
ف���ي أروق�����ة البيئة  
الرياضية الفاسدة 
ال��ت��ي ت��ط��غ��ي ع��ل��ى وضعنا 
شاماًل ..البد من شيء مختلف 
ف����ي ال���س���ل���وك وال���ح���ض���ور 
واالط����الل����ة وال��ت��ع��ام��ل مع 
اآلخ��ري��ن .. ألنها سنة الله 
في خلقه .. وفي هذا يطل 
علينا االخ مجاهد السمحي 
/ مستشار وزي���ر الشباب 
والرياضة أمين ع��ام اتحاد 

الكاراتيه سابقًا- كواحد من الشخصيات 
ذات العالقة بأبحديات التعامل اإلنساني 

قبل القيادي.
هذا الرجل يجمع الكل عليه ويبحث عن 
مواقعه لمحادثته وااللتصاق به ألن يحقق 
غاية اللقاء وفنون التعامل الراقي فيه  بما 
حباه الله به من ابتسامة ال تغيب، منبعها 
القلب وعنوانها الخلق الرفيع الذي تميز به 
في كل سنوات عمره في ساحات الرياضة 

بمختلف مجاالتها.

ه��و السمحي .. س��م��ٌح مع 
الجميع وحالة تشرح القلب  
 
َ
عط

ُ
تناساها البعض ول��م ت

حقها في كثير من المناسبات 
الماضية .. ومع ذلك ال شكوى 
وال بحث عن األبواب ليطرقها 
.. ألنه يدرك أن ما لديه يكفي 
وأن ما كتبه الله له سيكون في 
الطريق .. فسنوات العطاء 
ت��ت��ح��دث ع���ن ن��ف��س��ه��ا  وال 
يحتاج لكتابتها على صدر 
صفحة بيضاء ليقدمها وكأنها السيفي  كما 
يفعل اآلخ��رون .. هو لغة لم يعد الزمان 
يأتي بها إال قلياًل.. هو فصل رائع في مشهد 
رياضي قبيح .. هو حالة نادرة  تفرض على 
الجميع تقديم صنوف االحترام والتقدير 
في كل موعد.. بل إن القامات تنحني لها 
خجاًل وحياًء أينما حلت.. هو سماحة األخالق 
في خلق رب العباد.. هو مجاهد السمحي.. 
الذي غاب عنه اإلنصاف وبحديث وشهادة  

الجميع.!!

نجحت ج��ه��ود الجهات  
األمنية بأمانة العاصمة في 
إفشال المحاولة الفاشلة التي قامت  
بها جماعة خ��ارج��ة ع��ن النظام 

والقانون للبسط على 
جزء من مقر أرضية 
نادي 22 مايو الكائنة 
ب��م��ن��ط��ق��ة س���ع���وان 
..حيث تفاجأ منتسبو 
وإدارة النادي بتواجد 
عدد من المسلحين في 
جانب من االرضية التابعة 
للنادي بحجة أن لديهم 

وث��ائ��ق "بصائر" تؤكد حصولهم 
على أراٍض هي ملك للنادي الكبير 
)22 مايو( الذي كان قد أنشئ بهذا 
المسمى إثر عملية الدمج الشهيرة 

مطلع األلفية 
ل���ل���ث���الث���ي ) 
حمير , المجد 
, الزهرة( في الكيان الجديد ) 22 

مايو(.
محاولة البسط المشار اليها تم 
التعامل معها بحكمة وحنكة إثر 
استعانة إدارة النادي ب��األخ وزير 

الداخلية اللواء الركن عبده حسين 
ال��ت��رب ال����ذي أص����در توجيهاته 
ال��ع��اج��ل��ة ل��م��دي��ر أم���ن العاصمة 
بتحريك عدد من األطقم واألفراد 
إلنهاء تواجد المسلحين الذين كانوا 
قد اقتحموا أرضية النادي ..وقد 
تم السيطرة على الموقف وغادر 

المعتدون..

التهاني القلبية تزف مع باقات الفل 
والرياحين للشاب الخلوق

عماد عبدالكافي مرشد
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. 

الف الف مبروك..
المهنئون :

احمد احمد الفقيه- مطيع الفقيه
محمد أنعم- يحيى نوري

عبدالله جميل- توفيق ذمران
يحيى الصورعي- علي علي قاضي
بليغ الحطابي- محمد المخالفي

ابراهيم الفقيه
وجميع االهل واالصدقاء

تهانينا عماد

رياضة
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شيباني .. مفضوح مفضوح .. يا ولدي !!
في كل مواعيد أحاديثه ينسى بل يتناسى حميد شيباني أمين عام اتحاد القدم  أنه  

كان قبلها قد تحدث بالشيء المختلف.. لهذا يقع في فخ الكالم المفضوح الذي قد 
فهمه المتلقي والمتابع. هذا الشيباني الجاثم على أمانة اتحاد القدم الذي تسيطر عليه اقطاعية 
العيسي، قال يومًا إنه لم يعد يرغب  في مواصلة مهمته في موقعه.. ويرغب في تغيير الحال 
من خالل الترشح لمنصب نائب الرئيس في االتحاد القادم الموعود بوالية ثالثة للعيسي.. ومع 
ذلك لم تمر سوى أيام ليظهر الشيباني "المتغابي" ليعلن أنه انسحب من سباق نائب الرئيس 
ته من األسياد .. ليكون الممر مفتوحًا لبقائه في موقعه كأمين عام لوالية  وفقًا لتوجيهات جاء

ثالثة ايضًا.
وألننا نعرف أالعيب الرجل وندرك أفعاله التي كانت وستبقى من بين أسباب تراجع كرة القدم 
اليمنية ، فإن الرسالة التي نبعثها لهذا الرجل المستهتر بأن عليه أن يعرف أن كل تلك المحاوالت 
التي يظهر بها لم تعد خفية على أحد.. فسلوكيات أفعاله وتصرفاته التي هي بيد غيره خالص 
ُعرفت حروفها وسطورها.. وعليه أن يخجل بمنسوب قليل.. وهو الذي يتأرجح بين حديث هنا 

وآخر هناك "منمقين" إلرضاء سيده "عيسي" كرة القدم .
من يعرف الرجل يدرك أننا نطلب المستحيل .. غير أن الحقيقة أنه ال يعيش إال على األالعيب.

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  )1704(

االثنين
 31 / 3 / 2014م  

29 / جماد أول / 1435هـ

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم..

بهذلة.. ومرمطة "ودية"!!
ت�����ع�����رض�����ت ب���ع���ث���ة  

المنتخب الوطني االول 
ل��ك��رة ال��ق��دم إل���ى الكثير من 
االهانة والبهذلة وهي عائدة 
إلى أرض الوطن عقب المباراة 
الودية التي خاضها المنتخب 
ام����ام ال��ن��ي��ب��ال ف���ي ال��ع��اص��م��ة 
ال��ق��ط��ري��ة ال���دوح���ة ال��ث��الث��اء 
الماضي وفاز بها األحمر اليمني 

بهدفين نظيفين.
البعثة كانت عرضة للمرمطة 
بعد أن فقد الالعبون حقائبهم 
وكافة متعلقاتهم الشخصية 
بحسب المرافق االعالمي للبعثة 
الزميل توفيق المساوى الذي 
أش��ار إل��ى أن الحقائب الخاصة 
ب���أف���راد ال��ب��ع��ث��ة ذه���ب���ت إل��ى 

العاصمة الماليزية كوااللمبور.
ل��ي��س ذل����ك وح��س��ب ب���ل إن 
االداء االداري السيئ تسبب في 
افتراش العبينا أرضية مطار 

ال��دوح��ة لعدم وج��ود ترتيب 
سليم لموعد الرحلة التي كانت 
س��ت��ق��ل ب��ع��ث��ة ال��م��ن��ت��خ��ب إل��ى 

العاصمة صنعاء.!!

بشير التايكواندو .. 
بشارة رفعت الرأس

لم تكن ردة فعل العبنا الدولي في  
التايكواندو "بشير سعدان" وهو 
يرفض مواجهة العب اسرائيلي في بطولة  
العالم للشباب التي جرت  مؤخرًا في تايوان  
بغريبة ..ألنها من الضروريات واالمور التي 
ال يساوم عليها تحت أي ظرف أو مسمى أو 
ما شابه .. لهذا كان الخبر بشارة أسعدت 
كل اليمنيين ألنها تمر على منسوب عربي 
خ��ال��ص  يرمي بثقله باتجاه قضية كل 
العرب تجاه من احتلوا  األرض واغتصبوا 
العرض في اسرائيل .. دولة اليهود التي 

أقيمت على حساب األرض الفسلطينية.
موقف مشرف سار على نهج مثبت في 
عقول كل العرب الذين يعّبرون بتلك 
المواقف عن ر فضهم لما حصل ويحصل 
على حساب  شعب شقيق يقهر في كل 
يوم .. في بطولة تحظى بمشاركة واسعة 

من 101 دولة.
بشير سعدان عّبر عن سعادته باتخاذ 
ق��رار االنسحاب وع��دم مواجهة الالعب 

االسرائيلي.. مؤكدًا رفضه المطلق خوض 
إي نزال أمام العبي الكيان الصهيوني مهما 
بلغت قوة وأهمية البطولة، وهي قناعة 
يتحلى بها اغلب العبي الدول العربية اثناء 
منافسات البطوالت العالمية التي تكون 
فيها اسرائيل مشاركة وخاصة عندما 
توقع القرعة مواجهة احد العبيها..مشيرًا 

إل���ى أن ه���ذه ال��ق��ن��اع��ة تأتي 
تعبيرًا من  شباب ورياضيي 

الوطن العربي عن  تضامنهم 
ووق��وف��ه��م إل����ى  ج��ان��ب اب��ن��اء 
الشعب الفلسطيني الذي يعاني 
من االحتالل االسرائيلي الغاشم.

ي��ب��ق��ى أن ن��ش��ي��ر إل���ى أن بشير 
سعدان أحد  أبرز نجوم اللعبة في 

ب��الدن��ا وبطل ال��ع��رب ف��ي وزن 15 
كجم عندما تمكن من إحراز ذهبية 
البطولة العربية الخامسة للتايكواندو 

التي أقيمت العام الماضي بالعاصمة 
األردنية عمان.

تمت االستعانة بوزير الداخلية لحماية النادي وطرد المعتدين..

محاولة سطو "فاشلة" على أرضية )22( مايو !!

تباين حول أداء رئيس النادي أمين جمعان..

وحدة صنعاء يشهد حراكًا إداريًا

ي������وم ال���ث���الث���اء  
ال��م��اض��ي ..ش��ه��د 
مقر نادي الوحدة الرياضي 
بصنعاء اجتماعًا ساخنًا 
ل��ع��دد ك��ب��ي��ر م��ن أع��ض��اء 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
بالنادي ..حضره عدد من 

اعضاء مجلس إدارة النادي في ظل غياب 
رئيس ال��ن��ادي أمين جمعان ال��ذي كان 
معظم النقاش ال��ذي دار في االجتماع 
المذكور حول الرجل "جمعان" إذ تحدث 
بعض االعضاء عن بعض سلبيات رئيس 
ال��ن��ادي وض���رورة الحد منها، فيما كان 
اغلب المتحدثين في عمومية الوحدة 
يشيدون بالدور الكبير والجبار الذي قام 
به جمعان تجاه النادي العريق وماتحقق 

ل��ه ف��ي ظ��ل ق��ي��ادة األخ 
أم��ي��ن ج��م��ع��ان ل��ه حيث 
نجح في إنجاز المشروع 
االستثماري وإنشاء ملعب 
دولي لكرة القدم وصاالت 

رياضية.
االج��ت��م��اع المشار إليه 
للجمعية العمومية لنادي الوحدة تطرق 
للكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه 
النادي وفرقه الرياضية والخطر الذي 
يهدد جزءًا مهمًا من أرضية النادي اذا لم 
تتم االسراع في تسوير المقر وحمايته 

من أي محاولة للبسط عليه.
الحراك االداري الوحداوي يأتي في ظل 
نجاح الفريق الكروي  في مشواره للعودة 

لدوري الكبار بنجاح..

نومة  أصحاب "الفيتو"

ف��روع االت��ح��ادات كما األندية نفسها   
أهل الكهف بداعي أن تعج في نومة 

المال قليل وما يأتي 
بالكاد يغطي حق 
مواصالت متابعة 
ال���م���س���ت���ح���ق .. 
ه�������ذا ص��ح��ي��ح 
من جانب لكن 
الجانب األهم 

يبقى في رض��ا ه��ذه الفروع 
واألندية بالفتات كي تبقى في خانة المرضي 
عنهم م��ن ق��ي��ادات االت��ح��ادات .. يجري 
ه��ذا الهوان في الوقت ال��ذي تملك هذه 
الفروع حق التصويت ال��ذي يعلي شأن 
أي قيادي في االتحاد أو يسقطه حتى.. 
فلماذا الهوان يا هؤالء والفيتو ما يزال 

بأيديكم..؟!!

سماحة .. المستشار السمحي 

وقفة !

  
الشخصية الرياضية أو الشخص 
الذي يمثل أحد األطر الرياضية 
من المهم جدًا أن يعكس حالة صحية 
ممتازة في الشكل والمضمون ويترك 
سمعة محترمة للرياضة والرياضيين 
بالسلوك الراقي والمنظر الحسن، ال أن 
يمثل الغث والعبث ويظهر هنا وهناك 
»بحشامة« القات المقززة والمالبس  ب�
هذه وقفة ليس إال!!الرثة التي تكّره الناس في الرياضة.. 


