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بطائق اإلعالميين بالنص!

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 2 / 7 / 2012م 
 الموافق :12 / شعبان / 1433هـ 

العدد: (1617)

استاء عدد كبير من اإلعالميين الذين يواكبون أخبار  
االنتخابات أوالً بأول من التمييز الذي حصل من قبل 
اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة االنتخابات وذلك بسبب أن عدداً 
من الزمالء الفاعلين غابوا عن (عين) البطائق اإلعالمية التي 
صلت للمقربين ولمن يجيدون التستر على خفايا  يبدو أنها فُ
وبالوي لجنة االنتخابات في ظل التدخالت السافرة للجنة 

بقيادة بهيان والسعيدي وخالد صالح.. وفيما كان الجميع 
يأملون اإلنصاف، إال أن ثمة مؤشرات تفيد بأن توجيهات 

صادرة من وزير الشباب لتوزيع البطائق على الحبائب..
للجنة االنتخابات ثقوا أن الخفايا ال تحتاج لبطائق وأن 
اإلعالمي سيغطي ألي وسيلة إعالمية دون الحاجة لعطفكم.. 

وال يصح إال الصحيح.

أفقياُ:
١- روائي، صحفي، ناشر، ناشط سياسي كولومبي من كتاب 
(القصة القصيرة..الواقعية السحرية) من مؤلفاته «مائة عام من 
العزلة، الحب في زمن الكوليرا» حاز على العديد من الجوائز منها 

«جائزة نوبل في اآلداب ،جائزة فرديز للشعر» – بلد عربي.
٢- مديرية بمحافظة الحديدة – حصل على. 

٣- من الحبوب – االســم االول لمغني وممثل مصري لقب 
بـ(العندليب االسمر) من أعماله ”صافيني مرة وعلى قد الشوق“ (م).

٤- للسؤال – أؤدي الفريضة – رمز جبري (م).
٥- العون، الغوث (م) – مطر كثير.

٦- وادي في جهنم – حيوان ضخم – ضد ”جالس“.
٧- نصف ”نهمل“ – أقارب – يصيده (مبعثرة).

٨- سباق عدو (جري) طويل المسافة، يعتبر من (الرياضة 
والتربية البدنية).

٩- أصر – الحماية (مبعثرة).
١٠- الدكان – اوتوماتيكي.

١١- رسخ ، ثبت - من فاتها سن الزواج – حرفان متشابهان.
١٢- عاصمة إسبانيا – واعي ، عالم (بالشيء).

عمودياً:
١- العب كرة قدم ارجنتيني، األكثر إثارة للجدل في تاريخ 
الكرة، قاد االرجنتين للفوز بكأس العالم (المكسيك ١٩٨٦م) 

– ال يسمع.
٢- أحدى مديريات محافظة الحديدة – من حركات البحر.

٣- جواب – نسأم – القمر المكتمل.
٤- جود – ضد (الباطل).

٥- حروف متشابه – استوعب (الشيء) – ناصر، أعان.
٦- الرج (م) – مديرية بمحافظة الحديدة (م).

٧- إيراد – اسم علم مؤنث.
٨- عكس ”النهار“ (م) – استمر – حاجز مائي.

٩- بلد أفريقي (م) – قط.
١٠- صنف ،نوع – االتصال الدائم.

١١- جاف – الوسيم (م).
١٢- الريح الشديدة ,الدوامة – اسم علم مؤنث.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣
يمنيتاراصتنا١
ءاعنصالمثيل٢
اكرادمكوابح٣
سوافرالادبار٤
بجرهـدئامرس٥
انلساوبلاما٦
ناكلالجنويل٧
يمنعاالافواج٨
البنهـالادم٩

الكمينالنيهـ١٠
مابراهـيمصنو١١
يبودرايليبر١٢
لاغتربلازرحي١٣

مرشح الشطرنج صبري يعد 
ببرنامج مميز للعبة الدهاء

يــخــوض  
ـــاح  ـــب ص
ـــوم مــرشــح  ـــي ال
الــــشــــعــــلــــة 
صبري  لدكتور  ا
عــبــدالــمــولــى 
مــواجــهــة قوية 
ومـــثـــيـــرة فــي 
انــــتــــخــــابــــات 
االتـــحـــاد الــعــام 
للشطرنج وذلك 
كــونــه سيواجه 
الحالي  الرئيس 
عــبــدالــكــريــم 
العذري الذي بدأ 
بالتربيطات مبكراً 
ــحــفــاظ على  ــل ل
(أمـــوره الطيبة) 
فــي وقــت ســاءت 
ــه بــعــدد  ــت ــالق ع
من نجوم اللعبة 

واألندية والذين تقدموا بشكوى لوزير 
الشباب والرياضة األستاذ معمر اإلرياني 
في آخر بطولة للجمهورية أقامها العذري.. 
االنتخابات التي ستجري اليوم ستحدد 
بشكل عام من سيتربع على منطقة الملك 
بعد نقلة انتخابية على رقعة الشطرنج، 
وفيما رئيس االتحاد الحالي معروف، فإن 
برنامج الدكتور صبري هو ما ال يعرفه أحد 
في مهمة النهوض باللعبة واالرتقاء بها نحو 
األفضل.. وفي التالي أهم ما جاء في برنامج 

مرشح الشعلة مع أفضل إنجازاته:
١- االهتمام بقاعدة الناشئين والناشئات 
مع استحداث بطوالت تحت (٨-١٠-١٢) 

سنة، بشكل متدرج خالل ٣ سنوات قادمة.
٢- العمل على زيادة وتثبيت البطوالت 

المحلية لمختلف الفئات العمرية .
٣- العمل على توسيع قاعدة اللعبة من 
خالل إعادة فتح مراكز نموذجية مع التوسع 
في نشرها لتشمل كافة المحافظات  بدعم  

أندية الدرجة الثالثة بمستلزمات اللعبة .
٤- السعي لتوفير مــوارد مالية إضافية 
لالتحاد من خالل إنشاء لجنة للتسويق 
والــمــوارد تتولي تسويق وتوفير رعاية 
لبطوالت االتحاد الرسمية والدولية وتوفير 
وللمنتخبات  المتميزين  لالعبين  رعاية 

الوطنية في المشاركات الخارجية.

ير  تطو  -٥
ـــــــي  العـــــــب
الــمــنــتــخــبــات 
من  طنية  لو ا
خــالل التعاقد 
مـــع مــدربــيــن 
عــالــمــيــيــن 
ـــة  ـــارك ـــش وم
الـــالعـــبـــيـــن 
والالعبات في 
بطوالت قوية 
داخــل الدولة 
وخارجها على 

مدار العام .
ير  تطو  -٦
الــــحــــكــــام 
ـــــي كـــافـــة  ف
الــمــحــافــظــات 
وإقامة دورات 
صـــقـــل لــهــم 
بشكل منتظم 

سنوياً.
٧- إعداد مدربين وطنيين مؤهلين بشكل 
علمي لــإلشــراف على تدريب الناشئين 
والناشئات وذلك من خالل إشراكهم في 
دورات متخصصة محلية ودولية للراغبين في 
خوض مجال التدريب من الالعبين السابقين 
.          ٨- تشكيل وتطوير لجان االتحاد 
الرئيسية والتقييم الدوري ألعمال مختلف 
اللجان واستبدال األعضاء غير النشطين، 
مع منح صالحيات لكل لجنة للقيام بعملها.

٩- التنسيق والتواصل مع وسائل اإلعالم 
المرئية والــمــقــروءة لالهتمام برياضة 
الشطرنج والتعريف بفوائدها وإنجازاتها 
والعمل على توفير تغطية إعالمية مناسبة 
ألنشطة وبطوالت وإنجازات اللعبة والعبي 

المنتخبات الوطنية.
١٠- السعي لزيادة الدعم المخصص 
الشباب  مــن قبل  الشطرنج  لــريــاضــة 

والرياضة( صندوق رعاية النشء ).
١١- السعي الى نشر اللعبة في المدارس 
في مختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة 

التربية والتعليم . 
١٢- استضافة وتنظيم عدد من البطوالت 
العربية واآلسيوية التي تحقق الفائدة للعبة 
وخاصة في مجال الناشئين والناشئات 

والشباب.
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تتواصل صباح اليوم االثنين على صالة نادي بلقيس بالعاصمة صنعاء انتخابات االتحادات الرياضية العامة والتي بدأت أواخر الشهر الماضي، وستكون انتخابات  

اليوم عبارة عن موعد مع اإلثارة والقوة والمفاجآت الواردة كونها ستشهد مجريات الصراع بين رئيس اتحاد الشطرنج عبدالكريم العذري وبين الالعب المعروف 
الدكتور صبري عبدالمولى المرشح األبرز لإلطاحة بالعذري.. وفي حين تظل التكهنات بفوز أحدهما أمراً صعباً إال أن بوادر األزمة التي أحاطت باتحاد الشطرنج مؤخرا قد 

تتسبب في فوز صبري،رغم أن ثمة احتماالت تفيد بأن العذري لن يبارح موقعه كرئيس للعبة بثقة أعضاء الجمعية العمومية.
من جهة ثانية ستتواصل اإلثارة بإقامة انتخابات االتحاد العام لكرة اليد حيث يتنافس ثالثة مرشحين للفوز برئاسة االتحاد وأبرزهم الرئيس الحالي أمين المدعي ثم 

الحكم الوطني المعروف محمد نعمان، ومع أن حظوظ األخير تبقى ضعيفة إال أن رأي الجمعية العمومية قد يحسم الجدل لصالحه رغم صعوبة ذلك أمام المدعي..

وكانت االنتخابات العامة الرياضية قد دشنت  
بانتخاب اتحاد رياضة المرأة والذي لم يذهب منصب 
رئاسته بعيداً عن األخت نظمية عبدالسالم التي فازت 
باإلجماع لتقود دفة االتحاد من جديد..وبعد فوزها بالتزكية 
أعلنت األخت نظمية عن القائمة التي اختارتها وتم اإلعالن 

عنها أمام أعضاء الجمعية العمومية وأسفرت عن اآلتي :
نظمية عبدالسالم - رئيساً

نوال شفيق (نائباً)
فاطمة العرشي (أميناً عاماً)

عديلة راوح (أميناً عاماً مساعداً)

سلوى البركي (مسؤوالً مالياً)
ياسمين الذبحاني (مشرفاً فنياً)

مدى الشريف (مسؤولة التسويق)
سميرة الصباحي (مسؤولة النشاط الرياضي)

فايزة اليزيدي (مسؤولة العالقات)
أمة الرحمن جحاف (عضواً)

عائدة الفضلي (عضواً)
األعضاء االحتياط :

غادة عتيق ، حياة فارع ، ليزا نواز ، محاسن صارم ، أميمة 
عوض.

تدشين االنتخابات بفوز نظمية برئاسة المرأة المقدشي أول قرارات 
التغيير في االنتخابات

ــــان شــاجــع   هــــذا وك
المقدشي قــد حسم 
المنافسة على رئاسة اتحاد 
ألعاب القوى بعد أن جمع (٧٦) 
صوتاً متفوقاً على منافسيه 
عباس المدومي الــذي جمع 
٢٧) صــوتــاً وعبدالسالم  )
الضلعي الرئيس السابق بـ 
(١٠) أصوات ..وكان يتنافس 
على رئاسة االتحاد خمسة 
هم  حد ا نسحب  ا شحين  مر
وهو كمال البعداني .. ورفضت 
اللجنة تــرشــح اآلخـــر وهو 
عصام القصوص لترشحه من 
نادي غير مدرج ضمن قوام 
الجمعية العمومية.. وفي اتحاد 
المصارعة ظلت رئاسة االتحاد 
كما هي لعدم تقدم اي مرشح 
المغربي  عبداهللا  لمنافسة 
الــذي انتخب لوالية ثانية ..  
ــان نعمان شاهر قد فاز  وك
برئاسة الجودو رغم منافسة 
ــي لــه ونجح  األخ جميل واف
اتحاد  موفق منصر رئيس 
التايكوندوا بالفوز بالتزكية..
وفي التالي أسماء المرشحين 

الفائزين وعضوياتهم:
 ١- شاجع المقدشي- رئاسة
٢- عبيد عــبــود عليان-   

عضوية
 ٣- حامد با حارث- عضوية

 ٤- مــجــاهــد الــصــراحــة- 
عضوية

٥- ســالــم حسن صالح-   

عضوية
 ٦- محمد علي سالم احمد- 

عضوية
 ٧- رضوان شاني- عضوية

٨- حسين صالح جعيم-   
عضوية

 ٩- محمد ناصر برتوش- 
عضوية

 ١٠- شجوفة عمر- عضوية
ــارع-  ١١- احمد حسن ف  

عضوية
 ١٢- محمد عبداهللا عوضه- 

عضوا احتياطيا
١٣- فضل رزق- عضوا   

احتياطيا
 ١٤- عــصــام الــمــروعــي- 

عضوا احتياطيا
داود-  علي  محمد   -١٥  

عضوا احتياطيا
 ١٦- بدر صالح علي- عضوا 

احتياطيا

السعيدي.. التدخل 
مرفوض

عندما يضع أحدهم لوائح معينة ويلزم الجميع بها،  

فاألولى أن يكون أول من يحترمها ويحميها بقوة 

القانون.. ما حدث لنتطرق لهذا األمر هو أن األخ عبدالحميد 

السعيدي- نائب رئيس لجنة االنتخابات الرياضية حاول 

في انتخابات االتحاد العام للتايكواندو فرض الرأي بالقوة 

وبالقسر في مسالة إضافة مرشح أحد أندية محافظة ريمة 

الذي لم يمارس اللعبة إطالقاً ولم يكن اسمه وارداً ضمن أي 

كشوفات ليفاجئ الجميع بأن السعيدي حاول ضمه بطريقة 

مخالفة للوائح ليواجه ردة فعل غاضبة من قبل رئيس 

لجمعية  وا للعبة  ا د  تحا ا
العمومية لالتحاد، ليقابل 
ذلــك السعيدي بالقول 
نحن وزارة شباب ورياضة 
ــا أن نفعل  ــن ــق ل ــح وي
ــم هــذه  ــد..ورغ ــري ــان م
الهنجمة السعيدية إال 
أن كالم رئيس االتحاد 
مية  لعمو ا لجمعية  ا و
ــاد أخيرا  هــو الـــذي س
النه يتوافق واللوائح 
..ويا سعيدي مش كذا 

عيب..

االتحاد المنتخب للمصارعة.. المغربي رئيساً
وفي انتخابات االتحاد العام للمصارعة خاض األخ عبداهللا   

المغربي االنتخابات للرئاسة وحيداً دون منافس وهو ما 
كان يعني فوزه بالتزكية لتسفر قائمته عن التالي:

١- عبداهللا المغربي - رئيساً
 ٢- سرحان عبده قايد - نائباً

 ٣- عبداهللا حسين العزاني - امين عاماً
 ٤- عثمان احمد فرج- االمين العام المساعد

 ٥- احمد احمد الطويل- المسئول المالي
 ٦- عبداهللا علي الشمسي- المشرف الفني
 ٧- شكيب محمد راجح- العالقات واالعالم

 ٨- عبده علي الحرازي- التسويق واالستثمار
 ٩- عمار حسن الوريفي- عضوا

 ١٠- شعبين محمد مكمين- عضوا احتياطيا
 ١١- محمد خالد الزريقي- عضوا احتياطيا

محسن صالح يقود الطائرة من جديد
وكان يوم أمس قد شهد  

انتخابات االتحاد العام 
للكرة الطائرة التي تنافس فيها 
على نيل الرئاسة محسن أحمد 
صالح الرئيس الحالي وعــادل 
وادي الرئيس األسبق للعبة وفيما 
كانت التوقعات تبشر بمنافسة 
كبيرة إال أن محسن صالح فاز 
 ٨٢ بأغلبية كبيرة حين حصد 

صوتاً مقابل ١٧ صوتاً لوادي.. فيما 
أسفرت باقي عضويات المرشحين 

عن التالية أسماؤهم:
حسين عوض موسى -٩٥ صوتا

حسين الرفاعي -٧٠ صوتا
عبد السالم بافطيم -٦٩ صوتا

خالد الشويطر -٦٨ صوتا
عبير السالمي -٦٥ صوتا
 جبران  ٦القراعي٢ صوتا

علي سالم -٥٤ صوتا
علي محمد العيدروس ٥١ صوتا

خالد العليي – ٥٠ صوتا
حيدر احمد علي يــوســف   ٤٥ 

صوتا
االحتياط 

عبدالخالق الولي-  عمر باحشوان  
– عادل اللداني  – فريد غالب -خالد 

علوي

موفق التايكواندو 
رئيساً بالتزكية

وفي انتخابات االتحاد العام للتايكواندو جددت 
الجمعية العمومية ثقتها باألخ موفق منصر رئيس 
االتحاد حين فاز بالتزكية في ظل عدم وجود منافس، 
فيما فاز بعضوية االتحاد اإلخوة يحيى البخيتي ٤٠ 
صوتاً- خالد قروش ٣٧صوتاً - خالد مقبولي ٣٧ صوتاً- 
فرحان أحمد محمد ٣٦ صوتاً-يحيى دغيش ٣٥ صوتاً-

سعيد عبود ٣٣ صوتاً-خالد عراسي ٢٦ صوتاً- عبداهللا 
حزام الصعر ٢٦ صوتاً- عبدالحليم محمد ٢٥ صوتاً 
- محمد الصباري ٢٤ صوتاً..أكرم النور ١٩صوتاً- أنس 

مالك ١٨ صوتاً.

نعمان شاهر رئيسا للجودو بفارق (14) صوتاً
انتخابات   ــت  ــان وك

الجودو قد أسفرت 
عن تقدم ١٣ عضوا لعضوية 
االتحاد اسفرت نتائجهم عن 
فوز علي حرمل بــ٣٩ صوتاً 
- طاهر الصنوي ٣٧ صوتاً 
ــة ٣٦ صوتاً -  -تيسير راوي
نشوان كباس ٣٣ صوتاً-فواز 
العبسي ٣٣ صوتاً-عمرو بن 
غزي ٢٩ صوتاً- هبه ياسين 
٢٧ صوتاً-أنور الظفيري ٢٧ 
 ٢٦ صوتاً-منصور عوضة 
صوتاً- صالح الحميدي ٢٦ 

صوتاً.

 الوحيشي يتفوق على األهجري في الجمباز
كانت انتخابات االتحاد العام للجمباز هي  

األكثر إثارة وندية وقوة بين المتنافسين 
بشكل خاص وعلى المستوى العام لالنتخابات 
بشكل عام، فرئيس االتحاد األخ محمد الوحيشي 
واجــه منافساً قوياً وصعوبة كبيرة في صندوق 
االقتراع أمام األخ محمد األهجري الرئيس السابق 
للجمباز حين كانت المرحلة األولى قد شهدت تعادل 
المرشحين بــ١٢ صوتاً لكليهما إال أن ورقة اقتراع 
واحدة كانت كفيلة بإعادة الكفة من جديد كونها 
حملت اسمين، وفي اإلعادة فاز الوحيشي بالصوت 

الوحيد الذي وضعه مرة أخرى رئيساً للعبة المرونة.
وكانت قائمة الوحيشي قد ضمت األسماء التالية:

عبدالمجيد هائل حزام ١٨ صوتاً
أمين القهالي ١٧ صوتاً

عبدالعزيز الضياني ١٧ صوتاً
علي الدبعي ١٥ صوتاً

عبدالصبور المحبشي ١٥ صوتاً
علي الحرازي ١٢ صوتاً

محمد عثمان السريحي ١٢ صوتاً
سارة عبده عبداهللا ١١ صوتاً


