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لجنة الحكام.. العدل أساس المباريات

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 16 / 7 / 2012م 
 الموافق :26 / شعبان / 1433هـ 

العدد: (1619)

دأبت لجنة الحكام على اتحافنا بمفارقات يشيب لها ريش   
الغراب.. والنتيجة أنها تضع نفسها في دائرة الشك..

اليوم.. ال مجال للمفارقات.. وال مجال إلطالق قذائف تعيينات 
حكام مسيلة للدموع..

من أبسط قواعد العدالة أن تبعد اللجنة الحكام الذين 
ينتمون إلب.. بحكم أن االتحاد والشعب طرفان في 
«المعادلة» كما يجب تجنيب حكام صنعاء ذات المصير 
حتى ال تبقى العدالة «عمياء» أو بمعنى أقل حدة «عرجاء»..

ال نريد للجنة أن تكرر خطأ مباراة التالل واتحاد إب عندما أصيب حكم 
الساحة فؤاد السيد بإسهال مفاجئ.. فكان أن ظهر غباء اللجنة بأن الحكم 
الرابع إيهاب باشراحيل «تاللي» وهو ما دفع العبي االتحاد لرفض 
اللعب.. ولوال العقالء لتعطلت المباراة قبل أن يسلّم االتحاديون أمرهم 
هللا ويوافقوا على تحويل أحمد الشريف من مساعد إلى حكم ساحة في 

حين حل «التاللي» إيهاب باشراحيل حكماً مساعداً..
فهل تتعض اللجنة وتحسب حساباً لكالم الناس خصوصاً أن الجولة 

األخيرة موقوتة وال تحتمل الخطأ؟!

أفقياً :
١-مديرية بمحافظة حجة – عضو غددي بالجسم ,من 

ملحقات الجهاز الهضمي.
٢-األمي ،غير المتعلم (م) – عكس ”منحاز“.

٣-يتحدثون بصوت خافت – زوج البنت ، أو أذاب ”الشيء“.
٤-والدتك – بقاالت (جمع).

٥-تركا ،أهمال ”الشيء“ – اسم علم مذكر بمعنى ”أطل، 
الح“ – مرض صدري.

٦-قوة ،شدة – المثيل – عكس ”شبع“.
٧-يمازح  ،يالطف – السهل (م).
٨-أركان (مبعثرة) – طائر مغرد.

٩-ساحة (م) – ضد ”إغالق“.
١٠-ناقش ،حاور ”في الحديث“ – شهر رومي.

١١-أبسط ”يدي“ (م) – لالستدراك – أبن االسد إذا أدرك 
الصيد (م).

١٢-مخترع البيانو.

عمودياً :
١-إحدى مديريات محافظة تعز – أبو والدك.

٢-خاصته – أسم علم مذكر – من الفواكه (م).
٣-مخترع المولد الكهربائي.

٤-محافظة يمنيه – أسم علم مذكر بمعنى ”قاسط 
،منصف“.

٥-من حركات البحر – باكي (مبعثرة) – أصغر وحدة قياس 
في الكمبيوتر.

٦-االسم االول لمطربة لبنانية – تجدها في ”المودم“.
٧-عاصمة الواليات المتحدة األمريكية.

٨-حزن – يعلم ”بالشيء“ (م) – فلوس (مبعثرة).
٩-حكيم ،متعقل – شهر رومي.

١٠-من يدعي معرفة األسرار ،وأحوال الغيب – مديرية 
بمحافظة تعز.

١١-شك (م) – ضد ”موجب“ – حرفا االدغام ”بغير غنه“.
١٢-حرفان متشابهان – المرتفع ،الشاهق – للتخيير.
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شباب البيضاء آخر الهابطين

االمطار  تؤجل هوية بطل الدوري !!

«الميثاق» متابعات: 
شــاءت  األقــدار يوم امس في تأخير 
اإلعالن عن هوية بطل الدوري لهذا الموسم 
بعد أن من اهللا سبحانه وتعالى بأمطار غزيرة 
على مدينة اب يوم امس التي كانت ستحتضن 
اللقاءين األهم في الدوري وطرفاه المستضيف 
شعب اب والضيف تالل عدن على ملعب الكبسي، 
والعروبة واالتحاد على ملعب ٢٢ مايو، وفيما 
كانت األنــظــار تتجه نحو المدينة الخضراء 
والجماهير اإلبية تنتظر كلمة الحسم من أحد 
قطبيها عبرخطف النقاط الثالث ونشر الفرحة 
في عموم المدينة.. كانت الجماهير التي تنتظر 
لقاء العروبة واالتحاد وجماهير العنيد ترقب لقاء 
فريقها بالعميد تالل عدن ..وكما جرت عادة إعادة 

مثل هذه اللقاءات فإن صباح اليوم هو الموعد 
البديل إلجراء المباراتين واللتان على ضوئهما 

سيعرف دورينا بطل الموسم الحالي..
 هذا وقد تواصلت باقي لقاءات الجولة األخيرة من 
دورينا حيث تمكن فريق أهلي صنعاء وعلى ملعبه 

من الفوز بثالثية بيضاء على شعب حضرموت..
 وفي لقاء القمة الذي جمع أهلي تعز بالطليعة 
تمكن طاهش الحوبان من تحقيق الفوز بهدفين 
نظيفين أكدت بما ال يدع مجاال للشك استحقاق 

أهلي تعز للهبوط إلى الدرجة الثانية.
 وفي البيضاء لم يشفع الفوز بهدف وحيد حققه 
الفريق على حساب الهابط شعب صنعاء في إنقاذ 
الشباب من الهبوط فترافق الفريقان في رحلة 

الهبوط إلى الثانية..

 أما في عدن فقد نجا بيارق الهاشمي فرق وحدة 
عدن من خسارة وهبوط مفجع وذلك بتحقيق 
الفوز على جاره الشعلة في مباراة شابتها أكثر 

من عالمة استفهام..
 وفي ذمار عمق الهالل الساحلي من جراح النجم 
السبئي الذي كان أول الفرق الهابطة إلى دوري 

الثانية بهدف وحيد.
     نتائج لقاءات امس 

    أهلي صنعاء   ٣ : ٠   شعب حضرموت        
   طليعة تعز   ٢ : ٠   أهلي تعز        

   نجم سبأ   ٠ : ١   الهالل الساحلي        
   الشعلة   ٠ : ١   وحدة عدن        

   شباب البيضاء   ١ : ٠   شعب صنعاء 

اتحاد الرماية 
ينظم دورة تدريبية 
لالعبي والعبات المنتخب

بدأت يوم أمس االول على صالة نادي العروبةبالعاصمة  
صنعاء فعاليات الدورة التنشيطية لالعبي والعبات منتخب 
الرماية والسهام التي ينظمهااالتحاد العام للعبة بمشاركة نحو ٣٠ 

العباً والعبة وتسمر لمدة اسبوع
واوضح االخ عبدالسالم حمود عاطف االمين العام التحاد الرماية 
والسهام ان الدورة تأتي ضمن خطة النشاط التدريبي والتأهليي 
لالتحاد وتهدف الى تنشيط العبي والعبات المنتخب وصقل 
مهارتهم وقدراتهم الفنية وتعريفهم بالقانون الدولي وارشادات 
الرماية االولمبية الدولية واطالعهم على كل ماطرأ على قانون 

رياضة الرماية
واشاد عاطف بتفاعل الالعبين والالعبات بالدورة وحرصهم 
الكبير على تلقي المعلومات والمعارف المختلفة لرياضة الرماية 
وانضباطهم على التواجد في المحاضرات النظرية والعمليةالتي 
يلقيها المدربين  فيصل العرقبان وعبدالغني الوجيه ..مشيرا الى 
ان برنامج الدورة يحفل بالكثير من المحاضرات القيمة بغية تحقيق 

هدف تنظيمها والخروج منها بالفائدة.

بعد غد األربعاء مؤتمر صحفي :

لجنة االنتخابات تستكمل انتخابات االتحادات.. وتقر تعليق اتحاد المبارزة
«الميثاق» - متابعات :  

 أقرت اللجنة العامة 
لالنتخابات الرياضية برئاسة 
عبداهللا هادي بهيان تعليق 
انتخابات اتــحــاد الــمــبــارزة 
باعتباره من االتحادات ذات 
الخصوصيةالى جانب خمسة 
اتحادات أخرى هي : ( البنجيك 
سبالت ..الطب الرياضي .. 
الحمام الزاجل .. الشركات 
.. الصم والبكم) كونها لم 
ــشــروط الخاصة  تستوف ال
بـــاالتـــحـــادات .. مــن حيث 

د  يجا إ عتها  استطا
تها  لجمعيا م  قـــوا
وقــد  . . لعمومية  ا
ترك  للجنة  ا ت  رأ
ــــة لـــهـــذه  ــــرص ف
االتحادات في مدة ال 
تتجاوز الستة أشهر 
طها  نشا سيع  لتو
وإيجاد قاعدة لها ما 
لم فسيتم التعامل 
معها كلجنة وإيقاف 

مخصصاتها المالية. وكانت اللجنة قد قسمت االتحادات الرياضية التي خاضت 
االنتخابات الى ثالث فئات : ١-مكتملة الشروط: وهي االتحادات المنتخبة 
سابقا .. والتي تجازوت جمعيتها العمومية ما فوق الستين . ٢-اتحادات ذات 
الخصوصية: وهي من لم تكتمل جمعيتها العمومية وقوامها اقل من خمسين. 
٣-االتحادات المعلقة.. وهي التي ذكرناها انفاً.. وكانت لجنة االنتخابات 
الرياضية قد استكملت األربعاء الماضي انتخاباتها الرياضية في دورتها 
الحالية ٢٠١٢ - ٢٠١٦.. لألندية الدرجة األولى والثانية .. وفروع االتحادات 
في أمانة العاصمة وبقية المحافظات .. واالتحادات الرياضية.. وحققت نجاحا 

ال فتا وغير متوقعا .. 
هذا وأقرت اللجنة عقد مؤتمر صحفي برعاية وزير الشباب والرياضة 
المشرف العام لالنتخابات الرياضية .. تستعرض فيه التقرير النهائي 
لالنتخابات الرياضية ونسبة النجاح .. والصعوبات التي واجهتها خالل العملية 
االنتخابية. وكانت نتائج االسبوع الماضي النتخابات االتحادات الرياضة قد 

جاءت على النحو التالي: 

اتحاد المعاقين: 
عبدربه حميد - رئيساً عبدالرحمن المروني - نائباً خالد الحيمي - أميناً 
عاماً أمل هزاع - أميناً عاماً مساعداً محمد ناشر - مسؤوالً مالياً محمد سليم 
- مشرفاً فنياً طاهر صياد - عالقات وإعالم دنيا العبسي - الرياضة النسوية 
حسن الغشم - مسؤول الفروع االحتياط: محمد حيدر - عضو احتياط هند 

البيضاني - عضواً.

اتحاد السلة:
ني  لهمدا ا ر  لستا عبدا
لشيخ  ا محمد  ئيساً  ر  -
- نائباً خالد الــزوقــري - 
أميناً عاماً نبيل الصوفي 
- المسؤول المالي أنور 
فرج - أميناً عاماً مساعداً 
عادل عمر - مشرفاً فنياً 
محمد خـــراز - تسويق 
يم  لكر ا عبد ر  ستثما ا و
راشــد - عالقات وإعــالم 
محمود جــامــع - عضواً 
جمال األغبري - عضواً 

طالل صالح - عضواً..

اتحاد الكيك 
بوكسنج:

علي داوود - رئيساً 
العبدلي  ــم  ــي ــراه ب إ
نــائــبــاً عبدالسالم   -
الصلوي - أميناً عاماً 
خليل األهدل - مشرفاً 
فنياً سامي العمري - 
مسؤوالً إعالمياً محمد 
عون - مسؤوالً مالياً أحمد العرامي - تسويق واستثمار االحتياط: يحيى 

الهمداني، هدى علي أحمد، غازي عبداهللا.

اتحاد الكاراتيه: 
مختار حميد - رئيساً أحمد الرداعي - نائباً محمد طارش - أميناً عاماً منير 
حميد - أميناً عاماً مساعداً علي الزيادي - تسويق واستثمار فضل أحمد سيف 
- عالقات وإعالم عز الدين عبيد - مسؤوالً مالياً إبراهيم الوليد - مشرفاً فنياً 
عوض با غريب - عضواً أحمد دهنة - عضواً رائد سعيد - عضواً االحتياط: 

مجاهد السمحي، عدنان الحلياني، ماجد الطياشي، زكي الحبشي.

اتحادات الدراجات: 
محمد العيدروس - رئيساً أحمد الجفري - نائباً هاشم عنقاد - مسؤوالً مالياً 
عبدالفتاح الخوالني - أميناً عاماً عمر الدوبلة - عالقات وإعالم عبدالغني الوجيه 
- تسويق واستثمار سامي البحيري - مسؤوالً فنياً علي السواري - أميناً عاماً 

مساعداً حميد مقبل - عضواً فضل الرازحي - عضواً علي سالمين - عضواً.. 
اتحاد الكونغ فو

 محمد راوح - رئيساً غمدان المجاهد - نائباً محمد األشول - أميناً عاماً 
أحمد المخرفي - أميناً عاماً مساعداً عادل بابكر - مسؤوالً مالياً طالل حبش 
- عالقات وإعالم إبراهيم غراب - تسويق واستثمار أحمد الشباطي - مشرفاً 
فنياً أفراح الكلبي - رياضة نسوية االحتياط: نبيل الجايفي، أحمد المختاري، 

سمر مجاهد، منصور لوزة، دارس الهمداني..

«سودي ستارز» يدعم نادي سيئون
قدمت شركة «سودي  ستارز» دعماً   

للفريق الكروي لنادي سيئون الذي 
يخوض غمار تصفيات أندية الثانية المؤهلة 
لألولى «تجمع صنعاء» وذلك عبارة عن 
مبلغ مالي يتمثل في مكافآت لالعبين 

وإيجار سكن البعثة..
وفي تصريح صحفي أوضح األخ 

عبدالسالم حمود السودي مدير الشركة أن ذلك 
يأتي في إطار تحفيز فريق الكرة بنادي سيئون 
لمواصلة مشواره في تصفيات الثانية بروح 
الطموح والمنافسة من أجل تحقيق آمال جماهيره 
وعشاقه.. وأضاف السودي أنه سعيد بأن يكون 
لشركة «سودي ستارز» بصمة وإن كانت بسيطة 

في مشوار الفريق..

العصري في 
أولمبياد لندن

يشارك اإلعالمي المخضرم الزميل علي   
حمود العصري فارس البرامج الرياضية 
في التعليق على فعاليات أولمبياد لندن ٢٠١٢م.. 
العصري كان استقبل دعوة من اتحاد إذاعات 
الدول العربية، وهي المرة الخامسة التي يشارك 
فيها باسم اليمن ضمن كوكبة من المعلقين 

العرب الكبار..
نتمنى للزميل العصري مهمة موفقة وعطاًء 

مميزاً معهوداً!!<

اليوم..منتخب الناشئين يواجه المغرب 
على المركز الثالث

يخوض منتخنا الوطني لناشئ كرة    
القدم اليوم لقاءه االخير في بطولة 
العرب للناشيئن في مباراة تحديد صاحبي 
المركزين الثالث والرابع امام منتخب المغرب 
الساعة الثامنة مساء بتوقيت صنعاء قبل 
المباراة النهائية بساعتين ونصف والتي 
ستجمع منتخبي تونس والعراق في الساعة 
العاشرة والنصف مساء ، في آخر مباراتي 
البطولة العربية التي تختتم نسختها الثانية 

الــيــوم االثنين فــي جمهورية 
تونس بمشاركة ١٠ دول عربية 
هي (اليمن - تونس - العراق 
- المغرب - السعودية - عمان - 

الجزائر - السودان - ليبيا - مريتانيا 
) وكان منتخبنا الوطني لناشئي كرة 
القدم قد تاهل الى نصف النهائي 
وحينها خسر من منتخب العراق 

بثالثة اهداف نظيفة.

«الرياضي نت» جديد الصحافة اإللكترونية
في ظل االنفتاح اإللكتروني واإلقبال الكبير على الشبكة   

العنكبوتية حيث ال حدود للخبر وال تعتيم للحقيقة يدشن 
هذا األسبوع (الرياضي نت) موقعه على االنترنت رسميا وذلك 
عقب إطالق الموقع بشكل تجريبي في ال٢٢ من مايو الماضي، 
والموقع بشكل جديد وبعيون إخبارية تلتقط وارد البطوالت 
العربية والعالمية وصادر الرياضة المحلية..باإلضافة إلى 
األخبار الحصرية والرأي الرياضي والتحليالت المتنوعة والكثير 
من التبويبات الرياضية ذات األهمية.. الرياضي نت إصدار 
الكتروني تطمح إدارته ألن يكون إضافة شاملة ونوعية 

لألحداث الرياضية مواكبا افتتاحه بمهنية ليكون مقصداً 
لمتابعي الرياضة على اختالف انتماءاتهم وميولهم..

تمنياتنا للزميلين بشير سنان رئيس التحرير 
لتوفيق  با لتحرير  ا مدير  لبحري  ا ومحمد 

والنجاح. يمكنكم متابعة الموقع على الرابط 
alriadi.com  التالي

هذا األسبوع (الرياضي نت) موقعه على االنترنت رسميا وذلك 
عقب إطالق الموقع بشكل تجريبي في ال

والموقع بشكل جديد وبعيون إخبارية تلتقط وارد البطوالت 
العربية والعالمية وصادر الرياضة المحلية..باإلضافة إلى 
األخبار الحصرية والرأي الرياضي والتحليالت المتنوعة والكثير 
من التبويبات الرياضية ذات األهمية.. الرياضي نت إصدار 
األخبار الحصرية والرأي الرياضي والتحليالت المتنوعة والكثير 
من التبويبات الرياضية ذات األهمية.. الرياضي نت إصدار 
األخبار الحصرية والرأي الرياضي والتحليالت المتنوعة والكثير 

الكتروني تطمح إدارته ألن يكون إضافة شاملة ونوعية 
من التبويبات الرياضية ذات األهمية.. الرياضي نت إصدار 
الكتروني تطمح إدارته ألن يكون إضافة شاملة ونوعية 

من التبويبات الرياضية ذات األهمية.. الرياضي نت إصدار 


