
عموري» أفضل العب 
في خليجي 21

توج صانع األلعاب اإلماراتي الموهوب عمر  

عبدالرحمن بلقب أفضل العب في كاس 

الخليج الحادية والعشرين لكرة القدم «خليجي ٢١».

وقاد «عموري» المنتخب اإلماراتي للفوز بكأس 

الخليج للمرة الثانية في التاريخ بفضل مهاراته 

العالية وكان أحد أبرز نجوم البطولة وفرض نفسه 

بطال لها خصوصا في المباراة النهائية التي سجل 

فيها هدف االفتتاح.

االثنين : 21 / 1 / 2012م 19
 الموافق :9 / ربيع أول / 1434هـ 

العدد: (1645)

عمرة ومعسكر خارجي ألبطال كأس الرئيس
بدأت إدارة النادي األهلي بتعز في اإلعداد والتحضير   

لفريقها الكروي األول، وذلك تأهباً لمشاركة الفريق 
األهالوي «بطل كأس رئيس الجمهورية» في بطولة كأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ٢٠١٣م.
ولهذا الغرض قامت اإلدارة األهالوية بترتيب رحلة 
لالعبيها وجهازهم الفني ألداء مناسك العمرة في األراضي 

المقدسة، حيث أدى الالعبون العمرة - االربعاء الماضي- 
وتوجه الفريق بعد ذلك الى مدينة أبها السعودية إلقامة 
معسكر خارجي قصير، قبل التوجه الى األردن لمالقاة 
فريق الوحدة السوري يوم ٩ فبراير المقبل في الدور 
التمهيدي المؤهل لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي (دور 

المجموعات).

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١-احد الطيور الجارحة من فصيلة الصقريات، 
يعرف باسم الصقر الــجــوال عند أهــل الخليج 
،والمعروف تاريخياً باسم باز البط عند االمريكيين 

– القهوة (م).
٢-الجمال ،البعير (م) – اغتاب ،نم.

٣-وقع من اعلى (م) – الشك.
٤-جمع ”ينبوع“ – قوام – بحر.

٥-من الخضروات – ظالم (م) – من االلوان.
٦-واي (مبعثرة) – اريكة – يور (مبعثرة).

٧-تجدها في ”المخمل“ – آلة طرب.
٨-اوتوماتيكي – حاكم.

٩-االبداع -  مرتفع صغير – سئم.
١٠-فــخ ”عسكرية“ (م) – للتفسير – من مرتبات 

العشق.
١١-يجري في العروق – سافر – محافظة مصرية.

١٢-مــوقــع بمكة – اســم علم مؤنث – يحلف 
”مبعثرة“.

عمودياً :
١-التعمر ،عملية الهرم و التقدم في العمر – اسف.

٢-عقل – هواء عليل – اسم علم مذكر.
٣- ساحل – الوجع.

ر والرؤيةٌ او إِعمالُ العقلِ في المعلوم للوصول  ٤-المداد - النظَ
إلى معرفة مجهول.

٥- للتوجع (م) – من الورود العطرة – طليق.
٦-امر ، امشي – رب.

٧-صبغة (م) – عاصمة افريقية.
٨-احدى الجهات االربع – عملة عربية.

٩-جمع ديانة (م) – للتعريف – احدى مراحل اعداد القهوة.
١٠-كاتبة ألمانية، تلقت تدريبا في مجال تجارة كتب دور النشر في 
شتوتجارت، ثم عملت مراجعة في إحدى دور النشر، ثم درست التاريخ في 
فرانكفورت على الماين وعملت بعد توقفها عن الدراسة مؤلفة وكاتبة 
مسرحية في أحد المسارح االستعراضية الراقصة في فرانكفورت على 
الماين، وفي عام ١٩٩٦ اشتركت في مسابقة إنجيبورج باخمان في 
كالجنفورت، وهي عضو في اتحات الكتاب األلمان، وحصلت على جوائز 
عدة من بينها (منحة دراسية من صندوق األدب األلماني في عام ١٩٩٤- 
ومنحة لدراسة األدب من المؤسسة الفنية في والية بادن فورتمبرج في عام 
١٩٩٦) من أعمالها بين (الطاهي والنادل ٢٠٠٦- كازينو روزنتال ٢٠٠٨).

١١-حرف جزم – عملة اوروبية – منحني.
١٢-لقب رئيس يمني سابق – الهبات ”جمع“.
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اإلمارات بطالً لخليجي 21
حــــــــول «مــنــتــخــب  

ــــالم»  ـــــ ـــــ ـــــ األحـــــ
لـــى  إ لـحـلـم  ا تــي  را اإلمــا
بــطــالً  تـــــوج  و قـــــع،  ا و
لـخـلـيـج  ا كـــأس  لـــــدورة 
الـحـاديـة والـعـشـريـن لـكـرة 
الــقــدم، بــفــوزه عـلـى نظيره 
العراقي ٢ـ  ١ بعد التمديد فـي 
لجمعة  ا ئية   لنها ا ة  ا ر لمـبـا ا
الماضية على االستاد الوطني 
في البحرين. وسـجـل عمر عبد 
الحمادي   وإسماعيل  لـرحـمـن  ا
هـدفـي اإلمــــــارات، ويــونــس 
ــراق. اللقب  ــع مـحـمـود هـــــدف ال
هـو الثاني لـإلمـارات فـي تـاريـخ 
مشاركاتها في دورات كأس الخليج، بعد 
األول على أرضها عام ٢٠٠٩م فـي حـين 
فشل الـعـراق فـي إضـافـة لقبه الـرابـع، 
وتعود ألقابه الثالثة إلى الحقبة القديمة 
للدورة أعـوام ١٩٧٩ و١٩٨٤ و١٩٨٨ بقيادة 

المدرب العراقي الراحل عمو بابا.

تفوق األبيض
 تناوب المنتخبان السيطرة 

على المباراة، فكان «األبيض» اإلماراتي األفضل 
تماماً في الشوط األول، فسجل هدفاً رائعاً عبر عمر 
عبد الرحمن وأهدر فرصاً عدة، وتسيد المـنـتـخـب 
الــعــراقــي الــشــوط الــثــانــي ونــجــح فــي 
إدراك التعادل عبر هدافه يونس محمود، الذي كان 
بإمكانه أيضاً خطف هدف الفوز في الدقائق األخيرة. 
حال األداء الدفاعي للعراق والضغط على حامل الكرة 
دون وجــــود فـــرص إمــاراتــيــة واضــحــة حـتـى 
الـدقـيـقـة ٢٨، الـتـي قـام فيها عمر عبد الـرحـمـن 
بفاصل مهاري على نمط األرجنتيني ليونيل ميسي 
نجم برشلونة اإلسباني، فقد اخترق من الجهة اليمنى 
وتخلص من العبين دفعة واحدة ثم حاور علي عدنان 
داخل المنطقة وســدد كــرة بـيـسـراه ارتـطـمـت 
بـالمـدافـع أحـمـد إبـراهـيـم وغيرت اتجاهها لتستقر 
على يسار نـور صبري. بدأ المـنـتـخـب الـعـراقـي 
الــشــوط الـثـانـي مـهـاجـمـاً بـحـثـاً عن التعديل، 
فكانت لـه فـرصـة أولــى إثـر رأسـيـة مـن أحمد ياسين 
بين يدي خصيف ، وتراجع أداء اإلماراتيين الــذيــن 
تــراجــعــوا إلـــى مـنـطـقـتـهـم لــلــدفــاع عــن 
الــهــدف، لكن العراقيين لـم يحسنوا فـي المقابل 
بناء الهجمات وتـشـكـيـل خـــطـــورة كــبــيــرة، 
فــعــمــدوا إلــــى الــتــمــريــرات الطويلة والتسديد 
من خارج المنطقة، ومنها كرة قوية لضرغام إسماعيل 
بين يدي خصيف كثّف العراق محاوالته إلى أن أدرك 
التعادل، عبر كــرة مـن الجهة الـيـسـرى تنقلت 
بـين أكـثـر من العب إلى أن تهيأت 
ــة الــيــســرى لمرمى علي  ــزاوي ال
خصيف. وكاد يونس محمود من 
هجمة مـرتـدة أن يسجل هدفاً، 
حيث اخترق المنطقة وتخلص من 
إسماعيل الحمادي ثم ســدد كرة 
تصدى لـهـا الــحــارس. كــان األداء 
بطيئاً فـي الـشـوط اإلضـافـي األول 
لـخـطـرة  ا لـفـرص  ا فـيـه  بـت  غـا
الــشــوط  عـلـى المـرمـيـين، لكن 
اإلضـــافـــي الــثــانــي شـهـد هــدفــاً 
إمــاراتــيــاً عبر إسماعيل الحمادي 
الـذي تلقى كــرة في الجهة اليمنى 
للمنطقة فوضعها في المرمى  وكاد 
العراق أن يدرك التعادل مجدداً إثر كرة 
من وليد سالم، كرة من الجهة اليمنى إلى 
مهند عبد الرحيم أمام المرمى مباشرة 

لكنه أكملها إلـى جانب القائم األيسر.

الميثاق /متابعات 
كافأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة االمارات منتخب بالده، الفائز بلقب 
كأس الخليج الحادية والعشرين لكرة القدم ، 
بخمسين مليون درهم (حوالي ١٣ مليون و٦٠٠ 

الف دوالر اميركي) تقديرا النجازهم.
وقال الشيخ خليفة بن زايد خالل استقباله بعثة 
منتخب االمارات بعد عودتها من المنامة: «هذا 
االنجاز خطوة اولى في مشوار قادم من االنجازات 
التي تعكس مدى ما وصلت اليه الدولة من تحضر 

وتطور في مختلف المجاالت».
واشاد «بالروح العالية التي قدمها ابناء االمارات 
في الملعب والتي توجوا بفضلها ابطاال لكاس 
الخليج الغالية»، منوها بدور جهاز المنتخب االداري 
والفني بقيادة المدرب الوطني مهدي علي في 

تسخير امكانيات شباب اإلمارات لنيل البطولة.
وقــال الشيخ خليفة عقب مصافحة أبطال « 
خليجي ٢١» يتقدمهم يوسف السركال رئيس 
اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس اإلدارة :» ان 
اإلنجاز الذي حققه أبناء اإلمارات في هذا المحفل 
الخليجي الرياضي الكبير قد رسم الفرحة والبهجة 
في عموم دولة اإلمارات وجدد احتفاالتنا المستمرة 
بما نحققه من انجازات وهو فرصة للتعبير عن 

تالحمنا وحبنا األزلي لهذا الوطن المعطاء».
وأعرب الرئيس خليفة عن سعادته بهذه 
الكوكبة المتميزة 
ــاب  ــب مــــن ش
الوطن التي 
اســـعـــدت 
ـــــادة  ـــــي ق
ــــب  ــــع وش

اإلمـــــــارات 
بهذا اإلنجاز 
ـــاضـــي  ـــري ال

لخليجي  ا

.. مشيرا الى ان تعبير الفرح والبهجة التي عمت 
البالد عقب المباراة هي نتاج لكافة الجهود 
ــة لــرجــال الــوطــن وشبابه  ــدؤوب المخلصة وال

المخلصين وشعبه الوفي.
المكافآت تنهال على العبي المنتخب اإلماراتي

ونــشــرت مــصــادر اعالمية امــاراتــيــة كشفا 
بالمكافآت التي حصل عليها العبو اإلمارات 

على النجو التالي:
ــم من صاحب   نصف مليون دره
ــارات لكل  السمو رئيس دولــة االم

العب.
  مليونا درهــم من سمو الشيخ 

محمد بن راشد.
  ٣٠ مليونا من رجل االعمال وليد 

االنصاري.
  ٢٥ مليونا من الشيخة هند بنت مكتوم 

حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
  مليونا درهم من ولي العهد الشيخ 

محمد بن زايد.
  مليون درهم من حمدان بن محمد بن راشد 

(فزاع).
  مليون درهم من الشيخ ناصر بن زايد.

  مليونان من بريد االمارات.
  ٣ ماليين من الحبتور.

  مليونان من القدرة القابضة.
  ٥٠ ألف درهم من زهير بخيت.

  مليون من عبدالرحيم الهاشمي.
  شركة المسعود تقدم ٢٦ سيارة نيسان ٢٠١٣.
  مجوهرات المنصور تقدم ساعة شوبارد لكل العب.
  رجل اعمال قدم ٢٦ سيارة رينج روفر ٢٠١٣.

  مليونان من مؤسسة االمارات لالتصاالت.
  قناة اغاني للشاعر علي الخوار تقدم نصف 

مليون درهم للمنتخب.
 الشيخ حمدان بن محمد يقدم سيارة بوغاتي 
لالعب عمر عبدالرحمن وقيمتها ١٢ مليون 

درهم.

كافأ الالعبين بـ50 مليون درهم

خليفة يستقبل األبطال

إدارة شعب صنعاء تناشد رئيس الجمهورية 
تحرير مقر النادي من قبضة الفرقة

ناشدت إدارة نادي الشعب   
الرياضي بصنعاء فخامة 
االخ المشير/ عبدربه منصور 
هـــادي -رئــيــس الجمهورية- 
التوجيه بإخالء مقر النادي الواقع 
بمذبح من المجاميع العسكرية 
التابعة لما كان يسمى بالفرقة 
ـــدرع الــتــي مــازالــت  األولــــى م
تسيطر على مقر النادي والصالة 
الرياضية وحتى ملعب كرة القدم 

التابع للنادي.
الشعباوية  اإلدارة  وطالبت 
فــي مــذكــرة موجهة لرئيس 

الجمهورية «حصلت الصحيفة على نسخة منها» من فخامة 
الرئيس القائد االعلى للقوات المسلحة التوجيه العاجل بسرعة 
إخالء مقر ومنشآت النادي ليتمكن ابناؤه ومنتسبوه من استعادة 

حقهم في التواجد بناديهم لمزاولة 
أنشطتهم الرياضية والثقافية في 
أجواء سليمة بعد أن عانوا طوال 
أكثر من عامين من المضايقات 
التي كان جنود الفرقة يسببونها 

لشباب ورياضيي النادي.
وتمنت اإلدارة الشعباوية 
أن يحظى ناديهم بالهدوء 

ــرار  ــق ــت واســتــعــادة االس
لمنتسبيه  نينة  لطمأ ا و
بعد أن يــغــادر الجنود 
منذ  للمقر  ن  لمحتلو ا
أكثر من عامين خصوصاً 
بعد أن تم إخراج قوات الفرقة «المخلة» من حرم 
جامعة صنعاء، القريبة من النادي ومقر ما كان يعرف 

بـ«الفرقة األولى مدرع»..

مهدي علي: سعيد باللقب الغالي
أعرب مهدي علي المدرب الوطني لمنتخب اإلمــارات عـن سعادته الكبيرة  

بالتتويج ببطولة خليجي ٢١ ، بـالـفـوز الـــذي تحقق على العراق ٢ -١ 
في المباراة النهائية. وقــال مـهـدي فـي المـؤتـمـر الصحفي الـذي عـقـد عـقـب 

المــــبــــاراة: نــبــارك
لـكـل الـشـعـب اإلماراتي على هذا الفوز الكبير، وبالطبع جميع أعضاء الجهازين 
الفني واإلداري والالعبين على التتويج باللقب. وأضـاف: هـذا الفوز تتويج لمجهود 
كبير وعمل دؤوب في السنوات الماضية، ولذلك أوجــه شـكـرا خـاصـا لـالعـبـين 
عـلـى الــروح العالية والتعاون الشديد للنجاح. وحــول إصــراره على ابتعاد 
اإلعــالم على الــفــريــق، وأثـــــره فــي الــنــجــاح، قــــال: أحـب الـتـأكـيـد 

عـلـى احـتـرامـي الـكـامـل لـإلعـالم،
ومـسـألـة إبـعـاد الـالعـبـين عنه ال يقلل من احـتـرامـي لـإلعـالم، فـهـذا نـظـام 
عمل أقـوم بــه مــع تـلـك المـجـمـوعـة مــن الـالعـبـين منذ سنوات طويلة. وحـول 
امتالء الملعب بجماهير اإلمـارات؛ قــــال مـــهـــدي: مــنــذ دخـــولـــي أرض المـلـعـب ومـشـاهـدة 

هـذه الجماهير تمنيت الفوز لــــيـعــــودوا لـــلـــبـــالد فـــرحـــين بــاالنــتــصــار والتتويج. 
وقــــال مــهــدي إنـــه يــهــدي الــكــأس للشعب اإلمـاراتـي والشيوخ والالعبين وللوالدة 

وزوجته.


