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إشراف:/ يحيى الضلعي

الشباب والرياضة توجه بصرف مخصصات اتحاد القدم
وجــه وزيــر الشباب والرياضة حسن محمد زيــد المعنيين في  

صندوق رعاية النشء  والشباب والرياضة بصرف المخصصات 
المالية المعتمدة لالتحاد العام لكرة القدم  للنشاط الخارجي .

جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع الوزير بعدد من اعضاء مجلس ادارة االتحاد 
من  المتواجدين داخل أرض الوطن الذي جرى االسبوع قبل الماضي.

وكان الوزير ذاته قد اوقف في وقت سابق صرف اي مستحقات خاصة 
باالتحاد، بحجة  أن معظم قياداته تتواجد خارج الحدود وتحديدًا في 

عواصم بعض الــدول المشاركة في  التحالف العدواني الذي يشن حربه 
الهمجية على بالدنا منذ مايقارب العامين.

غير أن الوزير عاد موخرًا وتراجع عن قــراره السابق ووجــه بصرف 
مخصصات  االتحاد على الرغم من أن تلك القيادات وابرزهم الرئيس 
واالمين العام مازاال يتواجدان  في دول العدوان ، كما أن المنتخب سيلعب 
في الدوحة عاصمة قطر وهي احدى الدول  المشاركة في العدوان الغاشم 

على بالدنا.

حل العدد الماضيكلمات متقاطعة

سودوكو

إعداد/ محمد شنيني بقش

افقيا 

١ – الشطر األول من البيت الــذي شطره الثاني ( شمس الضحى بل 
صنعناه بأيدينا )

٢ – سورة قرآنية جمعت آخر آياتها كل حروف اللغة العربية ( معكوسة 
) – من االنبياء– دق الجرس

٣ – أحد ابرز قادة و زعماء النضال العربي الفلسطيني كنيته ابو عمار 
ى ه – األمر من ادَّ

ُ
ْدت

َ
( صاحب احدى الصور ) - – للغائب – مضارع رف

٤ – من صيغ جمع حمار – مدينة يمنية تاريخية من اسمائها الغراء – 
ت – اكمل : آخر الدواء الـ .... صيغة الفاعل من حجَّ

٥ – استطيع – الرمل ( مبعثرة )
٦ – كاتبة و اعالمية فلسطينية حصلت على لقب اصغر  كاتبة عربية في 

٢٠١٠ م ( صاحبة احدى الصور ) –غير الفرض ( الصالة مثال )
٧ – نصون ( مجزومة ) – يشعران – حرف هجاء - ناهية

٨ – عالمة –  صيغة الفاعل مــن سهر – فــي البيضة – رخصة ( 
معكوسة )

٩ – متشابهان - الروم ( مبعثرة ) – للغائبات– ابن زائدة الشيباني 
١٠ – ساعة ( مبعثرة ) – َبُعد – آن – عكس َنِفَعا

ْيد ( معكوسة )
َ
١١ – مآرب( معكوسة ) – من صيغ مفعول شاهد –  ق

١٢ – ينهمر منه ماء الينبوع – شاعر و فنان غنائي تميز بمخاطبة 
ــر البالغ فــي توجيه و مـــؤازرة الكفاح ضد  الــوجــدان و كــان ألغانيه األث
االستعماري البريطاني الذي كان يحتل جنوب اليمن( صاحب احدى الصور ) 
١٣ – نعم ( باإلنجليزية ) – من صيغ مفعول عذر ( معكوسة ) – 

عكس خطأ ( منسوب اليك ) 
١٤ – ثالثة ارباع مهمة – الموت – والدك

١٥ -  للسؤال عن الزمان – من مديريات تعز – من اسماء الماء العذب
١٦ -  الحادث او المصاب العظيم( معكوسة )  - مدرس – يقي _ 

مجزومة ) – آيات ( مبعثرة )
١٧ -  من مديريات حضرموت – ثلثا ارض – قصدي ( معكوسة )  

ى – محافظة يمنية – شاي باإلنجليزية ( معكوسة )   ١٨ – فاعل ربَّ
١٩ – قبل اليوم – كثير – أْبِني – لالستدراك ( معكوسة )  - مصرف 

( معكوسة )  
٢٠ – الشطر األول من البيت الذي شطره الثاني ( كجلمود صخر حطه 

السيل من عِل ) – قوة العدد

عموديا

١ – شخصية ثقافية يمنية عمل وزيرا لإلعالم و الثقافة و وزيرا للدولة 
لشؤزن الوحدة قبل الوحدة و وزيرا للثقافة بعد الوحدة ( صاحب احدى 

الصور ) – ١ / ١٠٠٠ من الكيلوغرام ( معرفة )
٢ – اموت ( مبعثرة ) – إذاعية  و شاعرة عمانية – للسؤال عن العدد 

( صاحبة احدى الصور -  معكوسة ) 
٣ – صيغة الفاعل من فسر – اكمل : الله ال إله إال هو الحي القيوم ال 
تأخذه ... و ال نوم – الماضي الذي مصدره سطو – يستخدم في العمليات 

الزراعية – األمر الذي مصدره َسْير 
٤ – تراب الشاطئ ( معكوسة ) – فو – بدائية - اجابت

٥ – اكمل : فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا ... ( معكوسة ) – اراد 
- نشف

٦ – منسوب الى الريان – هرب ( معكوسة ) – متشابهة – عبر 
٧ – جدها في فبراير – صقلوا – فضاء – المفعول من ازمع ( معكوسة ) 
٨ – قنوع و معرض عن الملذات – األمر الذي فاعله مياس – حرف 

هجاء – َجَمل
٩ – سقطت الى مكان سحيق – ينصب و يرفع و يجر و ال يجزم – يوقد 

ة و يذوب – من اآلالت الموسيقية  لإلضاء
 ( دارجة )

ْ
ذ

ُ
َمح منه( معكوسة )  - خ

ْ
ل
ُ
١٠ – ضوء البرق – ما ت

١١ – ثلثا سطو – ضد يقظة – حرفا االدغام التام – اكمل :  قال من 
يحيي العظام و هي ....

١٢ – حرف هجاء – اريجه – متشابهان - َوْمض– متشابهان
١٣ – قلعة تاريخية شهيرة في عدن – اشتاق ( معكوسة ) – قمم 

( معكوسة ) - ِتْبر
١٤ – تغطي العيون حين تغمض ( معكوسة ) – جمع المستعصية 

- وشى
١٥ – من كبار شعراء الغناء في اليمن من اغانيه وا صياد التي غناها 

الفنان محمد مرشد ناجي ( صاحب احدى الصور ) - وجع
١٦ – اسعده – حرف هجاء – متشابهان

١٧ – من اصنام الجاهلية – التقبيل ( مبعثرة ) 
 H٢SO١٨ – للتعريف - محلول كيميائي رمزه ٤

١٩ – تشاهدك – مفرد السعرات – حمايتنا
٢٠ – منسوبة الى الهند – غصون – مالبس موتى – شتم ( 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

قبيل خوضه تصفيات كاس آسيا..

معسكر خارجي للمنتخب االول لكرة القدم!!

الميثاق:متابعات 
 ذكـــرت وســائــل إعالمية محلية بأن 
المنتخب الوطني  األول لكرة القدم سيتوجه 
ــى العاصمة القطرية الــدوحــة  الــيــوم األثنين إل
لخوض معسكر خارجي استعدادًا لخوض غمار 
منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 

آسيا (اإلمارات ٢٠١٩).
وافــاد مصدر  في اتحاد االكرة أنه تم ترتيب 
مباراتين وديتين للمنتخب الوطني األول ضمن 
معسكر الدوحة حيث يلعب مع فريق الجيش 
القطري يوم ١٨ مارس الجاري تليها مباراة ودية 
مع منتخب فلسطين في ٢٢ من الشهر ذاته 
وذلك قبل أن يستهل المنتخب الوطني مشواره 
في التصفيات يوم ٢٨ مارس الجاري بمواجهة 
منتخب طاجكستان فــي الــدوحــة التي اختارها 
االتحاد اليمني ملعبًا له بسبب استمرار الحظر 
المفروض على المالعب اليمنية من قبل الفيفا 

والذي دخل عامه السادس على التوالي 
نظرًا لألوضاع العصيبة التي تشهدها 

البالد.
وواصل المنتخب  الوطني االول لكرة 
القدم معسكره الداخلي الثالث في 
العاصمة صنعاء تحت قيادة المدرب 
اإلثيوبي ابراهام مبراتو بمشاركة ٢٥ 
العبًا اختارهم المدرب من بين ٦٨ 
العبًا خاضوا المرحلتين األولى والثانية 
من المعسكر الداخلي الــذي بــدأ في 

يناير الماضي.
ومن المقرر أن ينضم نحو ٨ العبين 
آخرين محترفين في أندية دول الجوار 

إلى صفوف المنتخب في معسكره الخارجي 
في قطر ليعززوا صفوف المنتخب باعتبارهم 
العبين جــاهــزيــن يــخــوضــون مــبــاريــات قوية 

باستمرار.

بعد تعذر قدوم النعاش الى العاصمة صنعاء..

االستقرار على االثيوبي إبراهام مدربًا للمنتخب الوطني
ـــاق/  ـــث ـــي ـــم ال

خاص
إستقر االتحاد العام 
لكرة القدم على األثيوبي 
إبـــراهـــام مــبــراتــو ليواصل 
مهمة االشــراف  على تدريب 
المنتخب الوطني االول للعبة خالل 
المرحلة المقبلة وذلك بعد أن فشلت  
مسألة التعاقد مع المدرب الوطني 
سامي النعاش الذي كان قد وافق 
على تولي قيادة  المنتخب في 
التصفيات التكميلية المؤهلة 
إلى كاس امم آسيا ٢٠١٩م 

،والتي ستنطلق 

في  ٢٨مارس الجاري حين يلعب المنتخب اولى 
مبارياته امام طاجكستان في الدوحة.

ــعــاش إلــى  ــن ــعــذر وصــــول ال ت
العاصمة صنعاء في الوقت 
ــمــنــاســب جــعــل االتــحــاد  ال
يقرر االعتماد على االثيوبي 
مبراتو ليواصل مهمته على 
رأس الجهاز الفني للمنتخب 
،علمًا  أن مبراتو كان قد بدأ 
فــتــرة االعـــداد فــي براير 

ــم وافــق  الــمــاضــي ،ث
على أن يكون 

مساعدًا  للنعاش ،إال أن عدم قدوم األخير جعل 
االتحاد يبقي على االثيوبي مدربًا لمنتخبنا الوطني  
فــي التصفيات التي تبدأ فــي مــارس ٢٠١٧م 

وتنتهي في مارس ٢٠١٨م.
وفضل المدرب سامي النعاش الذي اسند 
اتحاد الكرة له مهمة تدريب المنتخب البقاء 
فــي منزله بمدينة عــدن وعــدم االلتحاق 
بمعسكر المنتخب في صنعاء والــبــدء في 
ــة االســتــقــطــاب وإقــحــام  الــعــمــل بــعــد حــال
الــخــالفــات السياسية فــي الــشــأن الرياضي 
ــور المنتخب الوطني لكرة  وتحديدًا فــي ام

القدم.
وكــان الــشــارع الرياضي اليمني 
ــــــالل الــشــهــر  قـــــد شـــهـــد خ
الماضي موجة من الخالفات 
واالنقسامات واالستقطابات 
ـــدًا بــعــد قـــرار  ـــحـــدي ، وت
السلطات المحلية في عدن 
بمنع الرياضيين المنتمين 
للمحافظة من الذهاب 
الـــى صــنــعــاء بحجة ان 
لــمــديــنــة يسيطر  ا
عليها الطرف الثاني 
للصراع القائم في 

البالد .

الفيفا يلزم اتحاد  كرة القدم اليمني بدفع رواتب سكوب!!
أصدرت المحكمة  

ـــــة  ـــــاضـــــي ـــــري ال
الدولية في سويسرا  قبل 
أيـــام حكمها فــي قضية 
الخالف المنظوره أمامها 
بين االتحاد اليمني لكرة 
القدم والمدرب التشيكي 
السابق للمنتخب اليمني 

ميروسالف سكوب.
وألــــزم االتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم "فيفا"،اتحاد 
الـــكـــرة الــيــمــنــي بتنفيذ 
حكم المحكمة الرياضية 
ــع الــرواتــب  الــدولــيــة، ودف

المتأخرة للمدرب ، حيث قضى منطوق الحكم بإلزام االتحاد بدفع 
رواتب ٣ أشهر للمدرب حسب العقد المبرم بينهما، باإلضافة إلى 

غرامة ٥٪ عن التأخر في السداد وأتعاب التقاضي.
وكان االتحاد اليمني لكرة القدم تعاقد مع المدرب التشيكي 
سكوب لتدريب المنتخب األول منتصف عام ٢٠١٤ لمدة عام، 
وقــدم المنتخب تحت قيادته اداء ملفتا ومتطورا في بطولة 

كــأس الخليج فــي نسختها 
٢٢ بـــالـــريـــاض، مـــا جعل 
لعليا للرياضة  السلطات ا
ــب بــالــتــجــديــد معه  تــطــال
لـــمـــدة عــــام اخــــر ومــنــحــه 
كامل الصالحيات، مبدية 
استعدادها لتوفير كافة 
االمـــكـــانـــيـــات الــمــطــلــوبــة 
لدعم خطته لتطوير اداء 

المنتخب الوطني .
ـــــام هــــذه الــمــطــالــبــة  وأم
للسلطات الــريــاضــيــة في 
البالد ومن قبلها المناشدات 
ــواســعــة،  الــجــمــاهــيــريــة ال
تفاوض اتحاد اللعبة مع المدرب للتجديد معه قبل انتهاء عقده 
بأكثر من ٤ أشهر، واتفق الطرفين حينها على التجديد ونشر 

ذلك على المستوى اإلعالمي.
لكن المنتخب اليمني فوجئ بتوقيع المدرب لفريق اتحاد كلباء 
االماراتي، لتبدأ الخالفات بين المدرب واتحاد الكرة، حتى وصل إلى 

المحكمة الرياضية الدولية، التي أصدرت حكمها السابق.

اتحاد القدم يستأنف 
مهامه في مقر مؤقت!!

عــاود االتــحــاد الــعــام لكرة الــقــدم ممارسة  
اعماله في تسيير شــؤون اللعبة وذلــك من 
خــالل  المقر المؤقت الــذي تم إستئجاره مؤخرًا في 
منطقة حدة بالعاصمة صنعاء، حيث ظل  عمل االتحاد 
مجمدًا لفترة طويلة جــدًا منذ بــدايــة الــعــدوان 
السعودي االمريكي الغاشم على  بلدنا بعد أن تعذر 
عليه ممارسة عمله في المقر الرئيسي الخاص به 

الكائن في مدينة  الثورة الرياضية 
بالعاصمة صنعاء نتيجة تعرض جميع مرافق 
المدينة الرياضية للقصف  من قبل طيران العدوان.

وإثر ذلك لم يجد االتحاد حًال آخر الستكمال نشاطه 
االداري إال عبر اللجوء إلى  إستئجار مقر مؤقت في 
حدة ليواصل منه مهام أدراة شؤون اللعبة وتحديدًا 

مايخص  المنتخبات الوطنية 
بمختلف فئاتها العمرية التي تنتظرها إستحقاقات 
خارجية هامة وفي  المقدمة مشاركة المنتخب االول 
في التصفيات التكميلية المؤهلة إلى نهائيات كاس 

آسيا  ٢٠١٩م التي تبدأ في ٢٨ مارس الجاري.

قيادة جديدة لكلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء
صدر مطلع االسبوع الماضي قرار رئيس جامعة صنعاء بشأن تكليف قيادة جديدة  

لكلية  التربية الرياضية التي باتت تتبع جامعة صنعاء بعد أن كانت سابقًا تتبع المعهد 
العالي  للتربية الرياضية.

وتضمن القرار تعيين الدكتور فتحي السقاف عميدًا للكلية،خلفًا للعميد السابق الدكتور  
عبدربه حسن اليافعي الذي كان عميدًا للكلية منذ العام ٢٠١٢م.

وشمل قرار التكليف تعيين كٍل من:
د/عصام المروعي/ نائبًا لشؤون الطالب

د/ إبراهيم الورافي /نائبًا للشؤون االكاديمية

اغتيال نجم كرة القدم اليمنية أيمن دحروج
ذكرت تقارير إعالمية، أن سبعة أشخاص  

قاموا بعملية قتل بشعة لنجم المنتخب 
الوطني  لفئتي الناشئين والشباب العب نادي أهلي 
صنعاء  لكرة القدم الكابتن أيمن دحــروج، وتم  
العثور على جثته ملقاة على األرض في شارع صفر 

(حدة) بالعاصمة صنعاء.
ووفـــق مــا تناقلته األوســــاط االجتماعية فإن 
مجموعة مكونة من سبعة أشخاص صعدوا به  إلى 
أعلى سطح منزله وألقوا به ليردوه قتيًال، وأنه تم 
القبض على اثنين فقط من الجناة  السبعة، بينما 
فّر الباقون من مسرح الجريمة، غير أن الجهات 

المختصة بدأت بالفعل  عملية البحث عنهم.
وطــالــب العبو أهلي صنعاء وأصــدقــاؤه البحث 

الجنائي في أمانة العاصمة وإدارة األمن  
وإدارة أهلي صنعاء باالهتمام أكثر بالقضية 

ومتابعتها حــتــى يــتــم الــقــبــض عــلــى الجناة  
وتقديمهم للعدالة.

ـــمـــن دحـــــروج  ويــــعــــّد أي
أحــد أفــضــل المدافعين 
بالمنتخب اليمني ونادي 
ــكــرة  أهـــلـــي صــنــعــاء ل
الــقــدم، واستطاع أن 
يحجز له مكانا ثابتًاً 
في صفوف المنتخبات 
شئين  للنا لوطنية  ا

والشباب. 

وصــــف دومــيــنــيــك ريــمــون  
الــمــدرب السابق للمنتخب 
الفرنسي نجم برشلونة األول ليونيل 
ميسي بأنه أســوأ العــب في مباراة 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان األربــعــاء 

الماضي في دوري األبطال.
ـــمـــدرب وصــيــف كــأس  وقــــال ال
العالم ٢٠٠٦:" أســوأ العــب في 

اللقاء بالنسبة لي كان ليونيل ميسي، 
شعرت وأنــه يرفض أن يركض، عــادة ما 

يقوم بذلك عندما يظهر بمستوى متواضع، كان 
يريد ان يقوم بكل شىء لكنه كان مختفيًا تمامًا".

وتابع:"ميسي لم يعد نشيطا كما كان في عمر 
ـــ٢٠ عامًا، من المحبط مشاهدة ميسي يفقد  ال
موهبته، دائمًا ما يصر على أن ينفذ الكرات الثابتة 
على الرغم أن نيمار يقوم بها بصورة أفضل، ميسي 
فقد الكثير من قوته سواء من ناحية السرعة أو 

المرواغات، لقد أصبح يقوم بأمور متوقعة".


