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اإلرياني يتلقى دعوة لحضور نهائي دوري أبطال أوربا
تلقى وزير الشباب والرياضة معمر مطهر االرياني دعوة  

لحضور نهائي دوري أبطال الدوري لألندية األوربية  والذي 
سيقام على ملعب ويمبلي في انجتلرا وبالتحديد في مدينة لندن

جاء ذلك خالل لقاء معاليه بالنجم الفرنسي ميشيل بالتيني 
رئيس االتحاد األوربي لكرة القدم .. على هامش حفل افتتاح دورة 
الخليج في نسختها ال٢١ والمقامة حاليا في العاصمة البحرينية 
المنامة.. وقد وجه السيد بالتيني الدعوة لوزير الشباب .. بعد حديث 

ودي دار بين الطرفين عقب حفل افتتاح خليجي ٢١

وبدوره رحب وزير الشباب بالنجم بالتيني شاكرا له توجيه 
الدعوة .. مشيدا بعمله في االتحاد األوربي الذي شهد انطالقة 
حقيقية في عهده.. ولعل تعدد البطوالت التي ينظمها االتحاد 
األوربي لكرة القدم  ومنها دوري أبطال أوربا لألندية أبطال 
الدوري .. التي تعد ثاني اكبر اقوى بطولة في العالم .. ودوري 
(أوربا ليج) لألندية أبطال الكؤوس دليل على دقة التنظيم 
وروعته من قبل االتحاد األوربي لكرة القدم الذي يرئاسه السيد 

ميشيل بالتيني.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
ممثل مصري من عائلة فنية ، من أفالمه (الجزيرة، 

تيمور وشفيقه) – شقيق
لعب (م) – يطمأن قلبه 

ممثل مصري لقب بـ(أنطوني كوين العرب) من أفالمه 
(الزواج ، محطة األنس – لست مالكاً)

جمع دين – للتأوه (م) – خراب او هالك 
وقت طويل (م) – من اآلالت الموسيقية 

الشبيه او المثيل (م) – من سور القران الكريم (م)
معيار وزن الذهب وااللماس – من الفواكه

مخترع المصباح الكهربائي 
كريم – من مديريات محافظة مأرب – ينظر (م)

العزة والرفعة – جمع فكرة 
حيوان قطبي (م) – صوت الجرس – اخطأ (م)

ريح شديدة – السور المرتفع 

عمودياً:
ممثل مصري كوميدي، من أفالمه (أوعى وشك، حمادة يلعب) 

– يتلو سادس
من الزواحف السامه – يعيشا عمراً طويالً 

أحد اهم الشعراء الفلسطينيين والعرب، قام بكتابة (وثيقة 
إعالن االستقالل الفلسطيني) التي تم إعالنها في الجزائر

عكس نصدر (م) – رقد – فت بيده (م)
ابسط (يدي) – آلة الطحن 

نصف كلمة (الهارديسك) (م) – يسخر (مبعثرة)
دولة منتجه للشاي  - فكرة – ضمير متصل 

قطع الورق (م) – عكس المقبل 
الحيادية (مبعثرة) – اسقي النبات

وحدة قياس للمسافات (م) – نهملك ونحيد عنك
مدح كاذباً – جلد الثعلب (م)

صوت الماء – جمع النيزك
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وزير الشباب يشكل اللجان اإلشرافية والتحضيرية 
واالستشارية للمؤتمر الوطني األول للرياضة

ـــر الشباب   ـــدر وزي اص
والرياضة معمر مطهر 
االرياني القرار الــوزاري رقم 
(١) للعام ٢٠١٣ م بتشكيل 
اللجان اإلشرافية والتحضيرية 
واالستشارية للمؤتمر الوطني 
اليمنية على  للرياضة  األول 

النحو التالي :
أوال - اللجنة اإلشرافية العليا :
معمر مطهر اإلرياني  -   رئيسا

شوقي أحمد هائل -   نائبا
عبداهللا بهيان -  عضوا

حسين بــن نــاصــر الشريف  
-عضوا

ية   لتحضير ا للجنة  ا ئيس  ر
-عضو

ية  لتحضير ا للجنة  ا  : نيا ثا
المؤقتة :

عبدالحميد السعيدي - رئيسا
خالد صالح  - نائبا اول

زيد النهاري - نائبا ثاني
فؤاد محمد قاسم -عضوا
عبداهللا الدهبلي - عضوا

خالد الناظري - عضوا
جابر البواب  -عضوا

 كمال البعداني  - عضوا
 نبيل احمد المهدي - عضوا

عبدالناصر االكحلي - عضوا
عمار عبدالحق البذيجي  -عضوا

ية  ر ستشا ال ا للجنة  ا لثا   ثا
المؤقتة :

محمد عبدالولي -  رئيسا
عزام خليفة - عضوا

حسن عبدربه- عضوا
حسين صالح جعيم -عضوا

محمد حسين النظاري  - عضوا
مادة ثانية : يعمل بهذا القرار 
من تاريخ صدوره وعلى جميع 

الجهات المختصة تنفيذه.
الى ذلك اصدر وزير الشباب 
والرياضة معمر مطهر اإلرياني 
ـــاً رقــم (٢) للعام  قـــراراً وزاري
٢٠١٣ القاضي بتشكيل لجنة 

مؤقتة لنادي وحدة عدن على 
النحو التالي :

د /وليد بكيلي - رئيسا
عزيز سالم -  نائبا

عبدالرحمن باهويني- امين 
عاماً

هاني عبدالكريم  - مسئول 
النشاط الرياضي

 توفيق باحميش  - مسئول 
ثقافي

سعيد عبدالكريم  - مساعد 
االمين العام

نصر عبداهللا حسن  - مسئول 
مالي

خالد يسلم - عضوا
عبداهللا صالح حمود -عضوا

مــادة ثانية : تمارس اللجنة 
مهامها طبقا للنظام األساسي 

لألندية
ــادة ثالثة  : تقوم اللجنة  م
باإلعداد والتحضير النتخابات 
مجلس إدارة النادي .. وتسيير 

أعمال ونشاط النادي
مادة رابعة : يعمل بهذا القرار 
من تاريخ صدوره وعلى جميع 

الجهات المختصة تنفيذة.

شكل لجنة مؤقتة لنادي وحدة عدن

الحصاد اليمني المر في بطوالت كأس الخليج لكرة القدم

18 هزيمة وثالثة تعادالت!
انتهت المغامرة اليمنية السادسة في بطوالت كأس الخليج لكرة   

القدم بالوداع المبكر لمنتخبنا الوطني األول بعد تلقيه ثالث 
خسائر متتالية في الدور األول من خليجي (٢١) الجاري منافساته - حالياً- 
بمملكة البحرين الشقيقة، حيث تجرع األحمر اليمني - السبت الماضي 
- الهزيمة الثالثة أمام المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل، بعد أن كان 
المنتخب قد خسر لقائيه السابقين، أمام الكويت في االفتتاح (صفر٢/)، 
وأمام السعودية في المباراة الثانية بذات النتيجة ليصل الحصاد اليمني 
الُمر في المشاركات الست الى (١٨) هزيمة تجرعتها المنتخبات اليمنية 

على مدار تلك المشاركات ومعها ثالث تعادالت فقط.
وبذلك استمر مسلسل الحضور اليمني الباهت جداً في المنوديال 
الخليجي، فباالضافة الى تواصل سيناريو الخسائر، فقد عجز  منتخبنا 
في خليجي (٢١) عن تسجيل حتى هدف يتيم في مرمى أي من 
منافسيه «الكويت، السعودية، العراق» على الرغم من التحسن الالفت 
في المستوى العام ألداء العبي منتخبنا الذين كان معظمهم من الوجوه 

الجديدة التي قدمت أفضل ما لديها بحسب ما توافر لها من 
إعداد وتحضير لخوض هذه البطولة المهمة.

ثالثة أشهر ال تكفي!
وبالنظر الى الفترة الزمنية التي أتيحت لمنتخبنا 

الوطني األول لالستعداد لخليجي (٢١) فإنها 
لم تكن كافية إطالقاً، فثالثة أشهر مدة غير 

مواتية لكي تعد منتخباً يمكنه مقارعة 
منتخبات عريقة وقوية مثل الكويت صاحب 

الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الخليج بـ(١٠) بطوالت، 
والسعودية والعراق التي فاز كل منهما بالبطولة ثالث مرات، ومع ذلك 
فالبد أن نكون واقعيين فالنتائج التي خرج بها منتخبنا من خليجي (٢١) 
لم تكن بالمفاجأة والخسائر الثالث من الكويت والسعودية والعراق تعد 
طبيعية للفوارق الفنية الهائلة بين العبي منتخبنا والعبي كل منتخب 

من المنتخبات الثالثة المذكورة!
ناهيك عن حالة االستقرار الفني التي يعيشها كل منتخب على 

عكس منتخبنا الذي تم استقدام المدرب البلجيكي «توم 
سينتفيت» لقيادته قبل أقل من ثالثة 

أشهر..
فما الــذي يمكن انتظاره 

من هذا المدرب 
خــــالل 

تلك الفترة القصيرة؟ يضاف الى ذلك أن المدرب حضر بقيادة المنتخب 
دون أن يقوم هو باختيار الالعبين كونه تسلم المنتخب في توقيت 
حرج وفي غياب الدوري المحلي الذي يعتبر الحقل الذي 
بموجبه يمكن ألي مدرب اختيار العبي المنتخب 

(أي منتخب)!
ماذا بعد؟؟

أخيراً فإن المطلوب من قيادة االتحاد العام 
لكرة القدم االستفادة من أخطاء الماضي وفتح 
صفحة جديدة في التعاطي مع سياسة العمل 
المرتبطة بالمنتخبات الوطنية بكل فئاتها العمرية 
ليس فقط ما يخص المنتخب الوطني األول، فالمنطق 
يستوجب أن نتعامل مع سياسة النفس الطويل ونمنح 
الفرصة الكاملة ألي جهاز فني يتولى قيادة اي منتخب في 
المستقبل سواء أكان محلياً أو أجنبياً، فمن غير المعقول 
أن نواصل العمل بسياسة الشوكة والسكين، والبد أن يمنح 
أي مدرب الفترة الزمنية الالزمة لكي ينفذ رؤيته مع المنتخب 
الذي يسند اليه مهمة قيادته.. ومن ثم يأتي الحساب بعد أن يتم 
توفير كل طلبات المدرب والفترة المطلوبة له لتحضير المنتخب 
(أي منتخب) ألي استحقاق خارجي قادم.. وغير ذلك، فإننا سنظل 
ندور في فلك الحلقة المفرغة  ولن نحصد سوى المزيد من 
العثرات والحصاد المرير.. كما حدث لنا طوال المشاركات الست 

في بطوالت كأس الخليج .. وكفى!؟

الصحف السعودية تنتقد 
منتخب بالدها بشدة

صبت الصحف السعودية جام  
غضبها على منتخب بالدها 
والمدرب الهولندي فرانك رايكارد بعد 
السقوط امام االزرق الكويتي صفر-١ 
في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة 
الثانية ضمن «خليجي ٢١» في المنامة.
صحيفة الرياضية المتخصصة كتبت 
تحت عنوان «وافضيحتاه» ان المنتخب 
السعودي «فشل في تسجيل اكثر 
من هدفين في مرمى اليمن لتصبح 
المشاركة السعودية االضعف على مدار 
تاريخ دورات الخليج حيث لم يسبق ان 
خرج المنتخب السعودي بهذه المحصلة 
الضعيفة من االهداف التي لم تتجاوز 

هدفين سوى في الدورة االولى».
بدورها عكست صحيفة «الرياضي» 

شعور الجماهير السعودية بخيبة 
االمل تجاه منتخب بالدها، 
وقالت تحت عنوان «اخضرنا 
يابس واالزرق داعس» ان 
المنتخب «فشل في تحقيق 
التأهل الذي كان يبحث عنه 
بعد تلقيه الصفعة الثانية 
في البطولة امام المنتخب 

الكويتي حامل اللقب».
ورصدت «الرياضي» ردود 
لسعودية  ا لجماهير  ا فعل 
الغاضبة عقب الخروج، وقالت 
تحت عنوان آخر «الجماهير 
غاضبة: منتخب مجامالت جاب 

النكبات».
لتي  ا الجماهير  لــبــت  وطــا
قطعت االميال لحضور مباراة 
المنتخب السعودي والكويت 
ــدرب الهولندي  ــم بــاقــالــة ال
لت  قا و  ، لمفلس با صفته  و و

ــيء يذكر  ــم يــقــدم أي ش «ل
خالل توليه المسؤولية حيث 
تعرضت الــكــرة السعودية 
خالل  لنكبات  ا مــن  لكثير 

تولية تدريب المنتخب اضافة 
لعدم ثباته على تشكيل واحد 
لمباراتين ومجامالته الصارخة 

في اختياراته لالعبين».
وخرجت صحيفة اليوم بعنوان 

ــر»، كما عنونت  ــم «الــخــروج ال
الوطن «األخضر يسقط .. ويهدر 

الماليين»، مضيفة «بخفي حنين خرج 
المنتخب السعودي متلقيا ثاني خسارة 
في ٣ مباريات»، اما الجزيرة» فعنونت 

بدورها «يا منتخبنا يا مبعثر 
االمال».

المهاجم.. الهداف.. 
العقدة األزلية!

ظلت - كالعادة- العقدة األبدية التي مازالت ترافق كل منتخباتنا   
الوطنية والمتمثلة في غياب المهاجم الهداف الذي يجيد إنهاء 
الهجمة، وفي المشاركتين االخيرتين لمنتخبنا الوطني األول في بطولتي 
غرب آسيا في الكويت، وخليجي «٢١» في البحرين، استمرت تلك الحالة 
المزمنة، فلم يكن هناك المهاجم  «السوبر» الذي يقود مقدمة المنتخب 
في مبارياته في كلتا البطولتين، ففي بطولة غرب آسيا بالكويت حاول 
المدرب «توم سنتيفيت» إشراك المهاجم محمد العبيدي كرأس 
حربة صريح لكنه لم يثبت حضوره في هذا المركز المهم، 
وحتى البديل وحيد الخياط فشل هو اآلخر في إثبات 
وجــوده، وتكرر األمر في خليجي «٢١»، حيث تكرر 
الفشل مع المهاجم كميل طارق في المباراتين أمام 
الكويت ثم أمام السعودية وحاول زميله أيمن الهاجري 
في لقاء السعودية وبعده وحيد الخياط لكن المعضلة 
تواصلت ومازلنا بحاجة لتواجد المهاجم القناص.. ويبدو 
أننا سننتظر طويالً حتى يأتي ذلك الهداف الذي يقود 

هجوم منتخبنا بكل اقتدار.. فمتى سيأتي ذلك اليوم؟!

ريكارد يقترب من الرحيل بعد تعهد 
األمير نواف بن فيصل

قال األمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب في المملكة    
العربية السعودية أنه سيتحمل قيمة الشرط الجزائي لعقد الهولندي 
فرانك ريكارد مدرب المنتخب السعودي لو قرر االتحاد السعودي لكرة القدم 

إقالته من منصبه .
وودع المنتخب السعودي بطولة خليجي ٢١ من الدور االول عقب خسارته  السبت 

الماضي من المنتخب الكويتي .
 وقال األمير نواف بن فيصل ان قراره بتحمل الشرط الجزائي 

للمدرب ريكارد يعود لكونه من قام بتوقيع العقد معه 
وحتى ال يتحمل اتحاد الكرة المنتخب حديثا بقياده احمد 

عيد قيمة الشرط الجزائي .   وكان أحمد عيد قد اكد بعد 
اجتماع طارىء مع مدرب المنتخب ريكارد في المنامة 

أن االخير باق في منصبه .
وتعاقد االتحاد السعودي مع ريكارد مطلع 

يوليو ٢٠١١  لمدة ثالث سنوات لم يكشف 
عن مضمونه لكن اعالميين سعوديين 

كشفوا في «خليجي ٢١» أن قيمة 
العقد مرتفعة وتصل إلى ٩ ماليين 

دوالر مع بند جزائي يقدر بنحو 
٤ ماليين دوالر في حال 

اقالته.

رسميا وباالجماع خليجي 22 في البصرة
  

أقر المؤتمر العام لرؤساء االتحادات الخليجية لكرة القدم  في اجتماعهم يوم أمس على 
هامش «خليجي ٢١»، استضافة مدينة البصرة العراقية لبطولة «خليجي ٢٢» باالجماع .
نقلها الى البحرين السباب عدة اختلطت فيها االمور الفنية بالسياسية باالمنية.وكان من المقرر ان تقام منافسات خليجي ٢١ في العراق، لكن رؤساء االتحادات الخليجية قرروا 
المسؤولون العراقيون بحقهم باستضافة بلدهم النسخة المقبلة.ورغم االنباء التي ترددت حول اقامة خليجي ٢٢ في مدينة الرياض السعودية، تمسك 
اليمني ، الذي حضر بدال منه نائبه طارق عبد الواسع هائل.وحضر االجتماع جميع رؤساء االتحادات الخليجية باستثناء الشيخ احمد العيسى رئيس االتحاد 
وسيكون هناك زيارات متكررة للوفد المسؤول من لجنة التقتيش الخليجية ،لمعرفة آخر 
استعدادات العراق، وفي حال التأكد التام من عدم جاهزيتها سيتم اتخاذ قرار بنقل البطولة 

الى مكان آخر.
ضمن الروزنامة الدولية حتى تحصل على اعتراف رسمي من الفيفا.وعلى هامش االجتماع ذاته ، تقرر انشاء هيئة تنظيمية لدورات كأس الخليج وادخالها 

بدء فعاليات الدورة التدريبية في  تنمية القدرات واكتشاف الذات
ــدأت بقاعة التاهيل   ب

والتدريب فعاليات دورة 
تدريبية خاصة في مجال تنمية 
القدرات واكتشاف الذات تنظمها 
ــوزارة  اإلدارة العامة للمرأة ب
الشباب والرياضة.ويتلقى ٦٠ 
مشاركا ومشاركة من موظفي 
وموظفات القطاعات المختلفة 
بالوزارة في الدورة التي يحاضر 
فيها الخبير الوطني محفوظ سالم 
مــعــارف خاصة باكتشاف الــذات 
للمستقبل،  لسليم  ا لتخطيط  ا و

والتصميم للوصول
وأوضح مدير عام اإلدارة العامة 
ــوزارة الشباب والرياضة  للمرأة ب

نجوى المسيبي في تصريح خاص 
أن الـــدورة تهدف إلــى رفــع قــدرات 
الــمــوظــفــات بـــالـــوزارة إلـــى جانب 
الــمــوظــفــيــن وتــنــمــيــة مــهــاراتــهــن 
وتأهيلهن بكل ما يتعلق بمجال تنمية 
القدرات في إطار التنمية البشرية بما 
يسهم إيجابا في رفع مستوى أدائهن 
لمهامهن في العمل مؤكدة في الوقت 
ذاته وجود خطة عمل لإلدارة في العام 
الحالي إلقامة العديد من الــدورات 
المختلفة  واألنــشــطــة  للموظفات 
باإلضافة للتحضيرات التي تقوم بها 
اإلدارة لتكريم الموظفات في اليوم 
العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن 

من مارس المقبل.
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