
تحدثت باربارا برلوسكولي إبنة رئيس ومالك نادي ميالن  
اإليطالي ومديرة الكرة فيه لصحيفة «ديبورتيفو ألموندو» 
اإلسبانية عن عدة قضايا تهم النادي اللومباردي وعن المواجهة 

المرتقبة مع برشلونة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وأكدت باربار أن الفريق اإليطالي يدخل فترة جديدة في 

مسيرته عبر التركيز على تكوين الشباب وترشيد النفقات 
وتطبيق سياسة مالية شفافة تحترم القوانين األوروبية 

الجديدة.
وأضافت مديرة الكرة في ميالن: «نحن كفريق 

منظم ويحترم الروح الرياضية والشفافية المالية 
كما يقرها القانون، نفضل أن نفوز في الملعب 
وخارجه ونريد أن نغير الفريق مقدار 
٣٦٠ درجة فميالن 

له تاريخ عريق وكان دائما يملك مبادئ خاصة ويكون 
العبيه وفق مبادئ معينة، ال نستطيع حاليا أن نشتري 
العبا في مستوى ميسي، لكننا مستعدين لتكوين 
العبين يصلون لمستواه، وسنجعل مدرسة الفريق 

في نفس قيمة الماسيا بالنسبة لبرشلونة».
وأكــدت إبنة برلوسكولي أن مواجهة ميالن 
وبرشلونة في دور الـ١٦ من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا هي لقاء بين فريقين عريقين ويجمعهما 
عدة قواسم مشتركة، كما أشادت بجمهور 
كامب نــو لكونه يشجع 
فــريــقــه مــنــذ الــبــدايــة 
يــتــوقــف و يحترم  وال 

منافسيه.

أرحب إلــــــى نهائي 
الحــــــــــوار الوطني

االثنين : 18 / 2 / 2012م 19
 الموافق :7 / ربيع ثاني / 1434هـ 

العدد: (1649)

االرياني يجدد  دعمه الكامل لمرشح اليمن لالتحاد العربي للجودو
جدد وزير الشباب والرياضة معمر مطهر  

االرياني دعمه الكامل لترشيح المهندس 
نعمان شاهر, لرئاسة االتحاد العربي للعبة الجودو 
للمرة الثانية على التوالي باعتباره مرشح الوزارة 

إلى جانب ترشيح اللجنة األولمبية.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمعهما بديوان عام 

الوزارة يوم أمس االحد.

 وأكدالوزير االرياني أن نعمان شاهر كفاءة 
وطنية متميزة وانــه ال يمثل نفسه في هذه 
االنتخابات .. بل يمثل شباب ورياضيي الوطن 
جميعاً.. ومن اجل ذلك يجب على الجميع التعاون 

معه ودعمه .
من جانبه عبر نعمان شاهر عن شكره وتقديره 
الكبير  لوزير الشباب على دعمه ومساندته له 

في هذه المرحلة الصعبة.. مؤكدا انه سيكون خير 
سفير لليمن في كل المحافل الدولية والقارية.. 
كما قدم رئيس االتحاد اليمني للعبة الجودو 
المدرب الجديد للفرق والمنتخبات الوطنية للعبة 
الكابتن ياسين االيوبي سوري الجنسية.. والذي 
بدوره عبر عن ارتياحه لهذا اللقاء .. ووعد بتقديم 

كل خبرته لخدمة اللعبة في بالدنا. 

إشـــراف:
يحيى الضلعي

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق الحائز على جائزة نوبل 
للسالم العام ١٩٨٤م ، وجائزة البرت شوي زير اإلنسانية، جائزة 
الحرية في ١٩٨٦م وقال انه ملتزم بموقف العالم لمكافحة االيدز 
وكانت بمثابة الرئيس الفخري للتحالف العالمي لمكافحة االيدز في 
شباط / فبراير ٢٠٠٧ ، جائزة غاندي للسالم جائزة الدكتور عبد الكالم، 

رئيس الهند.
٢- الميزانية ”مالية“ – اعثر ”على“.

٣- للنفي – الراقد – خاصتي.
٤- جمع ”دالية“ – خيال ،اسم علم مذكر.

٥- قوة ،شدة – اوتوماتيكية.
٦- شجر له زهر شديد البياض طيب الرائحة ، ليس له ثمر – وسيلة 

،طريقة.
٧- يحتاج – رجاء – هام وضروري للحياة.

٨- ضمير الغائبة – الزاد – معظم.
٩- المداد – اللهو.

١٠- لصهن – قهوة (م).
١١- سنة – لالستثناء – عمود يقام في السفينة ،يشد عليه الشراع.

١٢- احدى سور القران الكريم.
١٣- يقترب – وعاء الحبر.

عمودياً :
١- طائفة دينية ذات أتباع في لبنان، سوريا، فلسطين، األردن، 
تجمعات في الواليات المتحدة، كندا، وأمريكا الجنوبية من المهاجرين 
من الدول آنفة الذكر، يسمون بالدروز نسبة لنشتكين الدرزي الذي 
يقولون بزندقته ويعتبرون أن نسبتهم إليه خطأ وأن اسمهم هو 
الموحدون - اسم علم مذكر عربي ، منسوب إلى وهو الحظ السعيد ، 

الميمون ، المبارك.
٢- أب (م) – تجدها في ”ارتيريا“.

٣- بحر – الرداء – احدى سور القران الكريم.
٤- غروب ”الشمس“ – جسامة – للتمني.

٥- مدينة امريكية ،احدى مدن لوس انجليس ”كاليفورنيا“ – بلد 
عربي.

٦- سنجة الميزان – أعوج وانثنى – اال (مبعثرة).
٧- نسابق ،نفاخر في ”العمل“ – حرف ثلثي ”معد“ – عكس ”طالع“.
٨- فطنة ،حذق أو جودة الرأي – تجدها في ”االجابة“ – احد األقارب.

٩- مطلوب – سئم – صوت بأقوى صوته.
١٠- للندبة – ضد ”حرب“ – درجات.

١١- تعظم – يسافر ”الى بلد أخرى“.
١٢- أمانة – محافظة يمنية.
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ال اظن ان احدا قد يشكك في نية وزير الشباب   
والرياضة معمر االرياني في اصالح حال 
الوزارة المائل واالرتقاء بالعمل فيها بما يلبي طموح 
من تعنيهم هذه الحقيبه وهم الشباب الذين يمثلون 
اكثر من نصف سكان البالد ، كما اتصور ان الرجل 
ال يختلف عن اي مسئول في رغبته بترك بصمة له 
حتى تتذكره االجيال بعد مغادرته للكرسي الدوار .

* لكن تبقى النيات الطيبه وحدها ال تكفي ، كما 
ان الرغبة في االصالح واالمنيات تظل مجرد كالم 
في الهواء ال يسمن واليغني من جوع ، الن من يريد 
ان يخلد اسمه في الصفحات الناصعه ليس امامه 
اال خيار واحد فقط وهو تحقيق انجازات ملموسه 
وترك بصمات واضحه تشهد له الن التاريخ ال ينافق 

واليتجمل .
* صحيح ان الوزير الشاب قد استلم المنصب 
المهم في ظروف استثنائية وحرجه تمر بها البالد 
عموما وليس وزارة الشباب فحسب ، كما اننا جميعا 
نــدرك تماما انه جاء على ارث كبير من الفساد 
والعشوائية لدرجة ان هذه الوزارة بحاجه لثورة الى 
رأسها لكن كل ذلك ال يعفيه او يعتبر عذرا مقبوال 
لكي يخرج من الوزارة كما دخلها وكأنه كان في رحلة 

استجمام فقط .
* حتى االن مرت اكثر من نصف فترة حكم الوزير 
على اعتبار ان حكومة الوفاق حددت فترتها بعامين 
فقط وتنتهي صالحيتها في فبراير من العام القادم 
، ومع ذلك اليزال معاليه في مرحلة ( جس النبض ) 
كما يقال في مباريات كرة القدم رغم انه اليحتاج الى 
ذلك وكان من المفروض ان يبادر بالهجوم مباشرة 
من اول لحظة حتى يحقق االهداف النه ببساطه 
يعرف الملعب - عفوا الوزارة - ومن فيها جيدا بعد 
ان تدرج فيها لسنوات كرئيس التحاد شباب اليمن 

مرورا بمنصب الوكيل االول ثم نائبا للوزير .
* من وجهة نظري ارى ان الوقت يمر في غير صالح 
معالي الوزير بعد ان طالت فترة جس النبض معه 
، كما ان االمور الروتينية بالوزارة تسرق ايضا من 
وقته كثيرا في حين انه اليزال يفكر من اين يبدأ 
حتى يصل الى شباك التاريخ رغم ان الطريق واضحا 
وكل مايحتاجه فقط بعد النوايا الصادقه هي االرادة 

القويه .
* اخيرا .. اليــزال هناك متسع من الوقت الذي 
يمكن لمعالي الوزير عمل فيه الشيء الكثير قبل 
اطالق الحكم لصافرة النهاية ، واليزال بمقدوره 
ان يصبح مثل طيب الذكر عبدالوهاب راوح الذي 
تذكره االلسن بالخير كلما جاء الحديث عن صندوق 
النشء والشباب رغم مرور سنوات عدة، لكن ذلك 
لن يتحقق بسهولة او بالكالم فقط الن تخليد اسم 
االنسان في عقول الناس مهره غالٍ جدا .. والخيار 

لك ياسيادة الوزير

عبداهللا مهيم

وزير الشباب يحيى القائمين على أكاديميةالميدان الكروية
قام وزير الشباب والرياضة معمر مطهر اإلرياني  

يوم أمس بزيارة لمقر أكاديمية نــادي الميدان 
لكرة القدم وأطلع فيها على سير العمل عن قرب وسمع 
من مسئولي األكاديمية لشرح مفصل عن دور األكاديمية 
واألهــداف التي تم إنشاء األكاديمية من أجلها باإلضافة 
للخطط المستقبلية الخاصة بها والتي يهدف القائمون منها 
لزيادة عدد المشتركين وإضافة مدربين ذوي خبرة وشهادات 
تدريبية لألكاديمية إلخراج جيل كروي جديد ينهض بكرة 

القدم اليمنية كونها تحتاج للعمل الجاد للفئات العمرية.
حيث أبدى وزير الشباب والرياضة سعادته بمشاهدة مثل 
هذه المشاريع والتي تنم عن تفاعل القطاع الخاص في 
سبيل إنشاء مثل هذه المشاريع المفيدة للشباب والنشء 
واألطفال.. وعبر معاليه عن ارتياحه بمشاهدة األكاديمية 
خصوصا أن القائمين عليها مدربون ذوو خبرات ويمتلكون 
شهادات تدريبية مؤكدا أن الــوزارة على أتم االستعداد 
للتفاعل مع مثل هذه المشاريع ومبديا استعداد الوزارة 
لتحمل تكاليف نفقات اشتراك فريق لكرة القدم من ذوي 

الدخل المحدود ومن تتوافر فيهم الموهبة
ورحب الوزير بفكرة أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مثل 
هذه المشاريع في أكثر من مديرية او في المحافظات مؤكدا 
أن الوزارة بصدد بناء عشرة مالعب في عشر مديريات هذا 
العام ضمن خطة تهدف إلى بناء ٣٠٠ ملعب مصغر في عدد 

من المحافظات.
وكان صالح الحريري مدير األكاديمية قد قدم  للوزير 
والوفد المرافق له شرحا مفصال عن االكاديمية مؤكدا 
أن فكرة هذه األكاديمية والنادي الرياضي جاءت تلبية 
للحاجة المجتمعية الملحة في ظل قلة الحركة والنشاط 

الذي أصبح سمة بارزة في بلدنا التي تنطبق على معظم 
الفئات العمرية وهذا النادي عبارة عن إطار رياضي مستقل 
نابع من الحاجة الماسة للعديد من الشرائح المجتمعية وفي 
مقدمتها الشباب واألطفال واليافعين إلى جانب الكبار الذين 
يعشقون كرة القدم ويريدون ممارستها كهوايه و بشكل 

محدود .
وأضــاف : النادي يعمل على تطوير قــدرات األطفال 
والشباب و إطالق العنان للمواهب الرياضية الخالقة من 
خالل اكاديميه رياضيه متخصصه لتدريب فنون كرة 
القدم كمشروع الكتشاف نخبة من الموهوبين لصقلهم  

تحضيرهم لمشوار رياضي احترافي.
وأكد الحريري أن النادي أبوابه مفتوحة للكل وأسعار 

االشتراكات رمزية.
كما قدم الكابتن هاني عبد الرحمن العب المنتخب 
الوطني ووحدة صنعاء السابق وأحد مدربي األكاديمية  
شرحاً عن خطط األكاديمية وفترات التدريب لالعبين 
ومدى إستفادتهم منها وحرص األكاديمية على إقامة 
مباريات ودية مع فرق األندية والمدارس الخاصة تهدف 
األكاديمية منها الى إنشاء جيل يتعلم ويحترم آداب كرة 
القدم بغض النظر عن المنافسة ومشاهدة األطفال 
سعداء وأولياء األمور مرتاحين ومطمئنين بوجود أماكن 

آمنة يمارس فيا أطفالهم الرياضة .
واختتم الوزير زيارته لألكاديمية بتحية األشبال والبراعم 
والناشئين والتقط معهم عــدداً من الصور التذكارية 
الجماعية ، حضر الزيارة عبد اهللا الدهبلي مدير عام 
األنشطة بالوزارة ومستشارا  الوزير فؤاد محمد البرطي 

وخالد الناظري.
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أرحب إلــــــى نهائي 
الحــــــــــوار الوطني

أرحب إلــــــى نهائي 
الحــــــــــوار الوطني

أرحب إلــــــى نهائي 

قيس يودع المالعب 
الميثاق/ متابعات 

احتضن ملعب حقات بمحافظة عدن الجمعة الماضية مهرجان اعتزال نجم نادي 

التالل والمنتخبات الوطنية الكابتن قيس محمد صالح بعد ان قرر توديع المالعب رسمياً

وقد شهد المهرجان اقامة مباراة تكريمية جمعت نجوم اليمن وفريق التالل برعاية 

شركة الهمداني للتجارة واالستثمار العقاري التي قدمت للكابتن قيس محمد صالح فلة 

فاخرة الى جانب العديد من التكريمات من قبل راعي الحفل التاللي للنجم قيس محمد 

صالح .. المباراة التكريمية التي شارك فيها القيس منذ البداية انتهت بفوز التالل باربعة 

اهداف مقابل هدف.

وبعد أن شارك العريس قيس محمد صالح مع فريقه التالل أوقف الحكم المباراة معلناً 

قيس للجماهير وداعه االخير لمالعب كرة القدم قبل أن يتم تكريمه من الجهات الرياضية 
واالندية ومحبيه.

سنتفيت استدعى 24 العباً
منتخبنا الوطني لكرة القدم  يواجه ماليزيا ودياً

الميثاق/متابعات 
لبلجيكي  ا م  قـــا
تـــوم ســنــتــفــيــت مـــدرب 

المنتخب الوطني لكرة القدم 
بأختيار قائمة مكونة من 
٢٤ العبا سيدخلون معسكر 
داخــل في العاصمة صنعاء 
بداية من ٢٥ فبراير الجاري 
استعدادا لمواجهة المنتخب 
الماليزي في كوااللبور يوم ٢٢ 
مارس في المرحلة الثانية من 
تصفيات كأس امم آسيا ٢٠١٥ 

باستراليا.
وضمت القائمة اضافة الى 
١٨ العبا الذين خسروا امام 

البحرين صفر/ ٢ في المرحلة 
االولى الالعبين العائدين من 

اإلصابة وهم ناطق حزام ونجيب 

الحداد ، باإلضافة إلى استدعاء أربعة 
عناصر جديدة ، مع احتمال عودة منصر 
باحاج لصفوف المنتخب في الوقت القريب 
، لتبلغ قائمة المنتخب الحالية (٢٤) العباً 

وعلى النحو التالي:
ــم  ــي ــراه ســـالـــم عـــــوض، مــحــمــد اب

عايش،عبدالعزيز الجماعي، مدير 
الزبيري،  عبدربه، حمادة 

ــاط، أكـــرم  ــي ــخ ــد ال ــي وح
الصلوي، أكرم الورافي، 
حسين غــــازي، عصام 
ــورافــي، ناطق حــزام،  ال
ــداد، كميل  ــح نجيب ال
طارق، محمد بارويس، 
محمد  بلعيد،  لــد  خــا
ــان، أحــمــد  ــش ــق ب

الظاهري، أحمد الصادق، محمد فؤاد، 
محمد الداحي، محسن قراوي، عالء الدين 

نعمان، ياسر مناجي، صدام الخوالني.
وكشفت القائمة استمرارغياب الحارس 
سعود السوادي والمهاجم محمد العبيدي 
بسبب الزواج، ومهاجم النجمة البحريني 

ايمن الهاجري بسبب االصابة.
كما لــم يتم استدعاء عالء 
الصاصي بسبب خالفه مع 
المدرب، باالضافة الى زميله 
احمد  العراقي  الميناء  في 
الــصــادق الــذي حصل على 

الكارت االحمر في مواجهة 
البحرين.

بطل الهوكي يناشد 
رئيس الجمهورية

ناشد بطل العالم بالهوكي  
األرضي وكرة اليد (لالولمبياد 
خاص اليمنى) يوسف سعيد محمد 
المخالفي فخامة رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي بسرعة 
تنفيذ  التوجيهات المسبقة من قبل 
وزارة الشباب والرياضة بتوظيفه 
بعد أن أطلقت الوعود بأنه سيكون 

للمعاقين نسبة في التوظيف..
وأشار البطل المخالفي  في مناشدته 
إلى أن تلك الوعود لم ترى النور حتى 
اآلن خاصة وأنه 
طــــرق أبــــواب 
ـــوزارة بحثاً  ال
ظيفة  و عـــن 
والوزير  لكن 
معمر االرياني 
ـــه ال  ـــأن رد ب
في  يستطيع 
الــوقــت الراهن 
ــه فــي  ــف ــي ــوظ ت
الوقت الــذي نرى 
الــوظــائــف 

تمنح 

لألصحاء.. وغير الرياضيين..
واستعرض المخالفي إنجازاته 
عدة  فــي  لمتعددة  ا لرياضية  ا

محافل رياضية منها: 
١- دولة لبنان *اليمن في لعبة 
العاب قوى وأخذنا المركز الثاني 

عام ٢٠٠٢م.
٢- في ايرلندا *اليمن في كرة 
الطائرة وأخذنا البطولة العالمية 

المركز الرابع عام ٢٠٠٣م.
ــة تونس* اليمن في  ٣- في دول
لعبة الهوكي وأخذنا المركز الثاني 

عام ٢٠٠٤م.
٤- في اليابان * اليمن في لعبة 
العالمية  البطولة  وأخذنا  الهوكي 

المركز الثاني عام ٢٠٠٥م.
٥- في دولــة اإلمـــارات ( دبــي ) * 
اليمن في كرة اليد وأخذنا المركز 

األول عام ٢٠٠٤م.
٦- في دولة الصين * اليمن في 
كرة اليد العالمية وأخذنا المركز 
األول على مستوى العالم وكرمنا 
من رئيس الدولة في حينها عام 

٢٠٠٧م.
٧- في دولة اإلمارات  أبو ظبي 
*اليمن فــي كــرة اليد وأخذنا 
البطولة كــاس العرب المركز 

الثاني ٢٠٠٨م.
٨- في دولة أمريكا  * اليمن 
في الهوكي األرضي العالمية 
على مستوى العالم وأخذنا 

المركز األول عام ٢٠٠٩م..
وقال في ختام مناشدته أنه 
يعول أســرة ولديه أوالد وال 

يوجد له مصدر  دخل ابدا..

الميثاق/متابعات 
تـــأهـــل فــريــق 
ئية  لنها ا ة  را للمبا رحـــب  أ
الحوار الوطني على كأس 
٢١ فبراير والتي ينظمها فرع 
اإلتحاد العام للرياضة للجميع 
مكتب  و ء  صــنــعــا فظة  بمحا
الشباب والرياضة بالمحافظة 
بمشاركة فــرق مديرية سنحان 
وبني بهلول ومديرية أرحب ومديرية 

بالد الروس ومديرية جحانة خوالن .
وجاء تأهل فريق مديرية أرحب عقب 
إكتساحه فريق مديرية بالد الروس في 
مباراة نصف نهائي البطولة التي أقيمت 
على ملعب النادي األهلي بصنعاء بنتيجة 
كبيرة بلغت قوامها سبعة أهداف مقابل هدفين 
تناوب على تسجيلها لفريق أرحب كل من طارق 
البار (٤ أهداف) وهيثم البار (هدفين) وعماد مجاهد 
بينما سجل أهداف بالد الروس كل من أحمد األشول وعبد 

الجليل الكديمة.
وسيلتقي فريق أرحب في المباراة النهائية فريق مديرية 
سنحان وبني بهلول الذي تأهل مسبقا للمباراة النهائية 
عقب فوزه بالمباراة االفتتاحية على فريق جحانة خوالن 

بخمسة أهداف مقابل هدف.
الجدير بالذكر أن هذه البطولة تقام تزامنا مع التحضيرات 
النهائية النطالق مؤتمر الحوار الوطني واحتفاال بالذكرى 
ــى النتخاب المشير عبدربه منصور هــادي رئيسا  األول

للجمهورية.

باربارا: ميالن يفضل صناعة ميسي بدالً من شرائه

آرسنال يعرض 10 ماليين 
يورو لضم فالديز

قرر الفرنسي آسين فينغر المدير الفني لنادي  
آرسنال اإلنكليزي الدخول في مفاوضات مع 
نادي برشلونة اإلسباني، رغبة في ضم الحارس الدولي 

فيكتور فالديز بعد قراره الرحيل عن «كامب نو».
وبحسب صحيفة «ذا صــن»، فإن آرسنال قد 
يعرض ١٠ ماليين يورو على الحارس الدولي، 
ليكون الــحــارس األول للمدفعجية بداية من 

الموسم القادم.
كما ستكون المشكلة الكبرى هي منح الحارس 

الثاني لمنتخب «ال روخا» الراتب األسبوع البالغ ١٢٠ 
ألف يورو، وهو ما يتقاضاه حالياً في النادي الكتالوني.

لكن المدير الفني للمدفعجية يطمح في الحصول 
على حارس درجة أولى، بعد فشل كل من تشيزني، 
وفيتو مانوي، ولوكاس فابيانسكي في ملء الفراغ في 

حراسة المرمى.
حيث حــاول فينغر الحصول على خدمات حارس 
ليفربول بيبي رينا، لكن المفاوضات لم تصل إلى 

نهاية، ليستمر الحال على ما هو اآلن.


