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من يدخل من باب اإلعالم 
بصورة عامة البد يف املقام 

األول أن يمتلك املوهبة 
التي تفرض تواجده الدائم 

واملقبول املفيد يف هذا املجال  
فليس كل من رص بضع 

كلمات (وزهلقها) نطلق 
عليه من املسميات ونحكم 

عليه أنه هو سوبر مان 
اإلعالم  فاإلعالمي الحقيقي 
سواء كان رياضياً أو غريه هو 

من يمتلك صياغة أحرف 
الكالم بأسلوب يتفاعل 

معه القارئ واملتابع وأهل 
الخربة والشأن ويكون طرحه 

ينصب يف خانة اليشء 
الذي يذهب إليه يف مقاله أو 
تحليله بصورة تكشف املهم 
واملطلوب عمله برؤية ثاقبة 

يتبعها أحيانا نقد هادف 
وبناء يعطي الضوء الواضح 

للمسار الصحيح.. ناهيك 
عن كل ذلك أن يكون ذلك 

اإلعالمي يملك خلفية غري 
عادية من الثقافة حتى يرثي 
املادة التي يكتبها ويستطيع 

من خالل ذلك تفنيد الكثري 
من الحقائق والرد عىل من 

يتطاول أو يفرتي عىل تاريخ 
أو إنجازات أو غريها..

فالناظر اليوم لإلعالم 
الريايض مثًال نجد فيه الكثري 

ممن دخلوا من بابه بصورة 
أو بأخرى فالبعض من 

هؤالء ومن خالل  متابعتي 
ال يجيد سوى أن يمدح فالناً 

أو يهاجم عالناً ولو سألته 
سؤاال بسيطا يف الرياضة 

لتلعثم ولن يستطيع اإلجابة 
عليك.. وهنا أتذكر أنني كنت 

ذات مرة حارضاً ملباراة يف 
دوري النخبة ورأيت أحدهم 
يحاول أن يلتقط صورة لهذا 

وحديث من ذاك فسألته 
عن اسمه كونني لم أعرفه يف 

بادئ األمر فقال أن اإلعالمي 
الريايض فالن ابن فالن 

وأكتب هنا وهناك وجلس 
بعدها إىل جانبي فقلت له 
اهتمامك بهذا اللقاء ناتج 

عن كون الفريقني أبطال فرد 
عيل قائال مالك عاد البطولة 

(ماخلصت ) كيف تقول 
عليهم أبطاًال !! 

تخليوا هذه واقعة 
حصلت أمامي بما معنى 

أن هناك من ال يعرف حتى 
بطوالت الفرق ونجومها 
السابقني وال يفهم حتى 

معنى السؤال املوجه 
إليه فكيف بالله عليكم 

من يأتي اليوم ويقيم 
اإلعالم الريايض ويضع 
مثل هؤالء يف الصفوف 

األوىل والغريب  يف األمر أنه 
بأي صفة يحق للبعض  
تقييم مستويات الكتاب 

الرياضيني واإلعالميني يف 
هذا املجال عموماً املسألة 

ليست عواطف أو مناطقية 
أو محاباة أو من كتب 

سطرين قال يحق يل أن 
أقيم مستويات اإلعالميني 

وأقول هذا األفضل وهذا 
األسوأ والبقية مثل غثاء 

السيل.. ال ليس األمر كذلك 
فاالختيار لهذا األمر سواًء 

وفق استفتاء أو مسابقة 
ألفضل كاتب عمود أو فضل 

محلل أو غريه يتم من قبل 
خرباء يف هذا املجال ومعهم 

كبار الفنيني واملهتمني 
بالشأن الريايض وممن 

يملكون الرؤية يف فهم ما 
بني السطور ولديهم باع 

وخربات غري عادية يف الشأن 
الريايض عموماً.. هنا يكمن 
التقييم الحقيقي  فاملسألة 

ال تتخذ بصورة عشوائية 
أو باألسماء أو باأللوان كون 
بعض األسماء  لون مدادها  

يف األصل كغثاء السيل.

اإلعالم 
الرياضي 
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 صنعاء/أحمد أبوزينه
ــاوز فريق الريموك ضيفه وحدة عدن بأربعة أهداف  تج
ــت أمس عىل ملعب  ــد يف املباراة التي أقيم ــل هدف وحي مقاب
ــة الرابعة لدوري  ــيس ضمن الجول ــن املري الفقيد عيل محس

النخبة يف موسمه 2014 2015-.
ــوط األول  ــا يف الش ــجلت ثالثة منه ــاراة س ــداف املب أه
استهلها مهاجم الوحدة محمد العنربي وسجل عبدالواسع 
ــان ثالثية الريموك ويف  ــن موترال وأحمد ضبع املطري والحس

الشوط الثاني دون محمود الرميم الهدف الرابع.
مجريات الشوط األول

ــربوك بكرة  ــاب مجدي م ــم الش ــرة الحك ــت صاف انطلق
ــوط من  ــيطروا عىل الش ــي الريموك الذين س ــن أقدام العب م
ــه وغزوا مرمى الحارس عمروس بالعديد من الهجمات  بدايت
ــديدة خلصها  ــاب احمد ضبعان بتس افتتحها املهاجم الش
ــة كثف الريموك هجماته عىل  الحارس، ومع الدقيقة الخامس
ــكل قوي  ــو وحدة عدن بش ــل أن يرد العب ــدة قب ــى الوح مرم
ــر دون من خالله محمد العنربي الهدف األول يف املباراة  ومثم
عند الدقيقة 12 من عرضية القائد معاذ هزاع، بعدها بدقيقة 
ــري النتيجة للريموك  ــع املط ــدة عادل الدويل عبدالواس واح
من تسديدة عىل الطائر هيأها له أسامه عنرب برأسية سكنت 
ــدة، بعدها بدأ التعب يظهر عىل  ــة اليرسى ملرمى الوح الزاوي
ــل أصيل  ــر مصاب وح ــرج عمار الحج ــدة وخ ــي الوح العب
ــع املطري  ــه بديل عنه، ويف الدقيقة 22 كاد عبدالواس عبدالل
ــديدة  ــية وأخرى من تس ــدون الهدف الثاني من كرة رأس أن ي
ــب ذاته  ــى وكرر الالع ــن خط املرم ــاع الوحدة م ــا دف خلصه
ــن فوق  ــية مرت م ــن كرة راس ــي م ــجيل الثان ــه لتس محاولت
ــل  ــة 29، ومع الدقيقة 37 أرس ــا كانت الدقيق ــة حينه العارض
املحرتف جبلة قذيفة من املنتصف خلصها بصعوبة الحارس 
عمروس إىل رضبة ركنية، املحاوالت املتكررة للريموك أنتجت 
ــرال الهدف  ــن موت ــجيل الحس ــا عند الدقيقة 40 بتس ثماره
ــد أحمد ضبعان الذي أرص  ــي من عرضية جميلة للواع الثان
ــمه يف املباراة بتسجيله أجمل أهداف املباراة  عىل تدوين اس

ــص من الحارس  ــوط بعد ان تخل ــة األخرية من الش يف الدقيق
ــل كرة طويلة استقرت  الوحداوي خارج منطقة الجزاء وأرس
ــوط األول  ــة انتهى الش ــوف، وبهذه النتيج ــى املكش يف املرم

بتقدم مستحق ألصحاب األرض بثالثية مقابل هدف.
مجريات الشوط الثاين

ــم  ــة ملهاج ــرص الضائع ــه الف ــوط كان عنوان ــذا الش ه
الريموك املطري ومع بدايته استهله مدرب وحدة عدن حميد 
قرييش بالزج بالالعب محمد الصانع بديًال عن احمد البكر، 
بعدها كاد الحسن موترال ان يسجل الرابع بتسديدة استقرت 
ــد الدقيقة 53 كاد  ــبكة الخارجية ملرمى عمروس، وعن يف الش
جبلة ان يسجل اسمه يف هدايف املباراة بكرة قوية مرت بجوار 
املرمى، املطري استمر يف إهدار الفرص بتسديدات متكرر من 
ــالم عىل مرمى عمروس،  ــارج منطقة الجزاء كانت تمر بس خ
ــد الدقيقة 65 زج  ــان تام لالعبي وحدة عدن، وعن يف ظل توه
ــؤاد العودي مدرب الريموك بالالعب مراد العمري بديال عن  ف
ــدار الفرص وأبرزها  ــتمر العبو الريموك يف إه أكرم هاجر واس
ــع املطري  كرة جبلة التي مرت من فوق العارضة، وعبدالواس
ــرص بعد ان تجاوز  ــتمر يف ضياع الف ــذي عانده الحظ واس ال
الحارس عمروس يف الدقيقة 82 وأصبح املرمى مكشوفاً لكنه 
ــؤاد الحمادي الذي خلص  ــا بغرابة، وزج العودي بف أضاعه
تسديدة الحارس الوحداوي لرضبة ركنية، يف مباراة حرضت 
ــيمة لالعبي الوحدة والتي كلفتهم  األخطاء الدفاعية الجس
ــم قبل النهاية بثالث  ــع الذي دونه محمود الرمي الهدف الراب
ــت املباراة بفوز الريموك  ــق وعىل واقع هذه النتيجة انته دقائ

بأربعة أهداف مقابل هدف.
ــاعده مربوك  ــم مجدي بن مربوك وس ــاراة الحك أدار املب
ــي وراقبها  ــد الغن ــربي ومصطفى عب ــد العن ــش و محم قراي

إبراهيم الصارطي وأحمد الرشيف مراقباً للحكام.
ــذه ميزة  ــروت امللونة وه ــور الك ــهد ظه ــم تش ــاراة ل املب

املباراة.
الدويل عبدالواسع املطري أضاع فرصة االنفراد بصدارة 

هدايف الدوري بعد اضاعته لفرص سانحة للتسجيل.
تصوير/عبدالعزيز عمر

عدن/ خالد هيثم 
ــه عىل  ــر علو كعب ــق الصق ــد فري أك
ــرى يف ملعبه  ــرة أخ ــاز عليه م ــالل وف الت
ــد يف اللقاء  ــدف وحي ــاذيل" به ــرص ش " ن
ــذي جمعهما عرص أمس ضمن الجولة  ال
ــة األوىل ، لينتزع  ــن دوري أندي ــة م الرابع
ــع رصيده إىل 8 نقاط  نقاط املواجهة ويرف
ــارة  ــل التالل  الذي يتجرع الخس فيما ظ

الثانية يف ملعبه بنقاطه األربع.
أفضلية الضيف !!

ــوط املباراة األول،  يف الحديث عن ش
ــي  ــىل العب ــريًا ع ــزاً كث ــر متمي كان الصق
ــالل دور كامل غري منقوص  ــالل من خ الت
ــام،  ــورايف عص ــط  ال ــط الوس ــي خ لالعب
ــني الغازي، وتحركات  محمد فتحي، حس
ــعبان والحبييش والذين كانا  الطرفني  ش
ــىل صناعة  ــف ع ــدرة املنتص ــان ق يرتجم
ــاع  األحمر  ــزع الدف ــات التي تزع الهجم
ــاض  ــم ري ــن ورك ــه مارت ــز في ــذي تمرك ال
ــوان رصيح لقدرة  وباهرمز، فكان ذلك عن
ــة مهمة  ــني عىل وضع ملس ــن الفريق أي م
ــي  الت ــة  واملنظوم األداء  يف  ــدة  فائ ذات 
ــباك  ــن ممر للعبور إىل ش ــث فيها ع يبح

خصمه.
ــه أعطاه  ــر وأفضليت ــور الصق حض
ــالل  ــن خ ــورة م ــكيل الخط ــبقية تش أس

ــة عماد منصور،  توغل الحبييش ومتابع
ــتمر الصقر  ــل دفاعي ، ليس انقذها تدخ
ــة وإبقاء  ــة الهجم ــىل صناع ــه ع يف قدرت
الكرة يف معظم األوقات يف منتصف التالل 
ــر العبيه يف الثلث األول من  الذي لم يظه
ــري جيد مع  ــاه غ ــوا يف اتج ــوط، وظل الش
ــم هجومي واضح  ــا، مع عق ــرة وبدونه الك
من العنربي وشعيب .. وهو ما كان بإمكان 
الصقر فيه أن ينال األسبقية بالتقدم لوال 
ــوج يف كرة هدف  ــل الحارس أنور الع تدخ
ــراوي يف الدقيقة 13،  ــن الق محقق ملحس
ــالل تحركات  ــا التالل من خ حاول بعده
ــكل مغاير للوضع  ــعيد إيجاد ش احمد س
ــالل يف امللعب،  ــرض به العبو الت الذي يح
إال أن شيئاً لم يتحقق عىل شبكتي العوج 
والسوادي، مع تبادل األدوار بني الفريقني 
ــلبية يف  ــوط والس إىل أن جاءت نهاية الش

النتيجة حارضة.
الصقر يستحوذ ويسجل 

ــر  ــرض الصق ــي ف ــوط الثان يف الش
ــارص العبي التالل  ــة واضحة وح أفضلي
ــات يف ملعبهم، من خالل  ــم األوق يف معظ
ــار ومساندة العبي الهجوم  قدرة االنتش
ــف عرب الغازي  من األطراف ومن املنتص
والورايف، وهو ما أعطى انطباعاً رصيحاً 
ــح  ــح ورصي ــاه واض ــر يف اتج ــأن الصق ب
ــه الغازي  ــباك التالل، فحقق ل صوب ش

ــم  ــة الحك ــة 13 إال أن راي ــك يف الدقيق ذل
ــاً ألن  ــا رشعي ــت هدف ــة" ألغ " الخاطئ
ــف، بعدها واصل  ــاء من الخل الغازي ج
الصقر حضوره واندفاعه صوب الشباك 
التاللية بسيطرة واضحة، دقت فيها كرة 
ــم األيرس ، ثم تدخل العوج  القراوي القائ
ــل أن تأتي  ــور، من قب ــرة عماد منص يف ك
ــة من كرة ركنية ،  لحظة الفرح الصقراوي
ــددها باتجاه  تبع فيها القراوي الكرة وس
ــا  ليتابعه ــارس  الح ــا  أبعده ــباك  الش
ــباك  ــع الهداف محمد فؤاد يف الش املداف
ــة صقراوية  ــم رغب ــة 24 لريتج يف الدقيق
ــن أداء التالل "  ــارق كبري ع ــة بف وافضلي

الفاقد" للروح.
ــالل تدارك  ــاول الت ــدف ح ــد اله بع
ــم يتحقق  ــذ معطلة ل ــف لكن بمناف املوق
ــق الفرصة والوصل  ــا القدرة عىل خل فيه
ــوادي، فتمركز دفاع  ــباك الس ــا إىل ش به
ــع الراعي  ــازة، ودف ــورة ممت ــر بص الصق
ــه بديًال  ــيط هجوم ــال لتنش ــوكل إقب بت
ــة يف  ــت معطل ــور ظل ــربي إال أن األم للعن
الهجمة التي لم تأت بيشء، وكان الصقر 
ــرم الورايف  ــول أك ــارا مع دخ ــرث انتش األك
ــىل  ــق ع ــتمر الدقائ ــازي، لتس ــكان الغ م
ــى اللحظات  ــا وهناك، حت ــاوالت هن مح
ــداء  ــاض باعت ــرم ري ــرد ك ــرية، فط األخ
ــم، وأضاع  ــح عىل البديل صدام قاس واض
ــدف محقق عىل بعد أمتار  توكل فرصة ه

ــوادي، حتى دنت  ــن الس ــل رائع م بتدخ
ــتحق للصقر  ــوز مس ــرة النهاية بف صاف

بهدف دون رد.
ــاعدة  ــني ردمان بمس ــاء أم أدار اللق
ــان  قن ــى  ومصطف ــريي  البج ــه  عبدالل
ــه  وراقب ــاً،  رابع ــاً  حكم ــارص  ن ــداد  ومغ
ــعي ورياض بامطرف  عبدالرحيم الخش

واحمد الحسني.
لقطات:

للقائمني عىل التالل.. أعيدوا النظر 
ــة  ــروا إىل دك ــق وانظ الفري ــات  يف مقوم

البدالء.
ــرضت  ــاء ح ــالل يف صنع ــة الت رابط
وساندت إىل جانب رابطة عدن، والفضل 
ــان  ــدس عدن ــة املهن ــخصية التاللي للش

الكاف الذي وفر تكاليف الرحلة كاملة.
فحمان يزهو بفوز ثالثي

ــىل ملعب املنصورة حقق فحمان  وع
ــىل فريق اتحاد  ــاً وكبرياً ع ــني فوزاً مهم أب
ــة، جاءت من واقع مباراة  اب بثالثة نظيف
ــرية وأداء متميز كان فيه العبو فحمان  كب
ــون افضل ما عندهم ليغيبوا العبي  يقدم
ــوط األول عرب أكرم  االتحاد بهدف يف الش
صالح، ثم إضافة هدفني يف الشوط الثاني 
ــادو ، ليعانق العبو  عرب وجدي قائد ومام
ــبع نقاط يف  ــوز ثاٍن وس ــان الفرح بف فحم

الرصيد.

عبده مسعد الثــــورة/ 

ــز  ــة املرك ــىل صال ــس ع ــت أم اختتم
ــدورة الدولية  ــي بصنعاء فعاليات ال األوملب
ــا االتحاد  ــة التي نظمه ــكام كرة الطاول لح
ــع االتحاد الدويل  ــيق م العام للعبة بالتنس
ــاركة  12 حكما يمثلون  ــة بمش ــرة الطاول لك
ــة األوىل .. وذلك  ــني والدرج ــكام الدولي الح
ــدويل  ــاد ال ــر لالتح ــج التطوي ــن برنام ضم
ــي حارض فيها  ــام 2015 م .. والت ــة للع للعب
ــت  رفع ــد  محم ــرصي  امل ــدويل  ال ــري  الخب

بسيوني عىل مدى أسبوع.
ــام الدورة أعرب رئيس االتحاد  ويف خت
العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني 
ــع االتحاد  ــق الرشاكة م ــعادته بخل ــن س ع
ــالل إقامة هذه الدورات  الدويل للعبة من خ
ــة القصوى  ــدة الفني ــتعود بالفائ ــي س الت
ــي تضم أبرز حكام  للكادر التحكيمي، والت

اللعبة يف اليمن.
ــمعناه من الحكام عقب  وأضاف: ما س
ــب فنية  ــام الدورة يف تحقيقهم ملكاس اختت
ــات جديدة  ــىل معلوم ــم ع ــرية واطالعه كب
كانت غائبة عنهم وكذا التزامهم وجديتهم 
ــو جديد يف القانون الدويل  يف تلقي كل ما ه
ــوس  ــاح يف نف ــث االرتي ــدور وبع ــج الص أثل

قيادة االتحاد.
ــد أن مخرجات الدورة  وأفاد بكل تأكي
سيلمس الجميع أثرها بشكل إيجابي عىل 
ــالل البطوالت الداخلية  كرة الطاولة من خ

ــاد  ــة أن اتح ــة ..خاص ــة القادم والخارجي
ــون عملية البناء  اللعبة يحرص عىل أن تك
ــرص يف مجال  ــاالت ولن تقت ــع املج يف جمي

التحكيم.
ــب التأهيل  ــا أن االهتمام بجوان مبين
ــي والتدريبي عندما  يف الجانبني التحكيم
ــل االتحاد  ــة من قب ــل الجدي ــذ بمحم يؤخ
ــىل اللعبة وعىل  ــتعم الفائدة ع بالتأكيد س
ــا  ــاد عندم ــان االتح ــذا ف ــه، ل ــم نفس الحك
ــتقصد  ــدورات ال يس ــذه ال ــل ه ــم مث يقي
ــا  ــة وإنم ــبة رياضي ــا أو مناس ــا معين حدث
ــاء ..  من أجل  ــتقبل يف البن ــتهدف املس يس
ــكام  ــن الح ــة م ــة وقوي ــدة متين ــق قاع خل
ــف عند هذه  ــاد لن يتوق ــة إن االتح ..خاص
ــن الدورات القادمة  الدورة فهناك العديد م
ــم  ــم وتنظي ــب والتحكي ــاالت التدري يف مج
ــاً أن هذه  ــابقات، موضح ــوالت واملس البط
ــني يف كل قارة   ــنويا لدولت ــح س ــدورة تمن ال
ــا يف بالدنا لم يأت من فراغ وإنما  وأن إقامته
ــل رئيس االتحاد  ــد متابعة ملحة من قب بع
ــدويل يف اليابان ..وقد  يف اجتماع االتحاد ال
ــة هذه الدورة ألن  ــت اليمن فرصة إقام منح
ــة والحماس  ــس الجدي ــدويل مل ــاد ال االتح
ــاد يف إقامتها، واختتم  من قبل قيادة االتح
ــان للكادر  ــكر والعرف ــة بتوجية الش حديث
النسوي املشارك يف الدورة ممثال بالحكمة 
ــفياني إحدى الكوادر النسوية  برشى الس

النشطة يف مجال التحكيم.
ــدويل  ال ــارض  ــن املح ــه ثم ــن جهت م
ــيوني التحاد  ــت بس ــد رفع ــرصي محم امل

ــتقبال.. الطاولة  كرم الضيافة وحفاوة االس
ــقائه  ــعادته بتواجده بني أش ــن س ــربا ع مع
ــعر بتاتا  ــة اليمنية التي لم يش أرسة الطاول

أنه غريب عنهم.
ــاً وحرصاً  ــت انضباط ــال: لقد ملس وق
ــني يف التعرف عىل  ــن قبل الدارس كبريين م
ــون  ــتحدثت يف القان ــي اس ــالت الت التعدي
ــريا منهم من  ــت تعاونا كب ــدويل ..كما ملس ال
حيث االلتزام..متمنيا أن يواصل الدارسني 
مسرية التأهيل وحضور مزيدا من الدورات 
ــتويات  ــم إىل مس ــم وتصل به ــي تأهله الت

متقدمة.

ــم عبدالجبار نويرص  ــا ثمن الحك فيم
ــة  ــاد يف إقام ــود االتح ــني جه ــد الدارس أح
مثل هذه الدورات الهامة التي تعود عليهم 
ــذه الدورة  ــدة ..وأوضح أن ه ــع والفائ بالنف
ــة التي  ــدورات التأهيلي ــوى ال ــن أق ــد م تع
ــزارة املعلومة  ــمت بغ ــث اتس ــا حي حرضه
ــة املهارات املعرفية  لدى  التقييمية يف تنمي
ــن ألي  ــا يمك ــن خالله ــي م ــكام ..والت الح

مشارك أن يقوم بدور الحكم العام.
ــس  رئي ــوان  األخ ــام  ق ــك  ذل ــب  عق
ــنيني واألمني  ــة عصام الس ــاد الطاول اتح
ــح املحارض الدويل  ــر زبارة بمن العام مطه
ــا  ــراً وعرفان ــاد تقدي ــيوني درع االتح بس

ــني خالل  ــي بذلها مع الدارس لجهوده الت
ــك توزيع  ــا جرى بعد ذل ــام الدورة ..كم أي
ــهادات الدورة عىل املشاركني واملمهورة  ش
بتوقيع االتحاد الدويل والحكام املشاركني 

يف الدورة هم: 
ــل الحبيش،  ــاج ازرق) نوف ــدويل (ب ال
ــرج، الدويل نبيل الضبعي،  الدويل عيل األع
ــة  ــكام الدرج ــي، وح ــادل اليفاع ــدويل ع ال
ــوث الدين  ــني وإبراهيم غ ــراد ياس األوىل م
ــد الدرم ومحمد  ــار نويرص وخال وعبدالجب
ــىس  ــور باعي ــادي وأن ــد ه ــف واحم املصن

وبرشى السفياني.

الصقر يتفوق على التالل مرة أخرى .. الريموك "ُيكرم" ضيفه وحدة عدن برباعية
وفحمان يبعرث االتحاد بثالثية

اختتام الدورة الدولية التحكيمية للطاولة

حجة / أحمد نارص مهدي
وضع فريق 22 مايو شفر قدماً يف املباراة النهائية 
ــدم بمحافظة  ــة الثالثة لكرة الق ــة أندية الدرج لبطول
ــرق بثالثية  ــىل نظريه مرصوح املح ــة بعد فوزه ع حج
ــذي جمعهما يوم أمس عىل ملعب  نظيفة يف اللقاء ال

عبس يف ذهاب الدور القبل النهائي.
ــيش يف الدقيقة 30  ــح ثالثية مايو محمد عي افتت
ــة لفريقه  ــس النتيج ــب عبدالله الخمي ــزز الالع وع
ــم  ــة 50 واختت ــي يف الدقيق ــدف الثان ــجيل اله بتس
الالعب عبدالله يحيى أهداف مايو بتسجيل الهدف 

الثالث يف الدقيقة 75.
ــح باملرزم  ــا الفت ــادل فريق ــه تع ــياق ذات ويف الس
ــلبياً يف اللقاء الذي جمعهما أمس  ورحبان حرض س

األول ضمن الدور قبل النهائي للبطولة.

البيضاء / محمد املشخر
ــورة  ــة الث ــىل مدين ــوم ع ــاح الي ــق صب تنطل
ــات  منافس ــاء  البيض ــة  بمحافظ ــة  الرياضي
ــوى ألندية  ــاب الق ــة أللع ــات التمهيدي التصفي
املستوى الثالث بمحافظة البيضاء التي ينظمها 
ــت إرشاف  ــة تح ــة باملحافظ ــاد اللعب ــرع اتح ف
ــاركة أندية  ــوى بمش ــام أللعاب الق ــاد الع االتح
ــباب البيضاء، التضامن الصومعة, النهضة,  (ش
ــباب األحمدي رداع, سبأ  ــتمرب, ش االتحاد, 26س

ذي ناعم, الثورة الزاهر، شباب عريب),
ــاب القوى  ــرع اتحاد ألع ــني عام ف ــار أم وأش
ــرب العمري  ــح عبدال ــاء  صال ــة البيض بمحافظ
ــتكمل ترتيباته إلقامة التصفيات  إىل أن الفرع اس
ــال  ــات أبط ــة يف تجمع ــل املحافظ ــار ممث الختي
ــة والتي  ــة الثاني ــة إىل الدرج ــات املؤهل املحافظ
ــن برنامجه  ــينظمها االتحاد العام للعبة ضم س

لهذا املوسم .
ــافات   ــيكون يف مس ــباق س ــاً أن الس موضع
، إىل  100م، 200م، 400م، 800م، 1500م5000م 
ــباق التتابع (4×100) والوثب الطويل  جانب س

والوثب الثالثي، وتطويح القرص ودفع الجلة.

مايو يقرتب من نهايئ 
ثالثة القدم بحجة 

اليوم بدء تصفيات ثالثة 
القوى ألندية البيضاء

مفكرة اليوممفكرة اليوم
ــس الجمعة  ــا الجنوبية أم أعلنت كوري
ــع أعالم جارتها  ــن حظر قيام مواطنيها برف ع
ــيوية  ــاب اآلس ــالل دورة األلع ــمالية، خ الش
ــون غربي العاصمة  التي تنظم يف مدينة انتش

سيول.
ــيول  وأعلنت وزارة الوحدة يف حكومة س

ــن املعمول به  ــي لألم ــون الوطن أن القان
ــع عىل الكوريني  منذ 1948م والذي يمن
ــوف  ــمال، س ــني رفع أعالم الش الجنوبي

يطبق أيضا خالل الحدث الريايض.
ــة  ــني يف حال ــار إىل أن الكوريت يش
ــاء  ــة، النته ــة الفني ــن الناحي ــرب م ح
ــا (1953-1950م) بهدنة  املعارك بينهم

وليس اتفاق سالم نهائي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة 
ــول يف مؤتمر صحفي، إن  ليم بيونج تش
ــي ممنوع من  ــوري الجنوب ــعب الك الش
ــه إىل  ــمايل أو حمل ــم الش ــالك العل امت

ــاب)  ــة (يونه ــبما أوردت وكال ــب، حس امللع
املحلية.

ــمايل  الش ــم  العل أن  ــدث  املتح ــر  وذك
ــتضيف  ــوف يرفع داخل املالعب التي تس س

املنافسات الرياضية.
ــراء بعد  ــذا اإلج ــالن عن ه ــي اإلع ويأت

ــمايل  وصول طائرة أول ممثلني عن الوفد الش
إىل الجنوب، ويأتي أيضا بعد أن قررت اللجنة 
ــون أعالم  ــوارع انتش ــن ش ــحب م املنظمة س
ــدث الريايض،  ــاركة يف الح ـــ45 املش ــدول ال ال
ومن بينها العلم الشمايل، بعد قيام محافظني 
باالحتجاج جراء وضع الفتات للبلد املجاور.

ووصلت طائرة تابعة لرشكة طريان 
ــماليا  "كوريو" وعىل متنها 94 كوريا ش
ــكلون الدفعة األوىل من الوفد املكون  يش
ــون  ــار انتش ــخصا، إىل مط ــن 273 ش م

الدويل.
ــون  انتش ــاب  ألع دورة  أن  ــر  يذك
ــني 19  ــا ب ــرتة م ــتمر يف الف ــوف تس س
ــر أول املقبلني، وتعد  ــبتمرب و4 أكتوب س
ــتضيف فيها  هذه املرة الثالثة التي تس
كوريا الجنوبية دورة األلعاب اآلسيوية 
ــا مرتني يف  ــىل أراضيه ــا نظمت ع بعدم

1986 و2002م.

كوريا الجنوبية تحظر رفع أعالم جارتها الشمالية يف ألعاب آسيا


