
ــــدًا.. يحتاج   دائــمــًا وأب
الرياضيون بمواقعهم 
المختلفة لدعم " المال الخاص" 
الذي يمثله رجال األعمال الذين 
نراهم دائمًا يبحثون عن مواقع 
الشباب متى ما أحسن ترتيب 
اوضاعها واكساها ثوب الرياضة 

وشرفها ومبادئها.
ونحن كيمنيين نحظى بمثل 
ــمــواعــيــد فـــي أنــديــتــنــا   هـــذه ال
ــا وســـاحـــات  ــن ــاب ومــــواقــــع شــب
ــافــذة   إبــداعــاتــهــم ولــــو مـــن ن

نسبية. 
غــيــر أن عــاصــمــة الــضــبــاب " 
لــنــدن" التي تفرخ لنا  النجوم 
ــار وتــقــدمــهــم لــلــريــاضــة  ــكــب ال
العالمية فــي ألــعــاب متعددة 
ابــرزهــا القتالية .. يــطــل إلــى  
الواجهة من بين رجــال أعمال 
كــثــيــريــن ، أحــمــد االشــعــف- 
مــديــر شــركــة ســمــاء  للطيران 
والسياحة- الذي يعشق الرياضة 
حد الجنون.. الرجل الذي يتنفس 
ــريــاضــة ويــحــاكــي مبدعيها   ال

بخصوصية نادرة.
الرجل الــذي صنع شخصيته 
ــهــا بـــأخـــالق وســلــوكــيــات   ــون ول
االنسان اليمني.. نجده يسارع 
إلى دعم الرياضيين  اليمنيين 
المتواجدين في انحاء بريطانيا 
من ابناء  المغتربين وتحفيزهم 

ــجــاحــات ..  ــن ــة ال ــواصــل ــى م عــل
لتي  لحلقة المهمة ا لــيــكــون ا
تنتسب لروح وثقافة مثل  هذه 
الشخصيات التي صنعت لنفسها 
المجد عبر مسارات  المال.. ولن 
تكون في غفلة من إدراك قيمة 
مثل هؤالء الذين يتألقون باسم 

الوطن حتى بجنسيات اخرى.
األشعف قام مؤخرًا بتنظيم 
حفل تكريمي لفريق  تايكواندو 
الجالية اليمنية بلندن إثر إحراز 
الفريق المركز األول في بطولة 
االندية البريطانية  التي جرت 

االسبوع الماضي ..
كما قام بتكريم العب القوى 
اليمني المهاجر يوسف  اللذع 
بعد أن حقق المركز األول في 
مــســافــة ١٠ أمـــتـــار.. التحية 

موصولة لألشعف أحمد..

رياضة
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العبيدي .. تألق يرموكي
المهاجم محمد العبيدي العب اليرموك والمنتخب  الوطني رصدته   

أعين الدوري الكروي لفرق النخبة  وهو يتألق مع يرموك الروضة هذا 
الموسم، وهو ما أثار تساؤًال مفاده: ما سر ذلك التألق مع اليرامكة البن شباب 
البيضاء الذي يعاني فريقه السابق األمّرين ويشكو من حرقة نار تعثره في 

العودة مجددًا لألضواء..؟!
العبيدي.. بتألقه هذا قد يقوي من حظوظه في  البقاء مع األخضر اليرموكي 
ويساعده في مد جسر العبور للوصول أو العودة إلى صفوف المنتخب الوطني 

ب له الندم.! األول لكرة القدم، والهروب من العودة التي قد تسبِّ

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧١٣)

االثنين
 2 / 6 / 2014م  
4 / شعبان / 1435هـ

رسم الفرح ونثره في كل مواقع الحالمة..

ق بلقبه الثالث
ِّ
الصقر يحل

«الميثاق»-خاص 
وضـــع فــريــق الصقر 
التعزي لمسته األخــيــرة على 
اللقب  الثالث في تاريخه في 
موسمنا الكروي الحالي..  وأنجز 
هدفه وسار مع التوقعات التي 
ارتبط بها  الجميع مع الفريق 
" القوي" الــذي يستظل تحت 
سقف  أجــواء رائعة ومتميزة 

في رياضة الوطن.
حلق الصقر عــالــيــًا.. وكتب 
اســمــه بــروعــة وتميز بــألــوان 
الــتــالــق الــصــفــراء الــتــي يهواها 
ويــبــرع فيها  دائــمــًا ، بصفته 
واحــــدًا مــن كــبــار كـــرة الــقــدم 
اليمنية.. هــو الصقر وال أحد 
ــقــادر  ــفــريــق ال ســـــواه.. هــو ال
ــى  خــلــط االوراق ورســـم  عــل
مــعــالــم ســيــره صـــوب اهـــداف 
يرتبط  بفكر عميق  تصنع 
بكل مرحلة.. لهذا ليس هناك 
شــيء غــريــب أن يــتــوج الصقر 
ويهدي اللقب الثالث للحالمة 
وأن يرسم الفرح وينثره في 
كل مواقع الحالمة التي  دائمًا 
ــا تــجــد ألحــالمــهــا الرياضية  م
طريقًا مع هذا النادي االصفر 

ــيــر" صــاحــب الــحــضــور  ــكــب "ال
غير المسبوق مع   منافسات 

االلعاب  الرياضية المتعددة.
يحق للصقر ورجاله أن يفرحوا 
بما أنجزوه .. ويحق  للرياضيين 
بل ويجب عليهم أن يتفاخروا 
بوجود نــاٍد  بتلك المزايا التي 
ال نجدها إال فــي " بئر باشا"  
حيث ينتصب الكيان االصفر 
كــمــؤســســة ريــاضــيــة شامخة 
ال  تــحــتــاج ألحـــد وتــســيــر إلــى 
األفضل بما لديها من الرجال  
المخلصين بين اروقته وعلى 

جدرانه.
هو الصقر الذي يحلق دائمًا .. 
حلق هذه المرة  ببطولة كرة 
الــقــدم فــي موسمها الــحــالــي.. 
ليضيف لقبًا وبطولة لبطوالت 
مــا أكــثــرهــا تتحقق بين حين 
وآخـــر  لتترجم حقيقة كيف 

تكون األندية الكبيرة .
ــر الــكــيــان  ــصــق ــل مــــبــــروك ل
ــه وجــــهــــازه الــفــنــي   ــي ــب ــالع ول
وجماهيره وقيادته لقب آخر 
يسجل بسطور من ذهــب في  
تــاريــخ كــرة الــقــدم والرياضة 

اليمنية.

فًا..
ّ
بمشاركة ٨٦  العبًا مصن

بعد غٍد األربعاء..انطالق بطولة الجمهورية الفردية الـ ٢٢ للشطرنج
ـــاء    ـــع ــــٍد األرب تــنــطــلــق بــعــد غ

منافسات بطولة الجمهورية 
الــفــرديــة للشطرنج الـــ ٢٢ للرجال 
ــطــال المحافظات والمصّنفين)  (أب
التي ينظمها االتحاد العام للعبة خالل 

الفترة «٤ - ١١» يونيو الجاري.
ويشارك في البطولة التي تقام بصالة 
االتــحــاد الــعــام للشطرنج ٨٦ العبًا 
يمثلون أبطال التصفيات التمهيدية 
في المحافظات والالعبين المصّنفين.. 
ويأتي تنظيمها تزامنًا مع احتفاالت 
شعبنا بالعيد الـــ ٢٤ لقيام الوحدة 
ــاركــة.. حــيــث ستقام  ــمــب اليمنية ال
المنافسات  بالنظام السويسري من 
تسع جــوالت بنظام الوقت «فيشر» 
زمــن كــل جــولــة تسعين دقيقة مع 
إضافة ثالثين ثانية لكل نقلة منجزة، 
بينما يتم حسم نظام التعادل على 

الترتيب اآلتي :
أوًال: النتيجة بين الالعبين

ثانيًا:الرجوع إلى نظام سنبورن برجر 
ثالثًا:النظام التراكمي 

رابعًا : إجراء القرعة
وحــدد االتــحــاد الــعــام للعبة شــروط 

البطولة في اآلتي:

- الالعب الذي يتأخر ٣٠ دقيقة عن 
بدء الجولة يعتبر خاسرًا.

الالعب الذي يلعب أكثر من ٥٠ ٪ 
يتم اعتماد نتائجه، وإذا قل عن ٥٠ 

٪ تشطب نتائجه.
- الــالعــبــون الحاصلون على الخمسة 
المراكز األولى يعتبرون ممثلين للمنتخب 

في المشاركة الخارجية القادمة.
- يعتمد بقاء الالعبين األوائل ممثلي 
المنتخب مــن خـــالل التقييم الــعــام 

لنتائجهم.
ومـــن الــمــقــرر أن يــديــر منافسات 
الــبــطــولــة ٥ حــكــام دولــيــيــن برئاسة 

الدكتور رائد األصبحي.
جوائز البطولة:

المركز األول: كأس + ميدالية ذهبية 
+ ١٠٠ ألف ريال

المركز الثاني: كأس + ميدالية فضية 
+ ٧٥ ألف ريال

الــمــركــز الــثــالــث: كــأس + ميدالية 
برونزية + ٥٠ ألف ريال

تجدر اإلشــارة إلــى أن االتحاد العام 
للشطرنج بــرئــاســة الــدكــتــور صبري 
عبدالمولى قد أنهى كافة الترتيبات 
ــن أجـــل تحقيق  الـــالزمـــة للبطولة م

أهدافها  فنيًا وتنظيميًا..

مختار .. ينهي مشوار التألق
باختياره اللحظة األخيرة وإعالن  

ــه "الــتــحــكــيــم"  يكون  اعــتــزال
الدولي مختار صالح قد قدم للجميع درسًا 
مهمًا يجب االستفادة منه من قبل رفاق 

الصافرة في  السنوات القادمة.
مختار "اختار" النهاية لمشواره الالفت 
وغير المسبوق مع كرة القدم  في لحظة 
كان فيها متألقًا وقويًا بدنيًا وذهنيًا في 
ات خارجية بصفته الحكم الوحيد  فضاء
في النخبة "حكم ساحة" من بين حكامنا.. 
ليكون بذلك ترجم كيف يصل الشخص 
الى قناعة بترك المجال لآلخرين ليمروا 
من حيث مر هو ليكون متألقًا باسم وطنه 

وتحت راية علمه.
هذا هو حكمنا الدولي "مختار صالح" 
الذي رسم لنفسه خطًا ومشوارًا بجهد 
وحــرص وتــعــب.. ليحقق مالم يحققه 
احد غيره مع صافرة كرة القدم.. حيث 
أبدع ونال اإلعجاب من قبل سلطة كرة 
القدم القارية، ليكون حاضرًا مرة ومرات 
في مواعيد اللعبة ومسابقاتها وممثًال 

للصافرة اليمنية بين كبار آسيا.
موقف يحترم ذلك الذي ظهر به هذا 
الحكم "المتوهج" في توقيت كان قادرًا 
فيه على مواصلة المشوار لسنوات.. لهذا 
له كل الحب والتقدير لعطائه الذي رسم 
بــه ســيــرة ومسيرة ستبقى فــي ذاكــرة 
الــريــاضــة اليمنية دائــمــًا وابـــدًا، صفحة 
ناصعة يجب أن تكون مثاًال ُيحتذى بها 

من قبل األجيال القادمة .

األشعف.. انموذجًا

الزعيم يهنئ رئيس وإدارة والعبي الصقر بالبطولة
أدعو لمزيد من الجهود لالرتقاء بالرياضة اليمنية

في هذا االطار هنأ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس  
المؤتمر الشعبي العام- باألخ/ شوقي أحمد هائل سعيد 
أنعم- محافظ محافظة تعز- رئيس نادي الصقر الرياضي.. بفوز 
نادي الصقر الرياضي ببطولة الدوري العام للدرجة األولى، كما 
وجه رئيس المؤتمر الشعبي العام في اتصاالت هاتفية التهاني 
لفريق الصقر وإدارته وكل الالعبين على الفوز ببطولة الدوري 

وللعام الثاني على التوالي..
وبهذه المناسبة أكد الزعيم أنه يجدها فرصة ليهنئ 
ويبارك لكل أبنائه الشباب في كل الفرق الرياضية والشبابية 
بيمننا الحبيب، منوهًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود 
للرقي بالرياضة اليمنية إلى المستوى األفضل وذلك بتحفيز 

الشباب في جميع األلعاب الرياضية.
من جانبه بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان 
البركاني برقية تهنئة لرئيس مجلس ادارة فريق نادي الصقر 

الرياضي والثقافي االستاذ شوقي احمد هائل بمناسبة فوز فريق 
الصقر بلقب الدوري اليمني لكرة القدم في المباراة التي جمعته 
الجمعة- بفريق اهلي صنعاء ضمن منافسات الجولة قبل األخيرة 

من الدوري اليمني لكرة القدم للموسم ٢٠١٣ / ٢٠١٤م. 
وعبر البركاني باسمه ونيابة عن اعضاء االمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام واعــضــاء وكـــوادر المؤتمر عن خالص التهاني 
والتبريكات بهذا الفوز لطاقم فريق الصقر واعضاء مجلس ادارته 

ومدربيه وجمهور النادي في عموم المحافظات.
وفيما اشاد القيادي المؤتمري بمستوى اداء الفريقين حثهم 
على بذل المزيد من الجهود في المنافسات المحلية والعربية 

القادمة.

البركاني: نتطلع ألداء 
متميز في المنافسات 

المحلية والعربية القادمة

ىسرئ


