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الشطرنج .. حال يكشف " مكنون" البعض!!
مع تزايد المشاكل في أروقة اتحاد الشطرنج  يتأكد الجميع أن أحوال الرياضة اليمنية ال يمكن أن تستفيق  

وتتعافى وتغّير من مجريات شؤونها لتنهض وتبتسم للقادم الذي يهم كثير من أطراف االرتباط بها .
الصوت العالي الذي ارتفع ووصل إلى المدى البعيد ، وظهر فيه األمين العام كطرف يقدم استقالته ، ورئيس 
االتحاد كطرف آخر ، كشف حقائق دامغة بوجود صراع قوي ال يمكن أن يكون مصدره إال جزئيات ربما تكون مساحة 
لكشف خبايا قد تعصف بما تبقى للشطرنج وتذهب به إلى الهاوية ، مع حديث يدور في الكواليس ومن قرب كل 
طرف  بحقائق مخيفة تتعلق بأرقام وقضايا يمسها الفساد بصورة علنية ومكشوفة .. الشطرنج اتحاد رياضي وما 

يحصل فيه يؤكد أن أحوال رياضتنا لن تستقيم بعقليات تختلف لمجرد االختالف لترمي بكل ما يفترض أن يجسده 
القائمون على الشؤون الرياضية في االتحادات إلى الحضيض ، وفقًا لمبدأ حماية المصلحة من تزايد األموال التي 

تعطى لهذه القيادات لتسيير ألعاب وبطوالت.
ويبقى االنتظار اليوم لقادم ما ستكشف عنه موجة الصراع المسموع بين رئيس اتحاد الشطرنج " صبري 
عبدالمولى" وأمينه العام " محمد االهجري" ، مهم ألنه قد يأتي بالكثير ليكشف المزيد في وضع رياضي هش 

يتالعب به هؤالء تحت سقف المبادئ الكاذبة.

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧١٤)
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الموسم الكروي يطوي صفحاته..فماذا بعد؟!!

الميثاق /خاص 
يحتاج اتحاد كرة القدم اليوم ومع انتهاء 
موسمه الكروي  إلى مساحة شافية عبر مختصيه  
ة كل ما ّمر به الموسم ليكون أداة  للبدء في قراء
لتنفيذ خطة موسم قــادم يمر عبر التوقيت 
الصحيح الــذي نضمن من خالله نهاية يحسب 
فيها حساب للوقت بصورة ال تقبل أية أخطاء 

ر مساره.
ّ
تعث

لهذا فإن السؤال المطروح اليوم عند المتابعين 

: ماذا بعد انتهاء الموسم .. هل هناك من يقر 
ويفهم ويدرك ما تتطلبه المرحلة القادمة مع 
إعــالن قــيــادة االتــحــاد شهر أغسطس موعدًا 
النطالق الموسم الجديد .. أم هي مواعيد مكررة 
سيكون فيها الجميع في طريق مفتوح ال يعرف 
متى تعود فيه الحياة لمالعب كرة القدم إال حين 
ــمــون  ــائ ــق ــهــض ال ــن ي
مــن ســبــات عميق 
يــســتــمــر لشهور 

كما جرت العادة؟.
لهذا ومن واقع ما تحدث به منتسبو القرار 
واتحادهم الجديد الــذي انتخب قبل أسابيع  
يكون إلزامًا عليهم بث الجديد في عهدهم 
الجديد ، عبر وضع آلية عمل تراعي الوقت 
بدقة للوصول إلى صيغة كشف برنامج الموسم  
القادم مع نهاية مسابقة كأس الرئيس التي لم 
 فيها سوى القليل .. والكرة في ملعبكم 

َ
يبق

يا رفاق !!.

جمعان .. روح الزعيم 
تـــجـــّســـد شــخــصــيــة  

األستاذ أمين جمعان 
" رئيس نادي وحدة صنعاء" 
الروح التي يستلهم الجميع 
خــطــواتــه مــنــهــا لــيــقــدم ما 
يمكن أن يفيد هــذا النادي 
لينتعش ويستقيم ليستعيد 
رونقه المغيب عن الرياضة 
اليمنية منذ سنوات طويلة.

هكذا تتجلى الصورة عند 
كل أبناء هذا النادي الصنعاني 

الكبير .. فالرجل ال يتأخر لحظة عن 
ات الجميع ليقدم الالزم بوجه ضاحك  نداء
وبشوش ومسؤولية متزنة تضع الجميع 
على إدراك تام بأهمية اللحظة والموعد 
ألنــه ينتسب  إلــى تاريخ رياضي طويل 
يجب أن تتفاخر به كل األطراف حتى وأن 

غابت بعض جزئياته المعتادة.
اليوم هذا الرجل يقدم صنوف العمل 
الملتزم بروح نادرة تكتسي حب الجميع 
وتضعهم في مساحة مشتركة ليقدموا 

ــادي  ــن ــل ـــحـــب ل أنـــــــواع ال
العاصمي بآمال متجددة 
ـــادم أفـــضـــل يــرســم  ـــق ب
ـــرضـــى عند  عـــالمـــات ال
جماهير النادي الغفيرة 
ـــمـــشـــروع  .. فـــبـــعـــد ال
العمالق الــذي حظي به 
النادي في الفترة الماضية 
تــحــت والء " جــمــعــان" 
يــكــون الجميع مطالب 
ــعــون للرجل  بتقديم ال
الذي يتطلع إلى صناعة الجديد عبر مسار 
مــدروس يتم فيه إرســاء معالم النادي 
النموذجي الذي يقدم ألبنائه ويحتضن 
ألعابهم ومواهبهم بحب وتحت سقف 
عمل مؤسسي ال يعترف إال بالرياضة 

كرياضة .
فهل يدرك الوحدويون أنهم يحتضنون 
قامة عظيمة  وهامة كبيرة ويقفون 
وقفة رجل واحد خلفه ، ليجنوا المزيد 

لناديهم في السنوات القادمة؟!! .

ــان عــلــى قيمة   ــن ال يختلف اث
الــكــابــتــن أمـــيـــن الــســنــيــنــي 
كــمــدرب وخــامــة وطنية تستطيع 
أن تصنع الفارق في مواقع أدائها 
لوظيفتها " الفنية" .. فالرجل الذي 
مر بمشوار طويل مع اللعبة كالعب 
، ثم أضاف الكثير كمدرب في اندية 
الوطن " الكبرى" والمنتخبات وكان 
المغرد الوحيد بنا في سماء العالمية 
عبر " منتخب األمل" حالة متميزة 
في مجال التدريب وتضع اللمسة 
ــدور مهم في  كلما طلبت لتقوم ب

نادي أو منتخب.
لكن في اختيار السنيني مرة أخرى 
لمنصب مساعد المدرب في المنتخب 

الوطني " مع قدوم " التشيكي سكوب" 
يرسم العجب واالستغراب ، من خالل 
أكثر من تساؤل .. أبرزها أن السنيني قد 
ل 

ّ
رفض قبل فترة الوجود كمدرب وفض

االلتزام مع وحدة صنعاء الذي وقع معه 
عــقــدًا وأنــجــز فيه مهمة الــعــودة إلى 
دوري األضواء .. وثانيهما أن التوقيت 
الذي دغدغت فيه مشاعر السنيني " 
الذي لن يرفض هذه المرة" جاءت بعد 
تأهل الفريق الصنعاني ، الــذي يرى 
في السنيني القيمة التي قد يعتمد 
عليها في الفترة القادمة التي يطمح 
فيها إلى استعادة قوته وحضوره بين 

الكبار.
وعلى هذا ذهب البعض للحديث عن 
رغبة واضحة لدى االتحاد باستقصاد 
صريح باتجاه " زعيم العاصمة" الفريق 
الوحداوي الذي سيفقد بذهاب السنيني 
إلى المنتخب قوة كان يحتاج لها في هذا 
التوقيت الذي يستعد فيه لخطوات أخرى 
الئقة بتاريخه وغابت منذ سنوات مالمحها 

، بصعوده وعودته الحميدة إلى موقعه بين 
الكبار .

ويبقى األمر مكشوفًا لكل التأويالت رغم أننا 
نفضل المصلحة الوطنية فوق إي اعتبارات 
اخرى .. مادام السنيني هو األفضل عند صناع 
القرار ليكون جــزءًا في مهمة ينتظر فيها 

الجميع شكًال مختلفًا لكرة القدم اليمنية.

السنيني ..
 اختيار أم استهداف؟!

شارك كريستيانو رونالدو في تدريبات البرتغال استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم للمرة األولى منذ انضمامه إلى الفريق قبل 
عشرة أيام.

وعانى رونالدو من إصابة في الركبة اليسرى والفخذ األيمن. 
وأشارت وسائل إعالم إلى أن رونالدو لم يظهر أي تأثر باإلصابة خالل أول ١٥ دقيقة من التدريبات. وغاب رونالدو - أفضل 

العب في العالم - عن مباراتي nاليونان والمكسيك الوديتين.

رونالدو يعود لتدريبات البرتغال 
استعدادًا لكأس العالم

يــواصــل االتــحــاد الــعــام للفروسية  
والهجن تحضيراته النطالق بطولة 
الوحدة السادسة للفروسية اللتقاط األوتاد 
المقرر إقامتها على ميدان كلية الشرطة 
بصنعاء خــالل الــفــتــرة ( ١٨ – ٢٤ ) 
يونيو الــجــاري بمشاركة فــرق الكلية 
الحربية وكلية الشرطة والمؤسسة 
اإلقتصادية اليمنية ومربط الشيخ عبد 
الله بن حسين األحمر ونــادي العاصمة 
للفروسية .وفــي االجتماع اكــد رئيس 
االتحاد العام للعبة على أهمية بطولة 
الوحدة لما تحمله من مضامين وطنية 
هامة أعـــادت اللحمة للشعب اليمني 
أرضا وإنسانا .وأشار رئيس االتحاد العام 
للفروسية على ضرورة العمل بروح الفريق 
الواحد كما تعود الجميع عن اتحاد الفروسية 
بهدف انجاح البطولة والخروج بالشكل الالئق بها 
كما تعود الجميع عن اتحاد الفروسية .مثمنا في 
الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم إدارة الكلية الحربية 
وكلية الشرطة في التعاون مع اتحاد الفروسية في تنظيم 
البطوالت والعمل على االرتقاء برياضة األباء واألجــداد في 
اليمن .مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجان العاملة في تنظيم 
البطولة سواء كانت لجان فنية أو تحكيمية أو إعالمية أو 
تسويقية وغيرها من اللجان التي تقوم بجهود كبيرة 
ينعكس ذلك كله في مستوى تنظيم البطولة وإخراجها 
بالشكل الالئق وفقا لتلك الجهود الجبارة التي تبذل من كل 
العاملين في تنظيم البطولة دون استثناء .وفي االجتماع 
كلف مجلس اإلدارة لجنة برئاسة األخوين ياسر نصار ونجيب 
العذري لتقديم تصور بحجم الجوائز المالية ورفعه لمجلس 
اإلدارة في االجتماع المقبل لمناقشته وإقـــراره في إطار 

الموازنة المقر اعتمادها للبطولة . 
من جهة ثانية ناقش االجتماع التصورات األولية الستضافة 

اليمن للبطولة الدولية اللتقاط األوتـــاد المقر اقامتها في 
العاصمة صنعاء في شهر أكتوبر المقبل حيث كلف االتحاد 
لجنة فنية لزيارة الجهات الحاضنة للخيل في بالدنا لتحديد 
الخيول المقر اختيارها للبطولة بواقع سبعون خيال ستخصص 
للبطولة للمنتخبات العشرة المشاركة في البطولة .على أن 
ترفع اللجنة تقريرا أوليا في اجتماع مجلس اإلدارة المقبل 
بواقع أعداد الخيول الجاهزة للمشاركة وعدد الخيول المتبقية 
الكمال العدد المطلوب وعلى ضوء النتائج التي سترفعها اللجنة 
سيعمل االتحاد على تحديد آلية خاصة لرعاية تلك الخيول 
صحيا والعمل على تدريبها وتجهيزها حتى شهر أكتوبر القادم 
وضمت اللجنة كال من فيصل الدبأ ومحمد القملي وجمال الطويل 
وصادق مارش وسليم السياغي .وأقر مجلس اإلدارة تكليف 
رؤساء اللجان العاملة في االتحاد بوضع تصورات خاصة عن 
احتياجات كل لجنة وتقديمها في تصور متكامل في االجتماع 

القادم عن استضافة البطولة الدولية المقبلة من أجل استكمال 
اعداد ملف االستضافة .كما كلفت لجنة برئاسة األخ ياسر نصار 
للتواصل مع االتحاد الدولي اللتقاط األوتاد والتنسيق معهم 
بهدف الترتيبات الخاصة باستضافة اللجان العاملة في البطولة 
سواء كانت تحكيمية أو بيطرية أو فنية وغيرها من القضايا 
المتعلقة بملف االستضافة .كما وقف االجتماع أمام عدد من 
القضايا المطروحة على جدول أعماله بما فيها آلية تطوير 
العمل اإلداري داخل أروقة االتحاد وكذا الوقوف على النتائج 
التي توصل إليها في إطــار استكمال مشروع مركز الوحدة 
ات التي قام  للفروسية في مدينة الثورة الرياضية من خالل اللقاء
بها رئيس االتحاد مع الجهات المعنية بوزارة الشباب والرياضة 
وكذا مقاول المشروع بهدف استكمال المشروع الذي سيمثل 
اضافة نوعية في تطوير رياضة الفروسية من الجوانب الفنية 

والتدريبية للكوادر والفرسان .

وقف امام تحضيرات استضافة بالدنا للبطولة الدولية.. 

اتحاد الفروسية يستعد لتنظيم بطولة الوحدة


