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ــد»  «بيل ــة  صحيف ــفت  كش
ــر  املدي ــار  اختي ــن  ع ــة  األملاني
ــم لوف  ــافت يواكي ــي للمانش الفن
ــتيان  ــط باس الوس ــط  ــب خ لالع
ــد  جدي ــد  كقائ ــتايجر  شفاينش
ــد  ــزال القائ ــد اعت ــات ، بع للماكين
ــب  ــاً عق ــب دولي اللع ــب الم  فيلي

تتويجه باملونديال .
أن  إىل  ــة  الصحيف ــارت  وأش

ــارة  ــريتدي ش ــتايجر س شفاينش
ــة املنتخب  ــالل مواجه ــنت خ الكاب
ــي  األرجنتين ــريه  لنظ ــي  األملان
ــم  العال كأس  ــي  لنهائ ــادة  إع يف 
ــة أن  ــدت الصحيف ــل, وأك بالربازي
ــارس  الح ــىل  ع ــوق  تف ــفايني  ش
ــس  مات ــع  واملداف ــر  نوي ــل  مانوي
ــامي  ــط س ــس والعب الوس هوميل
ــوف  ل ــار  اختي ــاء  وج  , ــرية  خض

ــل  ــربة داخ ــرث خ ــاره األك ــه باعتب ل
ــه ل108  ــد خوض ــب بع أرض امللع

مباريات.
ــتايجر القائد  ويعترب شفانش
ــم 21 يف تاريخ املنتخب األملاني ،  رق
ويعد لوثار ماتيوس أكرث من ارتدى 
ــاراة توجها  ــارة القيادة بـ72 مب ش
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ــتقرار  ــاء األندية الكبرية يف حالة من االس ــة تامة أن بق ــدي قناع ل
اإلداري هو يف نهاية املطاف استقرار للكرة اليمنية نفسها، ودوري 
ــح الدوري عىل  ــرية هو يف غري صال ــس بني األندية الكب ــدون تناف ب
ــب  ــد املفرخ الوحيد للمنتخبات الوطنية بحس اإلطالق الذي يع

القاعدة التي تقول دوري قوي معناه منتخب قوي.
ــاحة  ــابيع تقريبا كتبت يف هذه املس قبل ثالثة أس
ــالل  ــادي الت ــة لن ــة املؤقت ــس اللجن ــادة برئي إش
ــه للجمعية  ــد دعوت ــارف الرييمي بع ــتاذ ع األس
ــادي  ــات ن ــوة النتخاب ــه الدع ــة وإعالن العمومي
ــس اإلدارة  ــىل مجل ــة ع ــاء الرشعي ــالل إلضف الت
ــي عىل ما  ــخصيا يثن ــي ش ــل مع ــد وتواص الجدي
ــل التالل إىل  ــي أنه أوص ــراء لقناعت ــه من إط كتبت
املركز الثالث ثم إىل طريق االستقرار الرشعي عرب 
ــق عليها بني  ــرة ونزيهة يتف ــراء انتخابات ح إج
ــباب  ــباب والرياضة بعدن ووزارة الش مكتب الش

والرياضة.
ــباب والرياضة  ــأت بخرب قيام مكتب الش ــل أمس االثنني تفاج قب
ــرتة بقاء  ــرار بتجديد ف ــة بإصدار ق ــزام خليف ــور ع ــال بالدكت ممث
ــفت  ــم الحايل يف خطوة نس ــم آخر وهو املوس اللجنة املؤقتة ملوس
ــوة الجمعية  ــي دع ــا الرييمي وه ــي قام به ــة الت ــوة الرائع الخط
العمومية الختيار إدارة رشعية واالنتهاء من اللجان املؤقتة والتي 

باتت سمة أغلب مجالس إدارة الكثري من األندية اليمنية.
ــني هناك أكرث من  ــب قربي من بعض التاللي بحس
ــن  ــات م ــذه االنتخاب ــول ه ــود دخ ــخص كان ي ش
ــكاف وآخرين لكن هذه  ــم املهندس عدنان ال بينه
ــتقرار يف أهم  الخطوة قطعت الطريق لعودة االس
أندية اليمن وهو التالل النادي األعرق واألقدم يف 

شبه الجزيرة العربية.
ــت الدكتور عزام خليفة  ــباب الحقيقة التي دفع ال أعرف ما األس
ــني التالليني من جديد  ــرار الذي قد يفتح رصاعاً ب ــاذ هذا الق التخ
وهو الرجل القريب من البيت التاليل لكني أتصور أن االنتخابات 
كانت الخطوة األفضل إلضفاء الرشعية إلدارة التالل مع الدهشة 
لصمت وزارة الشباب والرياضة إزاء ما يحدث يف كثري من األندية 

اليمنية وكأن األمر ال يعنيها.
ــة له بريق  ــال أن كريس الرئاس ــة القول يق خالص
ــب  ــة أح ــرتة مؤقت ــه لف ــس علي ــن جل ــاص وم خ
ــه وأتمنى من  ــاء الل ــه حتى إىل ما ش ــوس في الجل
ــل أن يقال له  ــي أن يعرف هذه الحقيقة قب الرييم

الشعب يريد إسقاط النظام.
■           ■           ■           ■

ــرق بماليني  ــات أبرمتها الف ــن صفق ــريا ع ــدوري قرأت كث ــل ال قب
ــيل صنعاء  ــاهدة مباراة أه ــبوع املايض ملش ــاالت ذهبت األس الري

والهالل فوجدت الدنيا سالمات.
■           ■           ■           ■

إلدارة أهيل صنعاء: عبدالله العماد مدرب الفئات 
ــادي أفضل  ــادي والذي أهدى الن ــة يف الن العمري
النجوم, مرتبه ال يتجاوز سبعون ألف ريال ،أكرث 
ــن عرشين عاماً قضاها هذا املدرب يف النادي أال  م

تستحق أن نحرتم مجهوده بشكل أفضل ؟

بعد تواري العمالقة واعتزال أبرز الدوليني

الواقع التحكيمي .. بني سندان الكم .. ومطرقة الكيف
تقرير/ خالد النواري

ــالل اآلونة  ــهدت لعبة كرة القدم خ ش
ــرز  أب ــزال  اعت ــرية  األخ

ــكام الدوليني الذين  الح

وا  ر ــر ق
ــادرة مجال  مغ
ــاه  واالتج ــدويل  ال ــم  التحكي
ــة  متعلق ــرى  أخ ــاالت  مج ــو  نح

بالتأهيل والتدريب وتقييم الحكام.
ــة فراغاً  ــكام النخب ــل الح ــرك رحي وت
ــي الذي بات يف  ــط التحكيم كبرياً يف الوس
ــاد البديل من الحكام  أمس الحاجة إليج
ــاء واإلبداع  ــىل العط ــباب القادرين ع الش
ــن يمتلكون  ــة والذي ــل الخارجي يف املحاف
ــق  ــىل التأل ــم ع ــات تؤهله ــدرات وإمكان ق
وإدارة املباريات الدولية بكفاءة واقتدار.

ــدد هائل من الحكام  وبالرغم من وجود ع
ــاد  ــة إيج ــن الصعوب ــات م ــه ب ــني إال أن العامل
ــكان الحكام  ــل م ــة قوية تح ــماء تحكيمي أس
الذين حصدوا عالمات التميز وحققوا العالمة 
الكاملة من النجاح يف مختلف املحافل الدولية 
ــح الذي صال  ــم الدويل مختار صال مثل الحك
ــات الدولية يف  ــد من املباري ــال وأدار العدي وج
ــات العربية واآلسيوية كحكم  مختلف املنافس
ــاعدين  ــكام املس ــة إىل الح ــاحة ، باإلضاف س
ــم الذين قرروا  ــيف وهشام قاس أحمد قائد س
ــة  ــرية حافل ــد مس ــة بع ــارة الدولي ــرك الش ت
ــاح واالنتقال إىل املجال الفني  بالعطاء والنج
ــال  ــم مج ــدأ كل منه ــث ب ــن ، حي كمحارضي
ــذا املجال من خالل  التحصيل التدريبي يف ه

ــام حالياً بمدينة  ــرو الدولية التي تق دورة فوت
ــعى خاللها الحكم  ــة والتي يس ــي اإلماراتي دب
ــص  ــح للتخص ــار صال ــزل مخت ــدويل املعت ال
ــاد  االتح ــدى  ل ــد  معتم ــيوي  آس ــارض  كمح
ــيوي للعبة ، فيما تخصص الحكم الدويل  اآلس
ــال اللياقة  ــيف يف مج ــد قائد س ــزل أحم املعت
ــارات الحكام  ــة وأجهزة ومعدات واختب البدني
ــت) ، وبدوره يسعى الحكم الدويل  (فتنس تس
املعتزل هشام قاسم للتأهيل كمحارض ومقيم 

حكام محيل.
ــن الواقع التحكيمي فإنه  وعند الحديث ع
ــواري أبرز  ــراغ نتيجة ت ــال من الف ــات يمر بح ب
ــار وأصبح األمر  ــارص التحكيمية عن األنظ العن
مقترصاً عىل بعض العنارص التحكيمية القليلة 
ــيد  ــاحة خلف محمد وفؤاد الس مثل حكام الس
ــقران  ــني ش ــالم وحس ــوف وأنيس س ــيل ج وع
ــادي  ــني وعبداله ــيل الحس ــاعدين ع ، واملس
ــود املقفزي  ــيش وحم ــد الوحي ــم وأحم باحزي

ونادر شخص.
ــي خالل  ــع التحكيم ــة الوض ــد مقارن وعن
ــهده اليوم  ــع الذي يش ــة مع الواق ــرتة املاضي الف
فإنه يتبادر إىل األذهان جيل الزمن الجميل من 
ــال عبدالواحد الخمييس  ــكام العمالقة أمث الح
ــنهوب وغريهم  ــي ومحمد س ــه الرحوم وعبدالل
ــال  ــرية يف مج ــات كب ــم بصم ــت له ــن كان والذي
ــم من خالل عطاءهم وتألقهم يف مالعب  التحكي

كرة القدم.
لجنة الحكام العليا باتحاد كرة القدم باتت 
ــن أي وقت مىض ملضاعفة  ــة اليوم أكرث م مطالب
الجهود والعمل عىل تأهيل أكرب عدد من الحكام 
ــن االتحادين  ــة م ــة املتبع ــري الدولي ــق املعاي وف
الدويل واآلسيوي وبما يضمن إيجاد قاعدة من 
الحكام الواعدين القادرين عىل العطاء والتألق 

ــه الحكام الدوليني  ــد الفراغ الكبري الذي ترك وس
ــو مجال  ــاه نح ــزال واالتج ــرروا االعت ــن ق الذي

التأهيل والتدريب.
ــز عىل  ــكام الرتكي ــة الح ــىل لجن ــب ع ويج
ــل الحصول إىل عنارص  الكيف قبل الكم من أج
ــاً لإلحصائيات املتوفرة  ــة فاعلة ، ووفق تحكيمي
ــاً و(73)  ــاً (11) حكماً دولي ــد حالي ــه يوج فإن
ــة ثانية  ــاً درج ــة أوىل و(60) حكم ــاً درج حكم
ــرث من (100) حكم درجة ثالثة ، إال أن أولئك  وأك
ــدوري وإخضاعهم  ــة للتقييم ال الحكام بحاج
ــية واختبارات اللياقة البدنية  للدورات اإلنعاش
ــن للدرجات  ــكام املتميزي ــل الح ــن أجل تأهي م
ــر يف واقع الحكام املتهاونني  األعىل وإعادة النظ

ــري املؤهلني فنياً وبدنياً ، باإلضافة إىل الرتكيز  وغ
ــوب  ــارات الحاس ــل يف مه ــب التأهي ــىل جان ع
واللغة اإلنجليزية والتي أصبحت تشكل رشطاً 
أساسياً للتأهيل الدويل والحصول عىل الشارة 

الدولية.
ــتقبل أفضل  ــال بمس ــن اآلم ــا يعزز م ومم
ــدويل أحمد  ــود الحكم ال ــي وج ــم اليمن للتحكي
ــة بالحكام  ــىل رأس اللجنة املعني ــيف ع قائد س
ــرية متعلقة  ــام كب ــه مه ــىل عاتق ــع ع ــث تق حي
ــتطيل  ــاق دربه يف املس ــات رف ــات وأمني بتطلع
ــن  ــري م ــه الكث ــون علي ــن يعلق ــرض والذي األخ
ــتقبل واعد وتحقيق نقلة نوعية  األمنيات بمس

للتحكيم اليمني.

شفاينشتايجر يقود املنتخب األملاين

عمران/ عبدالوهاب العشبي
ــتاد عمران الدويل املرشوع العمالق  يعد إس
ــاء  أبن ــن  م ــني  للرياضي ــبة  بالنس ــوي  والحي
محافظة عمران والذي شارف عىل االنتهاء كلياً 
ــاء والتشييد والتي وصلت  من األعمال يف اإلنش
ــه إىل (90 % ) ، وتتبقى أرضية  ــل في ــبة العم نس
ــارة ، وبالرغم مما تعرض له املرشوع  امللعب واإلن
ــاكل منذ وضع حجر أساسه  من صعوبات ومش
ــري يف امللعب  ــذ الكث ــه تم تنفي ــام 2002م إال أن ع
ــبب األحداث األخرية التي  لكن العمل توقف بس
ــتاد  ــران ، وتعرض اإلس ــة عم ــهدتها محافظ ش

للعبث بمحتوياته وسلب ونهب معداته.
ــد الواقدي  ــامي أحم ــدس س ــل املهن وحم
ــران الدويل  ــتاد عم ــر التنفيذي ملرشوع إس املدي
ــراء ما  ــران ج ــة عم ــة بمحافظ ــلطة املحلي الس
ــدات والعبث  ــن نهب للمع ــه املرشوع م تعرض ل
ــاالت  الص ــة يف  املتمثل ــة  الداخلي ــه  بمحتويات
الرياضية واملكاتب اإلدراية وبيت الشباب الذي 

تم االنتهاء من تشطيبه بعد االنتهاء من الهيكل 
الخرساني يف جميع الجهات.

ــة املقاولة  ــم نهب معدات الرشك ــاً أنه ت مبين
ــهدتها  ش ــي  الت ــداث  األح ــراء  ج ــرشوع  للم
ــؤولية  ــلطة املحلية املس ــة, محمًال الس املحافظ
ــآت  ــة يف ذلك كونها املعنية بحماية املنش الكامل

الحكومية.

ــلطة  ــب الواقدي يف ختام حديثه الس وطال
ــتاد عمران الدويل  املحلية باإلرساع باستالم إس
ــه حتى هذه  ــيطر علي ــات التي تس ــن الجماع م
ــي لحقت باملرشوع  ــة وحرص األرضار الت اللحظ
ــل يف أرضية امللعب  ــارشة العم ــنى مب حتى يتس
ــبب يف  ــل يتس ــر يف العم ــف والتأخ ــون التوق ك

خسارة باهظة للرشكة املنفذة للمرشوع.

الحديدة / قاسم البعييص

ــقيقه  ــرب وش ــد عبدال ــدان محم ري
ــزان  ــالن ممي ــرب بط ــد عبدال رؤوف محم
ــاء اللعبة عن  ــطرنج) مارس يف لعبة (الش
ــر ومثال موطنهما الحبيب  حب منذ الصغ
ــى أصبحا عالمة  ــن أفضل تمثيل حت اليم
فارقة ولهما صيت قوي يف املحافل املحلية 
والعربية والدولية واإلقليمية واستحقا أن 
ــة الرشف وأهم  ــتاذين) مع مرتب يكونا (أس

ــب  عنرصين يف تاريخ اللعبة وأصبح يحس
لهما حساباً يف مختلف املشاركات.

ــدن هو  ــان الريايض بع ــادي شمس ن
ــن موهبتهم النجمني  ــذي أحتض البيت ال
ــو  نح ورؤوف  ــدان  لري األوىل  ــة  واملحط
الشهرة .. لكن هناك ما أراد البطالن ريدان 
ــاح به وعن معضلة لم تكن يف  ورؤف اإلفص
ــان والالعبني رؤوف  ــبان بني شمس الحس

وريدان.
ــت ريدان ورؤف اللذان  (الثورة) التق
ــت مع  ــي حدث ــكلة الت ــن املش ــا ع أفصح
ــان عدن ، حيث أكدا أن  ناديهما األم شمس

ــت بتاريخهما ووزنهما  إدارة النادي رضب
ــة وإنجازاتهما الكبرية  ــع اللعب الريايض م
ــان  ــط وأن إدارة نادي شمس ــرض الحائ ع
ــم تعرهما أي اهتمام ولم يكلف أعضاءها  ل
ــن إنصافهما  ــيط م ــهم يشء ولو بس أنفس
ــا ملواجهة اإلدارة  ــعرا بحاجتهم بعد أن ش
ــتحقاتهما  يف تلبية مطالبهما ورصف مس

منذ سنوات.
وأضافا: إنهما لم يتوقعا أن تستغني 
ــك الصورة دون  ــان بتل عنهما إدارة شمس
ــرتام حينما تم منحهما  أن يكون هناك اح
ــة أو  ــهولة ودون رحم ــكل س ــتغناء ب االس

ــال عىل إثر ذلك إىل نادي  وازع ضمري لينتق
الوضيع من أبني.

ــدان ورؤوف إىل  ــان ري ــار النجم وأش
ــان  ــادرة نادي شمس ــم يتوقعا مغ أنهما ل
ــربا عىل الرحيل  ــذي يحبونه لكنهما أج ال
ومع ذلك فإنهما لن ينسيا نادي شمسان ، 
وسيعمالن عىل أخذ حقوقهما من النادي 
بأي صورة ولو اضطرا إىل اللجوء للقضاء 
ــان ويف  ورفع دعوى ضد إدارة نادي شمس

مقدمة اإلدارة خالد بيزع.

ــاً من ريال مدريد، أن  ــرت يونايتد املنتقل حديث ــد أنخيل دي ماريا العب مانشس أك
ــتيانو  ــالل الصيف املايض لوال كريس ــع الفريق امللكي خ ــرب لالنتهاء م ــواره كان أق مش

رونالدو.
ــال دي ماريا لراديو ايه أس بي أن "يف الحقيقة بقائي لفرتة أطول يف ريال مدريد  وق
ــكره ملا قدمه يل عندما كنت  ــتيانو رونالدو، أش ــبب صداقتي العظيمة مع كريس كان بس

يف مدريد".
ــت أريد  ــال مدريد، كن ــع ري ــي تحقيقه م ــا يمكنن ــت أفضل م ــد حقق ــاف "لق وأض

االستمرار لكن ليست تلك الرسالة التي وصلتني".
ــد، مضيفاً  ــرت يونايت ــق الرتدائه رقم 7 يف مانشس ــعوره بالقل ــا أكد عدم ش دي ماري

ــعادة لحمله  ــعر بالس بأنه يش
ــرت  ــاء يف مانشس ــم العظم رق

يونايتد.
ــي  األرجنتين ــب  الالع
ــدوري  ــني ال ــارق ب ــرق للف تط
ــباني واالنجليزي قائًال  االس
ــب يف انجلرتا أكرث بدنياً،  "اللع
ــم يكن  ــرث، ل ــوة أك ــاج لق يحت
ــبانيا،  اس يف  ــال  الح ــك  كذل
وأخربني فان جال بأن عّيل أن 

أرسع من تأقلمي هناك".
يذكر أن دي ماريا أصبح 
أغىل العب يف تاريخ مانشسرت 
يونايتد وأغىل العب يف تاريخ 

الدوري االنجليزي.

ــباني،  ــب اإلس ــم املنتخ ــال مهاج ق
صاحب األصول الربازيلية، دييجو كوستا، 
ــر" منه مع  ــتوى املنتظ ــم يقدم "املس إنه ل
الفريق يف املونديال، مشريا إىل أنه يتوجب 

عليه "التسجيل واللعب بشكل جيد".
ــكر  ــدى وصوله ملعس ــتا ل ــال كوس وق
ــودة  ــرية يف الع ــة كب ــدي رغب ــب :"ل املنتخ
ــدم املنتظر  ــي لم أق ــددا، ألنن ــة مج للبداي
ــتواي يف املونديال لم  ــرف أن مس ــي، أع من
ــورة املأمولة، األمر ال يتعلق  يقرتب من الص
ــدث قد مىض  ــل بالفريق، ما ح ــي فقط ب ب

ويجب تخطيه".
ــينتي)  ــاف الالعب: "ثقة (فيس وأض
ــدا لكي تلعب يف  ــكي يشء هام ج ديل بوس
منتخب إسبانيا، أرغب يف القيام باألشياء 
ــجيل  ــب عيل التس ــة، يتوج ــورة طيب بص

واللعب جيدا".

الواقدي مدير مشروع إستاد عمران الدويل:

اإلستاد تعرض للعبث والنهب .. ونطالب باستالم املشروع

نجما الشطرنج الشقيقان ريدان ورؤوف لـ (الثورة):

إدارة شمسان ظلمتنا .. وسنلجأ للقضاء

دي ماريا : لوال رونالدو ملا لعبت مع الريال 

كوستا : يجب تجاوز إخفاق املونديال
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