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إشراف:/ يحيى الضلعي

النائب يعاود العمل في وزارة الشباب والرياضة!!
بعد اعتكاف دام اكثر من شهرين ،عاد األخ حسين زيد بن  

يحيى إلى ممارسة مهامه كنائب  لوزير الشباب والرياضة في 
حكومة االنقاذ الوطني حسن محمد زيد.

وكان ابن يحيى قد توارى عن األنظار بعد أن تم تعيين حسن زيد 
كوزير للشباب والرياضة  بحكومة االنقاذ الوطني ، علمًا أن األخ حسين 
زيد بن يحيى كان  قد قاد الوزارة لفترة كقائم بأعمال الوزير اضافة 

إلى عمله كنائب بعد أن سبق تعيينه من قبل  اللجنة الثورية العليا خلفًا 
للنائب السابق عبدالله بهيان.

ابن يحيى كان ُيمّني النفس بتعيينه وزيــرًا في حكومة األنقاذ إن 
للشباب والرياضة أو أي  وزارة اخرى ،لكن لم يحدث ذلك وهو ماجعله 
يغضب كثيرًا وظل معتكفًا حتى عاد مؤخرًا  لمواصلة العمل كنائب 

وزير.

حل العدد الماضيكلمات متقاطعة

سودوكو

إعداد/ محمد شنيني بقش

  افقيا
١ - الشطر الثاني من البيت الذي شطره األول : و الشعب لوكان 

حيا ما استخف به
٢ - الشطر الثاني من البيت الذي شطره األول : فوددت تقبيل 

السيوف ألنها
ة القرآن – جاء – كرة منسوبة اليه ٣ - ابننا – للماهر في قراء

٤ - وطر – كامل – اكمل : و رتل القرآن ... 
٥ - محل النية ( معكوسة ) – طعم الحنظل – نص غروب 

– نوافذ ( مبعثرة )
٦ - اآلزالي ( مبعثرة ) - الملصق( مبعثرة ) 

٧ - مفرد ورثة ( معكوسة ) -  اشاهد ( مجزومة معكوسة 
ًر – سحبه

ُ
ث
ً
) – منسوب الى نار – ك

َد  ٨ - جمع المغوار ( معكوسة ) – صيغة المفعول من مهَّ
– اجابة امتحان

٩ - رائية ( معكوسة ) – بحر – نصف جموع – حرفا االدغام التام
١٠ - جواري – من الثقلين ( نكرة ) – ضد باطل – تأنيث ( 

مبعثرة )
١١ - متشابهان – صيغة األمر من الَم – امل ( معكوسة ) – 

 ( معكوسة )– الماضي من يجابهك
َ

مصدر وصل
١٢ - الوالد ( معكوسة ) – رمى بالحجارة – انقضى و انصرم ( 

معكوسة ) – للمتكلم
١٣ - اكمل : أ أنتم أشد خلقا أم ..... بناها – المرشدة – ماضي 

ب يِّ
َ
ُيخ

١٤ - في الثوب – مجدب – جف – متشابهان – مفرد انداد
١٥ - صحفية و باحثة اجتماعية يمنية ، صاحبة احدى الصور 

َرة( معكوسة ) يَّ
َ
( معكوسة ) – عكس ُمخ

١٦ - شتم ( معكوسة ) – من عالمة الترقيم – لزم – ماض 
مصدره تصحيح

ح – وجه األرض ( معكوسة ) ١٧ - ماض من مصادره مواراة –فالَّ
١٨ - مصدر قنط ( معكوسة ) – يصون و يحفظ

١٩ - شاعرة  تونسية، صاحبة احدى الصور ( معكوسة ) – 
بسط – االجابة في االمتحان

٢٠ - فنان يمني راحل من اغانيه ُبنَّ اليمن يا درر، صاحب احدى 
الصور – سويًا ( معكوسة )

 عموديا
١ - الشطر األول من البيت الذي شطره الثاني : على إخوانهم لقتلت نفسي

٢ - تراب الشاطئ – مركز مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة ( معكوسة )
ِعِين

َ
٣ - اسم علم مؤنث – ترك وصية – ناهية – األمر من ت
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ع ( معكوسة ) – ثلثا غمر - من مصادر وسوس ( معكوسة 
َّ
ك ٥ - مفرد الرُّ

) – للزجر بمعنى ويلك
٦ - محافظة يمنية – مالحظ ( معكوسة ) – فحم مملوك للغائب ( معكوسة 

) – اطنب في الحديث
٧ - حرف هجائي – جمع ليلتنا – العنصر المحايد في الجمع و الطرح – من 

نواصب المضارع
٨ - الفعل تجرفينه تسبقه ال الناهية ( معكوسة ) – من أخوات كان – متشابهة 

– أعي ( مجزومة )
٩ - اول ما أنزل الله من القرآن –  حرف توكيد و نصب – سحب – ثالثة ارباع 

ننصر – طلة ( مبعثرة ٩
ن او  ١٠ - المشابه و المساوي( معكوسة ) -  ضد خير ( معكوسة ) – تضمَّ

احتوى – ثالثة ارباع يومي
١١ - جدها نغيظ-  اهداب - حرف هجائي – ركد و فسد الماء ( معكوسة )

١٢ - اشاهد ( مجزومة ) – سحيق ( معكوسة ) –ضد مدبر
١٣ - نظام إلدارة قواعد البيانات العالئقية RDBM ( معكوسة ) – جني المحصول
١٤ - الشطر األول من البيت الذي شطره الثاني : و لم يمت في حشاها الفن و الطرب
١٥ - إال أنا – متشابهان – ضروري للطعام – في الثوب – حاجز مائي ( معكوسة )

١٦ - للجزم و القلب – اكمل : و اخفض لهما .... من الرحمة ( معكوسة ) – اخت 
اب ( معكوسة )

١٧ - يكفل بعضنا بعضا– متشابهان - هرب -  للنداء
١٨ - صاحبه و مالكه ( معكوسة ) – خسرت و فشلت  ( معكوسة )–  شقيق 

– المنسوب الى حمص( معكوسة )
١٩ - مضارع اقتسمنا ( معكوسة ) - أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين 
في القرن العشرين. ساهم في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق 
حتى وفاته في ٢٠١٦م، تولى مناصب صحفية هامة كرئاسة تحرير جريدة 

األهرام، صاحب احدى الصور ( معكوسة )
٢٠ - للغائبين – تفتح عمل الشيطان - أديب و شاعر يمني و عربي  كبير يعد 
من ابرز رواد النص المسرحي الشعري في القرن العشرين و من اعماله المسرحية 

الشعرية وا إسالماه ، صاحب احدى الصور ( معكوسة )

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

النعاش تائهًا في حسم القائمة النهائية..

المنتخب الوطني  لكرة القدم يعاني عدم االستقرار!!
«الميثاق» /خاص

ــت فــتــرة االعــــداد والتحضير الــتــي يجريها  مــازال
المنتخب الوطني االول لكرة القدم فاقدة  لالستقرار 
الفني وحتى االدراي،بالرغم من أن المنتخب ينتظره 
استحقاق قاري مهم عندما  يخوض مباراته االولى 
في التصفيات التكميلية المؤهلة إلى كاس أمم آسيا 
٢٠١٩م في  الثامن والعشرين من مارس المقبل امام 

منتخب طاجكستان.
ومــع ذلــك اليــزال الجهاز الفني للمنتخب الــذي يقوده 

المدرب الوطني سامي نعاش تائهًا في  مسألة حسم 
القائمة النهائية لالعبين الذين سيمثلون المنتخب 
في التصفيات المقرر انطالقها في ٢٨مارس 

الــقــادم ضمن المجموعة السادسة مع كٍل 
لــنــيــبــال)  مــن (الفلبين،طاجكستان ،ا

والتي ستتواصل حتى ٢٧ مارس 
ــــأهــــل عــن  ــــت ٢٠١٨م ،وي

لــثــانــي  المجموعة االول وا
ــى النهائيات المقرر  إل

إقامتها صيف العام 
ــي  ف ٢م  ٠ ١ ٩

اإلمارات.

الحديدة المحطة األخيرة لمرحلة اإلعداد..

منتخب الفروسية يشارك في 
البطولة الدولية اللتقاط األوتاد

«الميثاق»/متابعات
أنهى فرسان المنتخب الوطني للفروسية مرحلة 
ــى في معسكرهم التدريبي الداخلي  االعـــداد االول
بميدان كلية الشرطة بصنعاء استعدادًا للمشاركة 
في البطولة الدولية الشاطئية األولى اللتقاط األوتاد 
التي ستقام خالل الفترة من ٩ وحتى ١٣ مارس 

المقبل في العاصمة العمانية مسقط.
ويشارك في منافسات البطولة التي ينظمها االتحاد 
الدولي اللتقاط األوتاد، إلى جانب منتخب اليمن منتخبات 
كل من: مصر، جنوب أفريقيا، العراق، الهند، السودان، 

وسلطنة عمان المضيف.
وضم المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الذي نفذه 
االتحاد العام للفروسية والهجن وبدأ مطلع فبراير الجاري، 
٦ فرسان يمثلون قائمة المنتخب الوطني في البطولة 
الدولية وهم: بالل الصبري، جالل اليوسفي، مراد الفتيي، 
جهاد الفايق، محمد القملي، وجمال الطويل، تحت إشراف 

المدرب الوطني فيصل الدبأ ومساعده محمد شذان.
ومن المقرر أن يغادر فرسان المنتخب اليوم االثنين إلى 
محافظة الحديدة إلقامة معسكر تدريبي مغلق يستمر 

حتى ٥مارس المقبل.

نجم الكرة الكولومبي ممنوع من السفر!
قررت محكمة كولومبية منع نجم الكرة الكولومبي السابق 
كارلوس فالديراما من مغادرة البالد لعدم سداده نفقة نجله 

كارلوس ألبرتو ٢٣ عامًا.
وأصدرت محكمة العائلة في سانتا مارتا في شمال كولومبيا 
حكمًا يقضي بمنع فالديراما قائد المنتخب الكولومبي في 
التسعينيات من القرن الماضي وأحد أبرز النجوم في تاريخ 
الكرة الكولومبية من مغادرة البالد،وذلك لعدم سداده نفقة 

نجله.

ال يــزال بإمكان نــادي مانشستر يونايتد 
اإلنجليزي لكرة القدم االستغناء عن واين 
روني قبل غلق باب االنتقاالت الشتوية في 

الدوري الصيني هذا الشهر.
ــرى أنــديــة صينية عــدة وجــود فرصة   وت
للتعاقد مع النجم اإلنجليزي قبل أن يغلق باب 

االنتقاالت الشتوية يوم ٢٨ فبراير 
ــجــاري، وذلـــك وفــقــًا لما ذكــره  ال

ــرســمــي لصحيفة  ــمــوقــع ال ال
«تليغراف» البريطانية.

واقترح جوزيه مورينيو، 
المدير الفني للفريق، أن يبقى 
روني لنهاية الموسم الجاري 

بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ولكن هذا الموقف ربما 

يــتــغــيــر إذا أبـــدى 
قائد مانشستر 
مــــوافــــقــــتــــه 
على الرحيل 
ـــام  خـــالل األي

المقبلة.

مشجع صغير يخطف األنظار روني يرحل إلى الصين!!
في مباراة كل النجوم

أثار المشجع الصغير جوليوس روبرتسون إعجاب عشاق كرة السلة بالواليات المتحدة 
األمريكية وحول العالم ،بعدما قدم نفسه في لقطة مذهلة وسجل خالل مباراة كل النجوم 

بدوري كرة السلة األمريكي للمحترفين.
وحل جاريوس روبرتسون (١٤ عامًا) الذي يعاني من مرض في الكبد في مباراة كل النجوم 
بعدما اصطحبه أحد النجوم إلى الملعب وسط حماس كبير من الطفل لمفاجأة الجميع ،قبل أن 
تصله الكرة من زميله بالفريق ليقف عليها بصورة مثيرة لإلعجاب ويمهد بشكل رائع للتسديد 
قبل أن يطلقها نحو السلة مسجًال نقطتين رائعتين،وسط سعادة كبيرة من نجوم الفريقين 

والجماهير الحاضرة والمشجع الصغير نفسه بعد تسجيله نقطتين.

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها للشاب 
الخلوق/

فيصل محمد الشيخ
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. فألف مبروك..

األكثر فرحًا:
أيمن شعب- عبدالكريم الحاللي

بسام األمير- مياد عقالن- محمد حجر
وجميع العبين نادي «٢٢ مايو»

نزف أجمل التهاني والتبريكات للشاب الخلوق/
رمزي حمود البناء

بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. فألف 
مبروك..

المهنئون:
الشيخ/يوسف صالح البناء- العميد/صالح حزام عبيد- 
األستاذ/بشير قاسم الشجاع- األستاذ/سامي حمود البناء

عالم حمود البناء- سفيان حزام عبيد

من أعماق القلوب وثنايا الصدور نبعث ونهدي ونزف أصدق التهاني 
والتبريكات لألخوين العزيزين/

عدنان علي الضياني- وأحمد محمد البشاري
بمناسبة تخرجهما بتفوق في دفعة «rx group» الدوائية الدفعة 
الثامنة.. تمنياتا لهما دوام التمز والنبوغ في حياتهما العلمية والعملية

المهنئون:
د.عصام وعادل علي علي الضياني - د.خالد وعبده ووليد وبكيل 

يحيى علي الضياني - د.نبيل وسمير عبده علي الضياني- ماهر وعارف 
صالح ناصر الضياني - علي وفراص وإبراهيم أحمد الضياني - ماجد 

محمد ناشر الضياني - ابراهيم محمد علي عبده البشاري- خالد وجميل 
ومحمد وعلي محمد علي عبده البشاري - ناصر احمد الشراحي - 

ابراهيم علي علي الضياني - محمد علي علي الضياني - دارس عبدالله 
حزام البشاري..


