
ال يخفى على أحد بأن عصر الوحدة اليمنية ويوم ٢٢ مايو 
١٩٩٠م كان ممرًا جديدًا لحياة جديدة للرياضة وبنيتها 

مــالــم تــجــده التحتية في محافظات الوطن التي وجدت 
من سابق من عمق الدولة 

واهتمام قياداتها في منعطفات ال تنقطع في المناسبات 
الرياضية وغيرها ،وفي كل المواعيد في ظل الرغبة في أن 
يكون لهذه الشريحة مساحة مفتوحة تتجدد وتتباهى بما 

قدمته في كل مرة .
ـــــــوحـــــــدة "  ــــــي ال ه
المباركة" التي 
ــشــمــل  ـــمـــت ال ل
ــــــقــــــت  وخــــــل

الجديد ورمت صوب الرياضيين بحلة مختلفة وجديدة 
، تناثرت فيها مشاريع الدولة ووصلت إلى محافظات 
لم تكن تمتلك شيئًا فتغير حالها وشكلها ومضت في 

الجديد بوضعها المختلف الذي وجد فيه الشباب المتنفس 
والــحــدث الــذي تمر عبره ابداعاتهم ومواهبهم وحتى 
تطلعاتهم برقي وتطور .. ما قدمته الــوحــدة اليمنية 
لشباب الوطن ورياضتهم ، كان ايجابيًا تشهد عليه كثير 
من التفاصيل التي اعطت لهم كثيرًا من قليل كانوا يتمنونه 

، ألن ذلك انصب من تحت مظلة االهتمام من قيادة 
الدولة بكل مواقعها ، دون نظرة ناقصة باتجاه جهة على 
حساب جهة اخرى في محافظة معينة .. فكم هي المشاريع 
التي وجدها شباب الوطن تحت خدمتهم وخدمة انشطتهم 
الرياضة لاللعاب المختلفة.. وكم هي المواهب التي مرت منها 
ات اخرى خارج الوطن بفعل تلك االهتمامات  لتحلق في سماء

التي تتزايد بين حين وآخر ومناسبة واخرى.
فــي حكاية الرياضة اليمنية 
والوحدة المباركة .. شيء خاص 
ة  تتلمسه مشاعر الجميع بقراء
متأنية وواضــحــة ال تحتاج إلى 
التدليس ، ألنها حقيقة واقعة 
ومهمة يجب أن يــشــار اليها 
بــالــبــنــان بفخر وعـــزة وانــتــمــاء 
لـــالوطـــان .. وهــــذا هــو وطني 

الموحد.

الوحدة وعقودها..
 مظلة الرياضيين والشباب التي ال تتوقف عطاءاتها

«الميثاق»-خاص  
فــي عــقــديــن من 
الزمن واكثر  نالت الرياضة 
اتجاهاتها  بكل  اليمنية 
ــــدعــــم  ــــة وال ــــاي ــــرع ال
اوجدتها  التي  والعطاءات 
المباركة  اليمنية  الوحدة 
انطالقًا  الفارق   وصنعت 
من قيمة الرياضة والشباب 
كعماد للمستقبل وازدهار 

االوطان.

مــالــم تــجــده التحتية في محافظات الوطن التي وجدت 
قدمته في كل مرة .

ـــــــوحـــــــدة "  ــــــي ال ه
من سابق من عمق الدولة 

«الميثاق»-خاص 
حققت فرق أربعة من 
اصل عشرين ما ارادتــه وحلمت 
به وهي تبتدئ مشوار التصفيات 
في المجوعتين عبر التجمعين ، 
وهي وحدة صنعاء، وحدة عدن، 
الشعلة عــدن الــتــي استعادت 
موقعها ثم فحمان أبين القادم 
من بين ركــام األوضــاع الصعبة 
ليعلن التحدي ويكسبه ليمر إلى 
مواقع من يسمون " كبار كرة 
القدم اليمنية"مرحلتين انتهى 

الــمــوعــد على الجميع ، وخص 
تلك الفرق بشيء مختلف ألنها 
حققت األمــنــيــات الــتــي رصــدت 
ــهــا الــجــهــود ، وإن اختلفت  ل
الكثير  بين مــن يمتلك الشي ء
وآخــر معدوم إال أن الشيء الذي 
جمعهما في اللحظة المميزة ، 
كان إعالن الفرح والتغني بما أنجز 
وصنع بأقدام الالعبين عبر فكر 
المدربين أصحاب القرار الفني 
في تلك الفرق التي اجادت لتمر 
صوب اهدافها بحنكة وطموح 

لم يتوقف في مرحلة من مراحل 
التصفيات الــتــي خاضوها على 

فترتين مابين صنعاء وعدن.
مبروك الشعلة ووحداوية عدن 
وصنعاء العودة إلى مصاف الكبار 
..ومبروك بصفة خاصة لفحمان 
أبين الذي رسم الشيء المختلف 
وغير المفهوم المتبع في دهاليز 
ـــر بــحــمــاس العبيه  الــلــعــبــة وم
وبنكهة خاصة كلها أبينية خالية 
ــات مــن خـــارج حــدود  مــن اضــاف

أبين.
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شباب الوحدة.. هم حماة الثورة اليمنية 
اة الحاضر.. وقوة المستقبل.

َ
وُبن

علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الوحدة أهم خطوات اإلصالح 
السياسي في اليمن.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

رباعي الفرح الكروي !! تايكواندو شعب إب يقدم أول سفرائه.. 

ق بتجربة احترافية في البحرين
ّ
رهمي العنيد "المايسترو" يحل

ينطلق النجم المتميز عاشق الصعاب «يوسف الرهمي» مايسترو تايكواندو  
ات اللعبة عربيًا.. صوب  ق كثيرًا في فضاء

ّ
شعب إب ونجمها األبرز الذي حل

محطة زاهية ذات شأن مع موهبته التي رسم معالمها في األفق أينما حل ، سيكون 
ات خاصة يضع فيها كل ما وضعه في خبراته على مدى السنوات  فيها على أبواب عطاء
الماضية بألوان "الشعب"  عنيد اللواء األخضر بعد أن دعاه األخوة البحرينيون ليكون جزءًا 
من اللعبة القتالية في مركز " الدوري االولمبي" إلى جانب كوكبة من نجوم التايكواندو.
الرهمي ومن يعرفه .. يدرك أن ذهابه لالحتراف خطوة لن تغيب اإلبداع والحضور 
ورغبة اللعب في مقارعة الجبهات لنيل األمينات واأللقاب واألقراص الملونة التي كان 
يحصدها في بطولة الفجيرة الدولية بدولة اإلمــارات التي المس فيها التألق بفوزه 

ببرونزية سبقها مشاركته في بطولة العالم عام ٢٠١٢م في مصر .
هكذا يكون سفر الرهمي واحترافه جزءًا من مسار لعبة ترتقي بنفسها في أطر 
منهجية شاملة تعيشها في أرجاء الوطن وحيث ُيصنع النجوم والموهوبون.. وخطوة 
مع خطوات أخرى منتظرة مع تعدد المواهب والخامات والواعدين في ساحات اللعبة 
في كثير من األندية التي تحتاج إلى جهد نسبي يضاف إلى ما ُيبذل نرى أكثر من "رهمي" 
ق في سماء اللعبة مع أجواء أفضل وبنية تحتية أكثر إفادة ألي العب ونجم في 

ّ
يحل

لعبة التايكواندو.

الرهمي الذي غادر صوب مملكة البحرين أثنى على جهود من وضعه في ساحة 
ومساحة بهية ليقدم شخصيته ونجوميته عبر قدراته في لعبة قتالية تحتاج إلى 
نسق معين وبنية جسمانية الئقة يكون بها الالعب قادرًا على التكيف مع اللحظة التي 
ينازل فيها اآلخرين .. فخص بذلك ناديه شعب إب الذي وصفه بمصنع األبطال إدارة 

ومدربين ونجوم لعبة .
وأثنى نجم شعب إب والمنتخب الوطني للتايكواندو على جهود المدرب واألب الروحي 
للعبة في نادي شعب إب الكابتن يوسف الحذيفي الذي ساهم في تعزيز قدراته الفنية 
والبدنية .. مؤكدًا للجميع أنه ذاهب لتقديم شخصية الالعب اليمني وقدراته كموهوب 

لصناعة اإلنجاز المختلف ..وكممثل للرياضي اليمني خلقًا وأداًء وسلوكًا..
الرهمي ومشوار النجاح

مع توقيعه عقد االحتراف في البحرين يدلج البطل يوسف الرهمي فصًال جديدًا من 
النجاح في مشواره الرياضي  العبًا ومدربًا مساعدًا في المنامة لدى مركز الدوري العالمي 

إلى جانب كوكبة من نجوم اللعبة .
ل عالمة فارقة في مشوار 

ّ
وينتظر زمالء وأصدقاء ومحبو يوسف الرهمي  منه أن يشك

ناديه الجديد..ويمنون أنفسهم بأن يحالفه التوفيق والنجاح في تجربته االحترافية 
ومسيرته الرياضية المتميزة.

نزف أجمل آيات التهاني والتبريكات للشيخ صادق أمين أبو 
راس بمناسبة ارتزاق نجله محمد مولودًا جديدًا أسماه

«صادق»
وبهذه المناسبة نتمنى للضيف الجديد حياة سعيدة في ظل 

رعاية جده الشيخ صادق.. ونسأل الله أن ينبته نباتًا حسنًا..
المهنئون:

أسرة تحرير «الميثاق»
عنهم/محمد أنعم

أجمل التهاني والتبريكات نهديها لالخ

محمد حمود العماري
بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه 

«طارق»
جعله الله قرة عين لوالديه وابنته نباتًا حسنًا..

المهنئون :
أسرة تحرير «الميثاق والمؤتمر نت والمركز االعالمي» ق»
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