
في ظل الخالف الــذي احتدم مؤخرًا بين  
وزارة الشباب والرياضة من جهة وامانة 
العاصمة من جهة أخرى حول أحقية الجهتين في 
ملكية أو حق التصرف في الملعب التاريخي الشهير 
ملعب الشهيد  الظرافي الواقع في ميدان التحرير 
بوسط العاصمة صنعاء ..فإن مصير هذا الملعب بات 
مهددًا بعدم القدرة على مواصلة المشوار وتأدية 
الدور الذي أنشئ من اجله الملعب بداية السبعينيات 
..حيث مازال مغلقًا امام مختلف االنشطة التي كان 
يحتضنها ومنها المباريات في الدوري العام أو في 

المسابقات الكروية األخرى.
ورغــم أن الملعب ُوضــع ضمن مــشــروع (جــول) 
الممول من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- 
وكــان ُيفترض أن يخضع إلعــادة تأهيله وترميم 
مرافقه إال أن الصراع المستجد مؤخرًا بين الوزارة 
واالمانة بات يهدد مصير الملعب بصورة مخيفة 
من أن يؤدي هذا الصراع (غير المبرر) إلى أن يفقد 
الملعب الفرصة في إعادة التأهيل ليعاود احتضان 
المباريات..وبالتالي استمرار إغالقه إلى أجل غير 

مسمى...!
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التالل .. دعم رئاسي مستحق .. أم شأن سياسي ؟!!
مع أن التالل بقيمته وتاريخه " كعميد لألندية  

في الجزيرة العربية" يستحق أن ينال الدعم في  
كل وقت من قبل جهات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية 
.. إال أن التوقيت والموعد الذي منح فيه النادي خمسة 
ماليين ريال  أثار كثيرًا من التساؤالت من قبل كثير من 

متابعي الشأن الرياضي .
ففي ظل الحاجة الماسة  لدى كثير من األندية للدعم 

لحالها المتهالك ، كان هناك من يشير إلى جزئية سياسية 
طغت على اللفتة التي ظهرت بها رئاسة الجمهورية 
تجاه التالل كناٍد يفترض أن تكون النظرة له ال تختلف 
عن األندية األخرى حتى في عدن حاضنة التالل والشعلة 
والوحدة وشمسان والميناء واألندية األخرى .. لهذا اتخذ 
الموضوع الذي رسم االبتسامة على التالليين الباحثين 
عن إستعادة مجدهم الغائب ، مسار غير طيب في 

الشارع الرياضي حيث رفض البعض القبول به وإن كان 
باتجاه ناٍد كبير بحجم التالل .. وعلى ذلك ستكون 
رئاسة الجمهورية في وضع حرج في قادم األيام 
والمناسبات ألنها اختارت موعد االقتراب من التالل 
ة فاحصة لشأن األندية  ٍ وقــراء

ــأٍنِّ وهمومه دون ت
األخرى التي ظهرت أيضًا بردة فعل تجاه ماحصل.. 

ولسان حالها (كلنا أوالد تسعة).!!

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٠٠)

االثنين
 3 / 3 / 2014م  

1 / جماد أول / 1435هـ

فرسان المؤتمر يكتسحون انتخابات 
فروع اتحاد كرة القدم 

الميثاق /متابعات:  
أفرزت نتائج انتخابات فروع االتحاد العام 
لــكــرة الــقــدم لــلــدورة االنتخابية الــســادســة للفترة 
(٢٠١٤ – ٢٠١٨م) سيطرة طاغية للقيادات 
المؤتمرية لفروع االتــحــاد في مختلف محافظات 

الجمهورية. 
وتمكن أغلب رؤســاء الفروع المنتمين للمؤتمر 
الشعبي العام من انتزاع التمديد لوالية ثانية والبعض 

منهم للوالية الثالثة.

وكان أغلب من تم تزكيتهم من القيادات السابقة 
للفروع وبواقع (١٢) فرعًا ، بينما تم تزكية أربعة 
رؤساء جدد لفروع الجوف وعمران والبيضاء وحجة ، 
وكان رئيس فرع المحويت الوحيد الذي تم التجديد 
له باالقتراع السري والمباشر بينما أسفرت انتخابات 
فرعي الحديدة وأبين عن قدوم شخصيات جديدة 

باالحتكام لصندوق االقتراع.
وفيما يلي أســمــاء الفائزين برئاسة الــفــروع في 

المحافظات:

عدن - محمد أحمد حيدان السياري - مؤتمر
 حضرموت الساحل - درويش عبدالله سويد - مؤتمر 

مارب - صالح محمد الحواني - مؤتمر
 أمانة العاصمة - راجح سعد القدمي - مؤتمر 

صنعاء - صالح حسن عشية - مؤتمر
 إب - عبدالرحيم الخشعي - مؤتمر
 ذمار - ناصر أحمد العبال - مؤتمر 

الضالع - محسن علي مثنى - غير معروف 
حضرموت الوادي - سعيد علي بايمين - مؤتمر 

الحديدة - ناصر المحويتي - غير معروف

 الجوف - خالد علي الغانمي - غير معروف
 لحج - خالد عوض اليماني - مؤتمر

 أبين - جياب باشافعي - غير معروف
 شبوة - علي محمد الحرملي - غير معروف

 المحويت - نبيل محمد الجبني - مؤتمر
 تعز - محمد علي القدسي - مؤتمر

 عمران - خالد علي األشول - غير معروف
 البيضاء - نبيل عبدالله غرامة - غير معروف

 حجة - علي عبده شوقي - غير معروف

مواجهة ماليزيا .. هل ننتظر الشيء المختلف؟!
مع غياب الفوز عن منتخبنا الوطني  

األول لكرة الــقــدم  في فترة طويلة 
ماضية تتجاوز السنتين في كثير من المشاركات ، 
ينتظر الجمهور الرياضي  محطة أخيرة في التصفيات 
اآلسيوية  نواجه فيها منتخب ماليزيا  بحالة ترقب 
وأمل بأن يكون العبونا الذين يخوضون المواجهة بدون 
أي ضغوط  قادرين على استيعاب المحطة وما تتطلبه 
لنبدأ في مسار مختلف ..تكون فيه البسمة على شفاه 
محبي اللعبة وألوان الوطن  في مقام أول يكتب صياغة 
مختلفة لشأن كــروي مّدمر وصلنا فيه إلى الترتيب 
١٨٦ في تصنيف الفيفا ، وهو مالم يكن يومًا قد حصل 

في كل تاريخ الكرة اليمنية.

منتخبنا كالعادة استعد بمعسكر " مشي حالك" 
في صنعاء وغادرنا أمس االحــد  إلى دولــة االمــارات 
التي تستضيف مواجهاتنا  نتيجة الحظر المستمر ، 
يرى البعض أن الجديد لن يأتي في ظل حالة العقم 
والفوضى التي تم على إثرها األستعداد لمواجهة 
ماليزيا التي خسرنا امامها ذهابًا، مثلما خسرنا ذهابًا 
وايابًا امام باقي فرق المجموعة البحرين وقطر .. وأن 
المحطة األخيرة في التصفيات لن تكون مغايرة عن 
سابقاتها الخمس،  ولن يكون بمقدور هذا المنتخب 
تغيير واقع قبل السفر وقبل االنتقال إلى االستحقاق 
.. ومع ذلك دعونا نتمسك باألمل لعل في األمر شيئًا 

مختلفًا!!

شاهر أكد دعمه لألستاذ عبدالرحمن األكوع ..

اللجنة األولمبية تلتقي قيادة وزارة الشباب.. وتدعو 
اتحاد الكرة إلى االستفادة من لوسيانو!!

«الميثاق»- خاص 
مع تداعيات ما يدور في أروقة الشارع 
الرياضي ، باتجاه متابعة ما ستفضي  به األيام 
بخصوص انتخابات اللجنة األولمبية الوطنية  التي 
وضعت في خالل األيام تحت سقف أطماع البعض 
للنيل من مواقع القرار فيها .. أكدت األولمبية من 
خالل قيادتها وربانها األستاذ عبدالرحمن االكوع , 
أنها تعد العدة لوضع كل ما يلزم للموعد االنتخابي 
القادم في اتجاه ديمقراطي يعطي الحق للجميع 
في الظهور وممارسة حقه الكامل وفقًا للقناعة 
التي يمتلكها في االقتراع الذي سيكون محطة 
التجديد للقيادة المنتخبة للفترة القادمة.. ذلك 
ما كــان فحوى لقاء جمع مجلس االدارة وقيادة 
وزارة الشباب والرياضة وتم فيه مناقشة كثير 
من األمور التي تالمس الواقع الرياضي  المتفاقم 
والمتعثر ..وفيه طالبت اللجنة قيادة اتحاد القدم  
االستفادة من خبرات المدرب البرازيلي لوسيانو 
صاحب المشوار الطويل مع كرة القدم اليمنية 

عبر أنديتها ومنتخباتها.
ورأت اللجنة في ذلك أهمية البحث عن مسار 
جديد يكون فيه لوسيانو الخبير بشأننا الكروي 
ــســار جــيــد الســتــكــشــاف  ــمــرًا إلعـــــادة فــتــح م م
يب كل 

ّ
الخطأ الدائم في الوضع الكروي الــذي غ

خصوصيات تميزنا في مناسبات منازلة الخصوم.

من جهة اخرى اكد األخ نعمان شاهر -رئيس 
االتــحــاديــن العربي واليمني للجودو- ان خبر 
ترشحه لألولمبية كان موجودًا، إال أن القناعة 
ترسخت في األخير بوجوب دعم الرجل الذي 
تربع على عــرش قيادة  اللجنة االولمبية في 
السنوات االخــيــرة .. مشيرًا إلــى أن الشخصية 
الرياضية والوطنية االستاذ عبدالرحمن االكوع  
الذي يراه الرجل المناسب  يجب دعم قيادته 
للجنة فــي الـــدورة االنتخابية القادمة بعد أن 

أمسك  بزمام األمور وخلق اإلضافة في دورتين 
ماضيتين .

كما دعا كل األطراف إلى أن تكون عند الموعد 
لدعم الرجل الذي أصبح من الخبرات التي تستطيع 
اآلن أن تعطي  الكثير ألي موقع تتواجد فيه وفقًا 
للشواهد التي كان فيها األكوع كلمة السر للنجاح 
االداري المتمكن في كثير من المواقع الرياضية 
ل في خدمة 

ّ
ذات العالقة بالقرار المهم والفعا
الحركة الرياضية والشبابية في بالدنا.

أهلي تعز.. 
والنفق المظلم!

بنهاية الدور األول من رحلة الدوري  
العام ألندية الدرجة األولى لكرة القدم 
..دخل الفريق الكروي االول بالنادي األهلي بتعز 
فيما يشبه النفق المظلم بعد تراجع النتائج 
وإســتــمــرار مسلسل الــهــزائــم المتتالية التي 
تجرعها عميد الحالمة تباعًا.. حتى استقر في 
المركز الرابع عشر واألخير برصيد (٦) نقاط من 
فوز يتيم وثالثة تعادالت ' وتلقيه ثمان هزائم 
جعلته يتذيل جدول ترتيب فرق الدوري وهو 

الذي عاد مؤخرًا من الدرجة الثانية..
 وبحسب مايدور في أروقــة القلعة الحمراء 
بتعز فإن أسباب تدني مستوى ونتائج العميد 
الحالمي إدارية بالدرجة االولى , في ظل حالة 
االنقسام التي ســادت وشقت مجلس االدارة 
إلى عدة جبهات ..وهو ماجعل هذه األوضاع 

تنعكس على نتائج الفريق الكروي..!!

العنيد بين تصرف (وليد) وموقف (إيهاب)!

شهدت مــبــاراة فريق شعب إب وضيفه  
هالل الحديدة التي جرت االسبوع الماضي 

باستاد ٢٢ مايو بإب واقعة غريبة تمثلت في 
مغادرة مــدرب العنيد وليد النزيلي أرضية 
الملعب خالل استراحة شوطي المباراة التي 
انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكٍل منهما 
ات االسبوع الثاني عشر لدوري النخبة . ضمن لقاء

خروج مدرب الشعب وليد النزيلي وتركه موقعه 
كمدرب للفريق الشعباوي أثار اندهاش جماهير 

الفريق العريضة واستغراب إدارة النادي 
على تصرف المدرب الذي عرف فيما 

بعد أنــه غــادر كراسي االحتياط 
..اعــتــراضــًا منه على أداء العبيه وعــدم 
تنفيذهم لتعليماته ..فلم يجد أي حل آخر 
سوى مغادرة دكة البدالء في تصرف غير 

مسبوق.
الــتــصــرف الــمــشــار الــيــه لــلــمــدرب وليد 
ــرفــض مـــن غالبية  ــال ــنــزيــلــي قــوبــل ب ال
الشعباوية وكان موقف مدير الكرة إيهاب 
النزيلي شقيق وليد هو األكثر لفتًا لألنظار 
..حيث طالب إيهاب االدارة الشعباوية 
باتخاذ موقف وقرار حازم تجاه ماقام به 
شقيقه وليد بتركه للفريق وهو يخوض 
المباراة المهمة أمام الهالل ..وقد تراجعت 
نتائج الشعب حيث يحتل المركز العاشر في 

الدوري مع نهاية دور الذهاب..!!!

كيف وافق نوارس حضرموت على 
اللعب في عدن؟!

على خلفية سوء األوضاع المتردية أمنيًا التي تشهدها مختلف مدن ومديريات  
محافظة حضرموت هذه االيام ومضى عليها أكثر من شهرين, فقد كان من المحال 
أن يتم إقامة أي مباراة من مباريات دوري الدرجة االولى الخاصة بفريق شعب حضرموت 
على ملعب الفقيد بارادم بالمكال -حيث مقر النادي العريق - بسبب حالة الرفض المطلقة 
من بعض المحسوبين على الحراك الجنوبي في حضرموت القامة أي نشاط رياضي عمومًا 
أو كروي تحديدًا في المحافظة مما كان حدا بلجنة المسابقات العليا باتحاد القدم إلى أن 
قررت مؤخرًا نقل المباريات الخاصة بنوارس حضرموت إلى ملعب حقات التابع لنادي التالل 
بمحافظة عدن ليكون الملعب البديل للشعب الذي خاض اولى مبارياته في عدن امام شباب 
ات المتبقية له بالذهاب  الجيل في االسبوع الثاني عشر وفاز بها ٤/١ وسيخوض كافة اللقاء
هناك وربما في اإلياب ايضًا ..والسؤال المطروح: كيف وافقت االدارة الشعباوية على اللعب 

في عدن بدًال عن المكال؟ وما المزايا التي حصلت عليها لتوافق على ذلك؟.

رشدي يقود الهالل وكليب يدرب شباب الجيل

مصير الظرافي بين الوزارة واألمانة!!

استقرت إدارة نادي الهالل الساحلي  
بالحديدة على تعيين المدافع الدولي 
السابق حسن رشــدي ليقود الفريق الكروي 
األول كمدرب (مؤقت) حتى نهاية الموسم 
الحالي.. خلفًا للسوداني مهدي مهداوي الذي 
ل االستقالة وترك مهمته مع الفريق منذ 

ّ
فض

الجولة الثامنة للدوري العام ألندية النخبة.
ومنذ ذلك تولى العب أهلي صنعاء والمنتخب 
الوطني سابقًا حسن رشــدي مهام تدريب 

الهالل حتى التعاقد مع مدرب جديد للفريق.
ولم يختلف الحال عند الجار والمنافس اللدود 
للهالل نادي شباب الجيل الذي قامت إدارته 
بإقالة المدرب السوداني اآلخر شهاب الدين 
الكوري رغم نجاحه في قيادة الفريق الكروي 
بعد إعادته لدوري الكبار، وأسندت المهمة 
البن النادي الالعب السابق عمر كليب الذي 
تسلم مهام قيادة شباب الجيل مؤقتًا أيضًا 

حتى التعاقد مع مدرب جديد!!


