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«الزعيم».. في الطريق السليم!!
بنجاح كبير يواصل فريق وحدة صنعاء مشواره المتميز في دوري  

الدرجة الثانية لكرة القدم ..حيث ينفرد األزرق الصنعاني الملقب 
بـ"الزعيم" بصدارة قمة فرق المجموعة الثانية التي تختتم منافسات دور 

الذهاب غدًا الثالثاء.
الفريق الوحداوي الذي يقوده المدرب الوطني الكبير أمين السنيني يتربع على 
صدارة فرق المجموعة برصيد (٢٢)نقطة من سبعة  انتصارات وتعادل واحد 

ودون خسارة، مبتعدًا عن أقرب مطارديه وحدة عدن بأربع نقاط .
ويتوقع أن يمضي الزعيم بثبات نحو العودة إلى موقعه الطبيعي في 
ذكر.. حيث سينتقل الفريق األسبوع 

ُ
دوري الكبار من دون أي صعوبات ت

القادم للعب دور اإلياب في محافظة عدن ..ويحظى بكل اهتمام ورعاية 
من قبل إدارة النادي من جميع النواحي ..فهل يواصل الزعيم المشوار 

دون عوائق؟!

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٠٥)

االثنين
 7 / 4 / 2014م  
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"الميثاق"- خاص 
قال المدير المالي لصندوق رعاية النشء والشباب 
جمال أحمد العقاري إنــه اليشرفه االستمرار في عمله 
كمدير مــالــي للصندوق فــي ظــل جملة مــن المشاكل 
والعراقيل المصطنعة  التي رافقت عمله  والتي تهدف 
إليقاف مسيرة التغيير واالصالحات والحد من الفساد  
وتجفيف منابعه في الصندوق، االمر الذي لم َيُرق للكثير 

من المفسدين والمتمصلحين.
وأوضح العقاري  أن الكثير من الصعوبات والمنغصات 
ــورة التصحيح التي جــاء مــن اجلها في  ــام ث وقفت أم
سبيل اصــالح ما يمكن اصالحه داخــل صندوق رعاية 
النشء والشباب الذي سادت فيه االختالالت والمخالفات 
الواضحة والفاضحة وأدت إلى تدهور وضع الصندوق إثر 
استنزاف امــوال ومقدرات الشباب والرياضيين من قبل 
قيادات واشخاص ألغــراض شخصية بعيدًا عن االهــداف 
التي أنشئ من اجلها الصندوق..مبينًا أنه وجد  قيادة 
هشة للصندوق والتهتم البتة بعملية 
التصحيح،  وهّمها فقط  كسب 
االمــــوال الــبــاهــظــة  بطرق 

غيرمشروعة..مؤكدًا بأن الحملة الشرسة المنظمة التي ُوّجهت 
له  ليست بغريبة وهي نتاج طبيعي من ٍقَبل  اشخاص فقدوا 
مصالحهم في الصندوق وكالوا التهم الكاذبة ضد من يقف في 
وجههم، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أنهم سبب جوهري 
في تدمير الصندوق والكثير من الوثائق تؤكد افعالهم واعمالهم 
الالمسؤولة والتي نحتفظ بها لعرضها على الجهات المختصة في 

الوقت المناسب.
ووصف العقاري قرار وزير الشباب والرياضة معمر االرياني 
ايقافه من عمله باألرعن وغير القانوني واليحق للوزير اصدار 
مثل هذه القرارات كون المدير المالي  يتبع وزارة المالية الجهة 
المخولة بتعيينه أو إعفائه ..مؤكدًا عدم سكوته على هذا القرار 
نيطت 

ُ
الذي اعتبره قــرارًا تعسفيًا اليرتقي للمسؤولية التي  أ

بالوزير الذي يفترض به أن يكون داعمًا لجهود االصالحات في 
الصندوق بإعتباره رئيسًا لمجلس اإلدارة  ال واقفًا ضدها..مشيرًا 
إلى أن قيادة وزارة المالية كانت قد كلفت قبل ايام لجنة خاصة 
بالنزول إلى الصندوق لفحص وثائق الصرفيات واالطالع على آلية 
تسيير العمل  لرفع تقرير تفصيلي عن ذلك..الفتًا إلى أن االيام 
القادمة كفيلة بإحقاق الحق وكشف الحقائق وتعرية كل من 

تسببوا في انهاك صندوق رعاية النشء والشباب.

المدير المالي لصندوق رعاية النشء والشباب يؤكد :

ال يشرفني االستمرار في مهمتي  في ظل وجود هؤالء
اليحق لوزير الشباب إيقافي.. أنا اتبع وزارة المالية.. واأليام القادمة كفيلة بكشف الحقائق..

الزنم.. الرجل المناسب
"الميثاق" /خاص 

بوجود اسمه في قائمة المرشحين لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم .. شيء مفرح ومّهم ويالمس 
كثيرًا من تفاصيل من يهتمون بشيء مختلف في إدارة شؤون لعبة تاهت وتساقطت أوراقها في الحضيض .
 هو علي محمد الزنم / وكيل محافظة إب  والشخصية التي تحمل مكنونًا رياضيًا وقياديًا واجتماعيًا 

يحظى بالتوافق من الجميع .. لهذا كان األمر رائعًا ومهم النه ارتبط بقيمة 
رجل يمتلك الكثير ليضعه في مواقع يرتادها ويسلك ممراتها 

ويفك شفرة معضالتها .. بعد سنوات طوال كان فيها الرجل 
الذي يصنع  الفارق في مواقع عمله في كثير من االتجاهات 

المختلفة.
اذًا.. هي بشارة  صاغتها االقــدار والموعد الجديد 
لغربلة شؤون كرة القدم اليمنية بعد ما أصابها الوهن 
.. موعد يختص بشخصيات قادرة على إيجاد الجديد 
 للعبة كرة 

ً
ورفد مواقع القرار بما هو مختلف ، خدمة

القدم لتستعيد توازنًا افتقدته من سنوات.
كثير من الرياضيين والمتابعين ومن يعرفون 
الزنم وسمعوا عنه  يتحدثون عن وجود  شيء من 
الجدية عند هذا الرجل.. ويربطون ذلك برغبة في 
احداث تغيير في مواقع القرار خصوصًا أن " الزنم" 

مرشح لمنصب قيادي في موقع النائب الثاني  مما 
يعطيه شيئًا خاصًا في صناعة القرار الكروي الذي 
يريده الجميع في اتجاه جديد حتى وإن بقى في قمته " 
الشيخ العيسي" اتجاه تبنيه القدرات والخبرات والقامات 

والشخصيات التي يظهر فيها محور حديثنا هنا ، بصفته 
وقيمته وحضوره .

فهل تعي جمعية االختيار " العمومية" ما تحتاجه المرحلة 
وتضع أصواتها في خانة مثل هؤالء .. األمر يبقى مرهونًا 

باليوم االنتخابي القادم ٢٢ ابريل المقبل.

الصقر والخطأ القاتل!!

بات في حكم المؤكد أن يتم سحب النقاط الثالث التي كان الفريق الكروي األول بنادي الصقر قد حصدها في    
األسبوع الخامس عشر من الدوري العام إثر فوزه على ضيفه فريق شعب صنعاء بنتيجة «٣/١» في ذلك اللقاء 
الذي جرى على ملعب الصقر في تعز.. لكنه شهد أحداثًا «مؤسفة» عقب نهايته تمثلت في المناوشات التي حدثت بين 
بعض الجماهير الصقرواية مع بعض العبي الشعب وفيها تعرض مدرب الشعب مصطفى حسن لالعتداء من جمهور 
الصقر، لكن الحدث األبرز في ذلك اللقاء- وهو الذي يهدد بسحب النقاط من الصقر، تمثل في قيام الالعب الصقراوي 
أكرم الورافي بارتداء رقمين في المباراة «١٥» في الشوط األول ثم ارتدائه  للرقم «٢٢» في الثاني، األمر الذي يخالف 
الالئحة ومنح نادي  الشعب الفرصة للتقدم باحتجاج رسمي على المخالفة التي ارتكبها الورافي مؤخرًا أمام اتحاد الكرة 
بتعليق نتيجة تلك المباراة تمهيدًا لسحب النقاط الثالث بانتظار الفتوى التي سيصدرها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

الذي قام شعب صنعاء بتصعيد احتجاجه إليه!!.

فحمان يعيد 
االبتسامة 

لجماهير أبين
بجدارة واستحقاق يواصل فريق    

كرة القدم بنادي فحمان بمحافظة 
أبين رحلة التألق الرائع في مشواره بدوري 
الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث يواصل 
الفحمانيون نجاحاتهم في منافسات دوري 
الدرجة الثانية المجموعة األولى التي تجري 
مبارياتها بمحافظة عدن للصعود إلى دوري 
الدرجة األولى، وحتى ماقبل الجولة األخيرة 
للبطولة مايزال سفير أبين فحمان يعتلي 
قمة ترتيب فرق المجموعة بعد أن نجح في 
إزاحة المتصدر السابق شعلة عدن، وبات 
من المؤكد أن ينهي فحمان دور الذهاب 
وهو في الصدارة وبفارق مريح عن مطارده 
األول الشعلة، حيث لفحمان «٢٢» نقطة 
مقابل «١٩» للشعلة، وبذلك يكون فريق 
فحمان قد نجح في زرع االبتسامة للجماهير 
األبينية العاشقة لكرة القدم.. فهل يواصل 
الفحمانيون المشوار والصعود إلى دوري 
الكبار رغم الظروف الصعبة التي مر ويمر 

بها الفريق؟

شرف محفوظ .. تدخل رئاسي غير محسوم !!
ــع الصيت " الكابتن شرف   في قضية ايقاف النجم الــكــروي ذائ

محفوظ" كثير من األشياء التي يجب أن نعّرج عليها لنكشف كيف 
كانت األمور تصل إلى ذلك المنحى .

فإيقاف " الــشــرف" هــداف الــعــرب وصــاحــب التاريخ 
الطويل مع كرة القدم كنجم كبير وهداف صنع األلق 
في مالعبنا على مــدى ثالثة عقود من الزمن  كان 
وصمة عار وشيئًا معيبًا في حق من سعى إليه وكتب 
سطوره .. ألن األمر كان يكتسي حالة من التهور 
وردة الفعل التي غاب فيها العقل والمنطق والتقدير 
لنجم بحجم شرف التالل المحفوظ نجم المنتخبات 

الوطنية.
حالة من المتابعة وردود األفعال الواسعة كانت 
ترتبط بصدور القرار .. ابرزها تدخل رئاسي من 

ف 
ّ
قبل فخامة رئيس الجمهورية الــذي كل
شخصيتين كبيرتين هما د.ياسين سعيد 

نعمان ود. يحيى الشعيبي ليكونا 
مساحة إعــادة الحق الــذي حاول 

انتزاعه العيسي والشيباني من 
مسيرة العب حصد النجومية 
من أعلى مراتبها وجمع المجد 
من اطرافه ... ومع ذلك ظلت 
تلك التدخالت مجرد حديث 
لم يفِض الى شيء حتى بعد 

تصريح الدكتور يحيى الشعيبي بأن األمور قد ُحلت، فقد ظهر تعنت االتحاد 
بعدم إخراج ما قيل إنه اتفق عليه الى النور .. وكأن في األمر شيئًا من التالعب 
والتأخير الذي يراد منه النيل من نجومية النجم الكبير ،الذي ارتضى السكوت 

لب منه من قبل جهات الوساطة.
ُ
والقبول باألمر وفقًا لما ط

رى ماذا يريد اتحاد العيسي الوصول بفعلته التي اغضبت 
ُ
ت

الشارع الرياضي وعشاق كرة القدم .. بعد كل ما تناولته الصحف 
وما سجلته األقالم من مواقف وما فضحت فيه اعمال اولئك 
«هبالة» سيتذكرها  الذين ردوا على انتقادات النجم الكبير بـ

التاريخ في كل السنوات!!

ثالث مدرب لمايو.. ولكن؟!
أجرت إدارة نادي ٢٢ مايو بصنعاء تغييرًا شامًال في الجهاز الفني للفريق الكروي األول بالنادي المشارك    

حاليًا في مسابقة الدوري العام للدرجة األولى لكرة القدم حيث أنهت مهمة المدرب المصري نصر إبراهيم 
وجهازه المعاون وهو الذي كان قد تسلم مهمة تدريب الفريق مطلع الدور الثاني من دورينا لكنه فشل في 
قيادته إلى بر األمان فتكررت الهزائم المتالحقة للفريق فظل في موقعه في المركز الثالث عشر قبل 
األخير بتسع نقاط، علمًا أن المدرب المصري كان قد حل بديًال للمدرب الوطني علي باشا الدي قاد 
الفريق في دور الذهاب، أما المدرب البديل الذي سيخلف المصري نصر إبراهيم فهو المدرب 
الوطني المخضرم الكابتن طه حسين الجحدري الذي تسلم الفريق وهو في وضع صعب وتجرع 
أول خسارة مع الجعدري على أرضة حين خسر من الصقر «١/٤» ليكون مايو قد دخل فعليًا 
دائرة الهبوط لدوري الثانية الذي كان قد صعد منه هذا الموسم بعد خمسة مواسم في 

المظاليم.. وهاهو يعود للعب فيه!!

بما أن األستاذ عبدالله هادي بهيان  
جــزء من آلية عمل وزارة الشباب 
في كثير من السنوات الماضية  من خالل 
منصب الوكيل .. فــإن اختياره األخير 
وتعيينه نائبًا للوزير -وهو المنصب الذي 
ظل خاليًا منذ ابتعاد حاشد األحمر- 
يكون طريقًا اختباريًا للرجل في قدرته 
على إيجاد ما يمكن أن يقي الوزارة  من 
إزدياد منابع الفساد فيها واالستحواذ 
على األموال الطائلة بدون حق من قبل 
جهات بعينها في هــذه الـــوزارة التي 

تختص بأهم شريحة في المجتمع.
ومع أن القرار حظي بمباركة الكثيرين 
ولم يتقبله اآلخرون ، إال أن الوضعية التي 

على أبو هادي أن 

يرتبط بها  تتمثل في استغالل خبراته وما 
ــوزارة ، والبت فيها  يعرفه في كواليس ال
انطالقًا من منصبه الجديد  الذي زادت فيه 
الصالحيات  التي تخوله ليكون رجل قرار 
وصاحب كلمة يتلقاها الرياضيون بروح 
طيبة على عكس كل المواعيد الماضية 
التي ظلوا فيها متفرجين لحقوقهم وهي 
سرق في صيغ من الفساد العلني 

ُ
نهب وت

ُ
ت

المخيف .
سننتظر قادم األيام لنقف على ما يمكن 
أن يأتي به الوكيل السابق  ونائب الوزير 
الحالي " عبدالله بهيان" لخدمة الرياضة 
اليمنية المتدهورة  بفعل فساد متزايد .. 
ألننا حينها سنعيد كتابة السطور بصيغة 

وحروف أخرى..

بهيان " المجّرب" هل يحدث التغيير؟

 الكرة الطائرة اليمنية .. الحكم عائلي !!
ما زال واقــع الكرة الطائرة اليمنية   

باقيًا على حاله ال يجد طريقًا للتغيير 
واالنفراج من براثن بعض الجاثمين على قراره 
منذ فترات طويلة .. وفي ذلك كانت مصيبة 
إقامة دوري " النخبة" -هكذا يسمى- بخمسة 
فرق فقط  بعد رفض فرق حضرموت القدوم 

والمشاركة .
ــرة واتـــحـــاده ورئــيــســه  ــطــائ ــكــرة ال ال
مــحــســن أحــمــد صـــالـــح  يــعــيــشــان في 
اتجاهات متنافرة ومتباعدة كــٍل في 
اتجاه مختلف ،..ألن القرار الذي يمكن 
أن يلم الشمل غائب ويحتكره منسوب 
عائلي يتمثل في محسن كرئيس ونجله 
أوسان كرئيس للجنة المسابقات .. فيما 
باقي االدوار مجرد كومبارس فيها بعض 
المتمصلحين الذين يبحثون عن الفائدة 
مــن خــالل مقولة تــرديــد النشيد الــذي 
يفرضه " محسن" عليهم حتى ال تغيب 

عطاياه .
هــذا االتــحــاد " الــهــزلــي" بمهازله وأفعاله 
وديكتاتورية رئيسه ، يحتاج إلى ثورة حقيقية 
ــديــة لتصل  فــي بــواطــن اللعبة  مــن قبل األن

ـــى مــواقــع  رســالــتــهــم إل
ــيــخــرجــوا من  ــار ل ــكــب ال
مضاجعهم ويلتمسوا 
واقع اللعبة الذي ليس فيه شيء سوى محطات 
محلية آخرها دوري بخمسة فرق .. ال يمكن 
أن يخدم تطور لعبة بقيت وستبقى رهن 
العقليات المريضة التي لن تخدم تطورًا منتظرًا 

كشأن أي لعبة يرتبط بها شباب واندية.
في الكرة الطائرة اليمنية وحكمها العائلي 
.. تتعدد الشكاوى وال أحد يستجيب يا صناع 
القرار الرياضي .. فعيب عليكم أن تبقوا بعيدًا 
ق 

ّ
عن صرخات منتسبي لعبة نستطيع أن نحل

فيها عاليًا ألن  لدينا موهوبين قادرين على 
التحليق في الفضاء الخارجي .. وكفى!! 


