرة الطاولة اليمنية في مختلف المحافل..إذ 
من المقرر أن يستمر البرنامج طيلة  موسم ٢٠١٧م تحت قيادة الجهاز الفني المكون من نبيل الذماري 
ونشوان وهاني  الحمادي. ويتضمن البرنامج  تكثيف التمارين البدنية والفنية والتكتيكية والمباريات 

التنافسية،  ويخضع الالعبون لعملية التدريب لمدة ٤ ساعات يوميًا بواقع خمسة أيام في األسبوع.

ميسي يدعم شائعات انتقاله
 إلى الدوري اإلنكليزي

عاد الالعب ليونيل ميسي مهاجم ونجم نادي برشلونة اإلسباني لُيثير 
التكهنات من جديد حول إمكانية انتقاله إلى بطولة الدوري اإلنكليزي 

الممتاز خالل فترة االنتقاالت الصيفية الُمقبلة.
الالعب الدولي األرجنتيني قام بنشر فيديو في حسابه الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي "انستغرام" لطفله وهو يتعلم اللغة اإلنكليزية، مما أعاد إلى 
األذهان إمكانية انتقاله إلى أحد أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 

وتشيلسي في نهاية الموسم الحالي.
وتسعى إدارة النادي الكاتالوني "برشلونة" بقوة 
من أجل إقناع المهاجم المتميز بالتوقيع على 
عقد جديد ُيبقيه على ملعب كامب نو حتى 

نهاية شهر يونيو ٢٠٢١م.

الدوري الفرنسي األعلى إنفاقًا في العالم
كشف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الدوري الفرنسي 
كان األكثر إنفاقًا بين  مسابقات الدوري الخمس الكبرى في 
أوروبـــا، والتي بلغت القيمة اإلجمالية لصفقات  انتقاالت 
الالعبين بها خالل سوق االنتقاالت الشتوية في يناير الماضي 

٥٧٣٫٢ مليون  دوالر، في رقم قياسي جديد.
وذكر فيفا من خالل نظام «تي.إم.إس» لتنظيم االنتقاالت 
الدولية لالعبي كرة القدم  المحترفين، أن أندية الدوري 
الفرنسي أنفقت ١٨٨٫١ مليون دوالر، وجاء في المقدمة  
صفقة باريس سان جرمان للتعاقد مع العب خط الوسط 
األلماني دراكسلر مقابل ٤٥  مليون يورو. بينما أنفقت 
أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز ١٦٩٫٥ مليون دوالر.
ــون دوالر،  ــي ــل ـــمـــانـــي ١٢٢٫٧ م ــــــــدوري األل وال
ــدوري  والـــدوري اإلسباني ٥٦٫٥ مليون دوالر،  وال

اإليطالي٣٦٫٤ مليون دوالر.
وذكر فيفا أن اإلنفاق ارتفع بنسبة ٥٠٫٣٪، رغم 
ــدوري الخمس  أن عدد الصفقات في مسابقات  ال

الكبرى في أوروبا، ازداد بنسبة ٣٫٤٪ فقط.

نادال ينسحب من 
روتردام للتنس

تلقت بطولة روتــــردام للتنس، التي 
ستنطلق األسبوع المقبل، ضربة موجعة 
ــرر النجم األسباني  جــديــدة، بــعــدمــا  ق
رافاييل نــادال االنسحاب من المسابقة، 
التي تقام داخــل صالة مغلقة  بناء على 

أوامر األطباء الذين يتولون عالجه.
وجاء انسحاب نــادال بعد ٢٤ ساعة 
من قرار السويسري فافرينكا، الفائز 
باللقب عــام  ٢٠١٥م، االعــتــذار عن 
عــدم الــمــشــاركــة فــي البطولة بسبب 

معاناته من إصابة في ركبته  اليمنى.


