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االثنين
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7 / ربيع أول / 1436هـ

رئيس نادي شباب رخمة:

جاهزون لبطولة الضاحية.. وهدفنا درع 
الدوري العام أللعاب القوى

أكد رئيس نــادي شباب    
رخمة أن العبي الضاحية 
ـــنـــادي وصـــلـــوا  لمرحلة  فـــي ال
ــجــاهــزيــة الــفــنــيــة والــبــدنــيــة  ال
المطلوبة، للدخول في بطولة 
أنــديــة  الــمــســتــوى األول التي 
ينظمها االتحاد العام أللعاب 
القوى خالل الفترة (٣٠- ٣١) 
ديــســمــبــر الـــجـــاري بمحافظة 
ــهــم في  ــحــديــدة، خــاصــة وأن ال
مرحلة  إعـــداد متواصلة منذ 

نهاية التجمع الثاني ألندية النخبة الذي استضافته  
محافظة ذمار الذي تربع فيه الفريق على صدارة 
الترتيب العام لفرق اندية المستوى األول، وبات 
بعدها شباب رخمة األقرب للتتويج بلقب ودرع 
الموسم الرياضي ٢٠١٤م بعد امتالكه فارقًا 
نقاطيًا مريحًا عن أقــرب المالحقين وهــو نادي 
وحدة تريم .. معربًا عن تفاؤله الكبير بالفوز في 

سباق الضاحية عطفًا على المعنويات 
المرتفعة التي تسود العبي الفريق 
من الشباب والرجال وعزيمتهم على 
خطف بطولة الجولة الثالثة من الدوري 
العام الندية المستوى األول  والتتويج 
بدرع الدوري، كما سبق الفوز ببطولتي 
الجولتين األولى والثانية.. مؤكدًا على 
تــعــاون اإلدارة مــع العــبــي الفريق 
وتذليلها كافة الصعوبات، موجًها 
الشكر الجزيل للجهاز الفني واإلداري 
لمستمرة وسعيهم  ا لجهودهم 
الدائم لتطوير المستوى العام لالعبين وحل 

أي مشكالت قد تعترض مسيرتهم.
ــفــريــق خــالل  ــو ال ــه العــب ــدم وأشـــــاد بــمــا ق
لـــدوري  المرحلتين السابقتين مــن عمر ا
العام، وكذا حرص الالعبين على استمرارية 
التألق والسيطرة على بطوالت الجمهورية 

المختلفة والفوز ببطولة الضاحية..

في افتتاح إياب دوري الدرجة األولى لكرة القدم..

أهلي صنعاء يسترد الصدارة.. الصقر ُيطارد وشعب إب يتراجع للمركز الثالث!!
«الميثاق»-خاص 

 انطلقت يــوم الجمعة الماضي منافسات 
األسبوع الرابع عشر من دوري النخبة لكرة القدم 
ــى من دور اإليـــاب»، حيث جــرت  «٧»  «الجولة األول

مباريات على مدى أيام الجمعة، السبت، األحد.
وقد شهدت مباريات الجولة «١٤» 

عـــودة الــنــزعــة الهجومية فتم 
ا في ست 

ً
تسجيل  «١٩» هدف

مباريات فقط، وسجلت الجولة 
استعادة أهلي صنعاء  لصدارة 
ترتيب جدول الفرق التي كان 

قد فقدها «مؤقًتا» لصالح فريق  
شعب إب الذي استفاد من مباراته 
المؤجلة مــع هــالل الحديدة من 
ــدور  األول، حيث فــاز الشعب  ال
على الهالل الجمعة قبل الماضية 

فصعد  للصدارة بـ «٢٥» نقطة 
فتقدم للقمة بفارق نقطة عن أهلي 
صــنــعــاء، لــكــن  هــذا األخــيــر استرد 
صدارته عقب تجاوزه لضيفه شباب 

الجيل بالجولة  «١٤» بهدفين 
مقابل هــدف، في حين تعثر 
شــعــب إب بالمحافظة على  
الصدارة، عندما اكتفى بالتعادل 

لـــــيـــــعـــــود  بهدف لمثله مع الشعلة في عدن 
األهلي إلــى الــصــدارة برصيد «٢٧» نقطة في حين 

تراجع الشعب  للمركز الثالث بـ «٢٦» نقطة.. أما 
المركز الثاني فقد بقى في عهدة  الصقر بتعز عقب 
اكتساحه لضيفه وحدة عدن بنتيجة خمسة أهداف  
مقابل هدف للوحدة، الصقر تساوى مع الشعب في 
النقاط، لكن الصقر  تفوق في عدد األهداف.. وكان الفتًا 
تعذر إجراء مباراة الشعلة وضيفه  شعب إب على ملعب 
الشعلة بالبريقة - عصر الجمعة - حيث حال  أنصار 
الحراك الجنوبي دون إجراء المباراة لتتأجل إلى عصر 

السبت  لتقام وفيها تعادل الشعلة والشعب 
«١/١». وفــي سياق متصل خاض 

فريق اليرموك من صنعاء مباراته 
أمـــام فــحــمــان  أبــيــن عــلــى ملعب 
المنصورة في محافظة عدن عصر 
السبت الماضي وقد  تمكن فحمان 

من الفوز على اليرموك بهدفين مقابل 
هدف، وكان  اليرموك قد تعرض إليقاف بعثة 

الفريق على  احد مداخل محافظة عدن  ومنعها من 
مواصلة رحلتها القادمة من حضرموت «بًرا» من قبل  
عناصر من الحراك، وبالتالي فقد كانت مباراة الفريق 
مع فحمان  مرشحة بعدم إقامتها لكن تدخل التالليين 
أنقذ الموقف حيث بادرت إدارة  التالل إلى إرسال «باص 
الــنــادي» لكي يقوم بنقل بعثة اليرموك إلــى  مدينة 
المنصورة «تحت حماية التالل» وهو بالفعل ما حدث 

وجرت  المباراة - السبت- بنجاح.
 في باقي النتائج نجح وحدة صنعاء في عبور عقبة 
جاره العروبة وفاز  عليه بهدفين مقابل هدف، كما 
نجح هالل الحديدة في الحاق الهزيمة  

بالتالل بهدفين نظيفين.

بالتزامن مع بروز ظاهرة اللجان الشعبية..

اتحاد القدم ُيعلن عن تشكيل «١٧» لجنة كروية
«الميثاق»- خاص 

 «١٣٦» شخًصا هم األسماء التي قرر االتحاد 
العام لكرة القدم تعيينها  ضمن عضوية لجانه العاملة، 
حيث تم توزيع ذلك العدد على «١٧»  لجنة متخصصة 
«أو هكذا يفترض أن تكون طبيعة عمل كل تلك  اللجان» 
إّال أن تسمية أولئك األعضاء واللجان الـ «١٧» ال تعدو عن  
كونها إجراًء اتحاديًا ال يخرج عن دائرة االستقطاب إن لم 
يكن مراضاة  ألفــراد أو لبعض األندية، أما الحديث عن 
العمل المؤسسي أو المهني  فاألمر يندرج ضمن 

المزايدة.. ليس إّال.! 
اللجان.. أشكال وألوان!

الالفت في موضوع االعــالن الصادر عن 
االتحاد العام لكرة القدم  المتضمن تسميته 
رؤساء وأعضاء اللجان العاملة باالتحاد للسنوات  
األربــع القادمة، هو التزامن العجيب في موعد 
االعالن عن إنشاء اللجان  الكروية الـ «١٧»، إذ جاء في 
ذروة ازدهــار وتوسع نشاط اللجان « الحوثية» الثورية 

«الشعبية، الرقابية، إلخ..»!
األمر الذي جعل البعض يتندر على لجان اتحاد القدم 
المعلن عنها - مؤخًرا - بأنها ليست سوى لجان صورية 
«ديكورية» ولدت «ميتة» بدليل  أن االتحاد العام لكرة 
القدم اكتفى بتسمية تلك اللجان من دون 

أن ُيفصح  عن طبيعة أو مهام لجانه الـ «١٧» أو برنامج 
عمل كل لجنة للسنوات األربــع القادمة ومواعيد انعقاد 

اجتماعاتها أو األماكن الخاصة لتلك الجتماعات.. إلخ..؟
كما أن الغموض يحيط بتلك اللجان الكروية الـ «١٧» 
وأعضائها الـ «١٣٦»، هل عملها تطوعي أم هناك مقابل 
«مادي» لألعضاء «كبدل  اجتماعات» أو «بدل مواصالت» 
نظًرا ألن الغالبية العظمى من أولئك  األعضاء المعينين 
في قوام كل تلك اللجان يقطنون في محافظات بعيدة، 
وبالتأكيد أن وصولهم إلى مقر االتحاد يحتاج لتوفير نفقات 
«سفر  ومواصالت» لعقد االجتماعات الخاصة بكل لجنة.!

فهل يعقل أن االتحاد قــادر على تحمل مثل كل تلك 
النفقات المالية سواء  من ميزانيته المعتمدة من الشباب 
والرياضة أو من باقي الموارد  األخرى التي يحصل عليها 

االتحاد جراء بيع الحقوق التلفزيونية لبث  الدوري إلخ..!
لجنة لكرة القدم الحريمية!

الجديد في القرار الصادر عن اتحاد القدم الُمعلن عنه - 
مؤخرًا - حول  تشكيله للجان العاملة إلدارة دفة السفينة 
الكروية اليمنية خالل المرحلة  القادمة، هو قيام االتحاد 
بتعيين لجنة «جديدة جًدا» خاصة بشؤون الكرة  النسوية!!
وهو ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد اطالق نشاط 

كرة القدم في  أوساط فتيات ونساء اليمن وكأننا قد بلغنا 
عنان السماء على صعيد كرة  القدم الرجالية.؟ 

وبغض النظر عن الجدوى من «اللجنة الكروية النسوية» 
أو ما الذي ستطلع به في قادم األيام، فإن المثير لالنتباه أن 
اللجنة «الحريمي» المعينة ضمت أسماء لسيدات لم يسبق 
للوسط الكروي أن سمع عن أيٍّ منهن أي نشاط أو تواجد 
بالساحة الرياضية - عموًما - أو بالوسط الكروي «على وجه 

التحديد».
وقد شكلت اللجنة المعنية بكرة القدم النسوية الواردة 
ضمن اللجان الـ «١٧» الُمعلن عنها من قبل اتحادنا الكروي 

من االسماء التالية:
- صفاء الشعوبي - رئيًسا

- أماني عبده السقال - نائًبا
- جوادر رضوان - سكرتيًرا

- سارة سعيد الزبيدي - عضًوا
- انسجام الشريف - عضًوا

- المدير الفني باالتحاد - عضًوا
يا تــرى ما أول نشاط «عملي» للجنة النسوية الكروية 
«الــولــيــدة» بــل ومتى سيكون موعد أول اجتماع لها؟. 

واألسئلة مفتوحة؟!..

إشهار أول لجنة لكرة القدم النسوية وغموض يكتنف مهام معظم اللجان!!

يتوقع حضور اتحاد جدة.. 

تشكيل لجنة مهرجان اعتزال العب 
المنتخب وأخضر عدن محمد  حمادة

علن مساء الخميس الفائت عن تشكيل لجنة عليا برئاسة   
ُ
ا

محافظ عــدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، للتجهيز 

ا وفريق الوحدة 
ً
والتحضير لمهرجان اعتزال  نجم الكرة الوطنية سابق

ل  المنتخبات الوطنية في استحقاقات 
ّ
العدني محمد حمادة، الذي مث

 بقوة 
َّ
خارجية وكان من أبرز المدافعين في  البطوالت المحلية وتميز

تسديداته من مسافات بعيدة، وله أهــداف  جميلة وعديدة من تلك 

الوضعية.. وتضم اللجنة عضوية الدكتور نجيب العوج ورئيس اتحاد 

الــكــرة أحــمــد  العيسي 
والــنــاقــد الــريــاضــي محمد العولقي 

وهـــانـــي مــحــفــوظ مـــســـوؤل لجنة  

الــعــالقــات لمهرجان االعــتــزال.. 

وأعـــــرب حـــمـــادة عـــن ســعــادتــه 

الــكــبــيــرة بــقــرب تحقيق حلمه 

بإقامة مهرجان  اعتزاله الذي 

ـــــدأت أولـــى  ــًرا وب ــي ــث ــم بـــه ك حــل

خطوات تحقيق الحلم بتشكيل  

لجنة عليا تضم شخصيات كبيرة 

مشهودًا لها بالنجاح والفعالية، 

وإن شــاء  الله يكون مــن أنجح 

الــمــهــرجــانــات.. وأكـــد حــمــادة 

بعد نهاية لقاء جمعه برئيس 

ــكــرة أحــمــد العيسي  اتــحــاد ال

بالحديدة، أنه لم يتم تحديد 

موعد مهرجان االعتزال حتى 

تعقد اللجنة  اجتماًعا لها يتم 

لترتيبات  خــاللــه مناقشة ا

الفنية لمهرجان االعــتــزال 

وبدء  مخاطبة فريق االتحاد 

السعودي، وهو الفريق الذي طلبته لحضور مهرجان االعتزال لتحديد 

الموعد المناسب للفريق السعودي للحضور إلى عدن وإقامة اللقاء..

ودعــا حمادة كافة الجماهير ومحبي األخضر العدني إلى التفاعل مع 

مهرجان اعتزاله، حيث يهمه تحقيق النجاح الجماهيري والمعنوي قبل  

المادي، إضافة إلى رعاية واهتمام من وزارة الشباب والرياضة لالعب  خدم 

المنتخبات الوطنية ويفترض أن ينال تكريًما خاًصا من الجهة  المعنية 
بالرياضة والشباب..

وحدة صنعاء.. منشآت تفتح النفس 
«الميثاق»-خاص 

اختلفت أوضاع النادي العاصمي وحدة صنعاء في الفترة االخيرة  
بعد أن استكملت كثير من مشاريعه االستثمارية ومنشآته النموذجية.. 
ليكون بين أبرز األندية التي تمتلك البنى التحتية المهمة التي  باستطاعتها 
أن تسهم وتقدم المساعدة في تغيير أحوال هذا النادي الكبير بين اآلخرين 
بعدما تخلى عن الزعامة وتنقل بين حين وآخر مابين اندية النخبة وأندية 
المظاليم مرة ومرتين وثالثًا وكأنه قد أستهوى الترحال.. الزعيم كما يحلو 

لمحبيه وعشاقه أن يسموه عطفًا على شكٍل كان يتميز به كرقم مهم وحالة 
استثنائية في التتويجات برفقة جيل متميز..  يستطيع اليوم أن يضع اللبنات 
األولى في مسار استعادة نفس غائب لسنوات وااللتفات إلى األمجاد والبطوالت 
التي على ابنائه أن يمروا إلى مقر ناديهم ليرتبطوا بتلك البطوالت والكؤوس 
الموضوعة في  خزائنه ليدركوا أن المفقود ليس بالشيء الهين وأن الحاجة 
تتطلب روحًا  جماعية والتفافًا لالرتقاء بآلية العمل واالستفادة مما تحقق 
بثقافة رجال  أوفياء قدموا للنادي مالم يقدمه أحد في سنوات طويلة من خالل 

هذه  المشاريع العمالقة التي تستطيع سد متطلبات النادي الكبير 
والعريق.. في حال أخلصت النوايا من قبل ابنائه أصحاب القرار والشأن 
االزرق  في مواعيد قادمة للبدء في خطوات متالحقة إلعادة االمجاد 

الماضية حتى ال تظل من الماضي فقط .
خالصة القول: وحدة صنعاء اليوم لديه ملعب رائع بمواصفات خاصة  
يفترض أن يستفاد منه بصورة تظهر في منظومة الفريق وأدائه بين 

منافسات كبار النخبة بعد أن غاب عنهم سنوات طويلة.

ملعب رائع 
بمواصفات خاصة..

الحراك في المكال 
يفشل مباراة إتحاد 
إب وشعب حضرموت

قامت مجاميع من الحراك  

االنفصالي بمحاصرة العبي 

نـــادي إتــحــاد إب فــي احــد الفنادق 

ــعــوهــم من  ــن ــمــكــال وم بــمــديــنــة ال

التوجه الى الملعب لمواجهة شعب 

حضرموت ضمن منافسات الدوري 

اليمني لكرة القدم.

وقال مصدر محلى لـ "براقش نت" 

ان المباراة فشلت بسبب حصار العبي 

إتحاد إب، وان الفريق اثر البقاء في 

الفندق خشية من تعرض الالعبين 

الذى فـــي ظـــل تــقــاعــس الــجــهــات 

االمنية عن القيام بحمايتهم.

ألف مبروك
وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء

احتفل الشاب الخلوق

فاهم محمد علي الفضلي
بزفافه الميمون الخميس بالعاصمة صنعاء

وبهذه المناسبة السعيدة نزف للعزيز فاهم أجمل 
التهاني والتبريكات.. متمنيين له حياة زوجية 

سعيدة.. والف الف مبروك.
المهنئون :

مكتب الزعيم
عنهم االستاذ/ محمد علي الرويشان

وجميع العاملين باألمانة العامة للمؤتمر واعالميو المؤتمر 
الشعبي العام

عنهم / طارق الشامي  - محمد أنعم 
 عبدالملك الفهيدي- أحمد الحبيشي


