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جوران .. حقيقة أم بهرجة إنتخابية؟!
مازالت حقيقة المدرب القادم إلى دفة القيادة الفنية 
لمنتخبنا الوطني األول لكرة القدم  في إتجاه غير مكشوف 
وال معروف لكل  من يهتم باللعبة وشأنها بصفتها 
واجهة الرياضة اليمنية .. ومع كل مرة يظهر فيها " 
الخبرة" ليتحدثوا عن مدرب قادم  يكون األمر مجرد 
تخمين وخبر لفرقعة إعالمية تكون بغاية إخماد ثورات 

متوالية من قبل الجمهور اليمني تجاه ما يحققه المنتخب 
في مناسبات حضوره مع الخصوم.

آخر اإلخبار جاءت محملة بأن الصربي "جــوران" هو 
القادم إلدارة شؤون المنتخب  في توقيت يقترب من 
موعد االنتخابات القادمة لالتحاد الذي سيكون موعد 
لتقليد العيسي لزمام اللعبة لدورة ثالثة وأربع سنوات 

أخرى ، ليكون األمر في اتجاه التأويالت  بقدرة هؤالء على 
التعامل مع مشاعر الناس بحقائق وليس كالمرات السابقة 
التي قيل وأعلن فيها بقدوم مدربين على شاكلة "جوران" 
وظلت األخبار مجرد اخبار ال تتغير إلى واقع وحقيقة في 
مواقع اللعبة التي تتمترس فيها في المركز الخامس بعد 

الثمانون والمائة في التصنيف العالمي.

إشراف:

يحيى الضلعي

دورينا في مستهل الدور الثاني «األياب»:

الصقر ُيجبر على تقاسم الصدارة مع أهلي صنعاء!!

«الميثاق»-خاص
شهدت مباريات االسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة االوى لكرة 
القدم (الجولة األولى من دور االياب) تخلي فريق الصقر من تعز عن 
التمسك باإلنفراد بقمة ترتيب الفرق وهو الذي ظل محكمًا قبضته 

عليها منذ إنطالق البطولة.
جاء تعثر الصقر بتعادله االيجابي مع شعب حضرموت (١/١) في اللقاء 
الذي جمعهما على ملعب العلفي بالحديدة (ملعب الشعب الحضرمي) 
ليستفيد منه المطارد األول للصقر فريق أهلي صنعاء عندما نجح 
األخير في خطف فوز صعب وثمين من أمام ضيفه اهلي تعز بثالثة 
أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت االهالوية في صنعاء  على 
ملعب المريسي السبت الماضي فرفع االهلي الصنعاني رصيده النقاطي 

إلى (٣٣) وهو ذات الرصيد الذي يملكه الصقر(٣٣) نقطة..ليتقاسم 
الفريقين (االهلي والصقر) الصدارة ألول مرة هذا الموسم.. مع أفضلية 
صقراوية من حيث تفوقه في عدد االهداف له (٢٦ وعليه ٧) فيما 
لالهلي (٢٣ وعليه ١٣) هدفًا .. لكن االهلي الصنعاني يملك مباراة 
مؤجلة من دور الذهاب امام شعب حضرموت سيلعبها في السادس 

عشر من ابريل المقبل.
الجولة الرابعة عشرة من دورينا..شهدت تقدم العروبة إلى المركز 
الثالث عقب فوزه على اليرموك (حامل اللقب) بنتيجة هدفين مقابل 
هدف فبات للعروبة (٢٠) نقطة فيما تراجع اليرموك للمركز الثامن 
بـ ١٦ نقطة من (١٢) مباراة وصعد إتحاد إب إلى المركز الرابع برصيد 
(١٩) نقطة إثر فوزه الصعب على التالل بهدف نظيف فتراجع التالل 

للمركز السادس بنقاطه الـ (١٧) وتقدم شعب إب للمركز الخامس بعد 
فوزه على شباب الجيل ١/صفر فرفع الشعب رصيده إلى (١٨) نقطة 

وتراجع الجيل للمركز السابع بـ ( ١٧) نقطة.
هالل الحديدة حقق فوزًا صعبًا على ضيفه ٢٢ مايو بهدفين لهدف 
فرفع الهالل رصيده إلى (١٦) نقطة تاسعًا وظل مايو في المركز الثالث 
عشر قبل األخير بنقاطه التسع .. وتقدم شعب صنعاء للمركز العاشر 
عقب فوزه على الرشيد ١/صفر فرفع رصيده إلى (١٦) نقطة في 
المركز العاشر وتراجع الرشيد للمركز الحادي عشر برصيده السابق 
(١٣) نقطة ولم يتغير موقع شعب حضرموت الذي نجح في التعادل  
مع ضيفه الصقر فظل الشعب الحضرمي في المركز الثاني عشر برصيد 

(١٢) نقطة ..لكن تبقى له خمس مباريات مؤجلة من الدور االول..!!

يحيى صالح:
البد من تصحيح مسار 

الكرة اليمنية!!
«الميثاق»-متابعات

قال  األستاذ يحيى محمد عبدالله صالح  رئيس نادي العروبة أنه البد من تصحيح 
االختالالت الكبيرة والواضحةالموجودة في االتحاد العام لكرة القدم.

وأوضح أنه حان وقت تصحيح هذه األخطاء خاصة بعد أن وصل حال كرة القدم في 
يــعــتــبــر بالدنا إلى هذه المرحلة المتدنية في الترتيب العالمي والذي 

 على التخبط والعمل العشوائي واالرتجالي 
ً
دليال

الذي يتم انتهاجه في إدارة االتحاد الحالي 
لكرة القدم ولجانه المختلفة.وأبدى رئيس 
نادي العروبة ثقته في األندية الرياضية 
في بالدنا والتي كانت وما زالت من أكثر 
المتضررين من هذا الواقع، وذلك بالعمل 
الحالي من خالل  على تصحيح الوضع 
االنتخابات المقبلة التحادالقدم عبر 
دعم أشخاص من ذوي الخبرات والكفاءات 

ر في 
ُ
ث

ُ
والسمعة الطيبة، حيث وهــم ك

الوسط الرياضي ولعبة كرة القدم على وجه 
الخصوص وبإمكانهم الحفاظ على ما تبقى من 

سمعة كرة القدم في بالدنا وإعادتها إلى 
واقع يليق بها وبعشاقها.

وأكــد أن عملية تصحيح 
ــع الــراهــن للكرة  ــوض ال
اليمنية ليست بالصعبة 
وال بالمستحيلة، وإنما 
هي بحاجة فقط إلى إرادة 

وتكاتف من الجميع.

العدد:  (١٧٠٢)
االثنين
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نهنئ الشاب الخلوق
 احمد علي الشارفي

بمناسبة زفافه ودخوله القفص 
الذهبي وبالرفاه والبنين  ونتمنى 

من الله ان يسعدهما ويبارك 
لهما.. تهانينا

المهنؤون:
 الوالد /علي الشارفي 

 والدكتور/ علوي الشارفي
العميد الركن/حسين الصماط
 - المقدم الركن/محمدالشارفي

ياسرالشارفي  
  عبدالحميد الشارفي

مروان الصماط 
  المهندس/ فارس الصماط

وسط جمع غفير من االهل واالصدقاء 
احتفل الشاب  الخلوق

طارق عزيز العماري
بزفافه الميمون

يوم امس في مدينة إب
وبهذه المناسبة السعيدة نزف له اجمل 

التهاني والتبريكات متمنين له حياة 
زوجية سعيدة..والف الف مبروك.

المهنئون:
عمك /عبدالله العماري

اخوالك/ شايف انعم - محمد احمد انعم
- محمد انعم- فيصل انعم
غيالن العماري - خليل انعم

ابراهيم العودي واخوانه
وجميع االهل واالصدقاء

تهانينا
آل الشارفي

تهانينا طارق


