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اللجنة المنظمة اتخذت عددًا من القرارات وعقوبات

يف إياب ربع النهايئ األبطال 

الثورة / عبدالرقيب عبدالسالم 
ــادي 22  ــب ن ــىل ملع ــوم ع ــي الي يلتق
ــب إب والريموك ضمن  ــا شع ــو فريقي ماي
مباريات االسبوع الرابع املجموعة األوىل 
ــي  ــة الت ــدة اليمني ــأس الوح ــار ك ويف إط
ــا نادي 22 مايو خالل الفرتة من 8  ينظمه
ــن الشهر القادم  ــارس وحتى 22 مايو م م
ــاء ويف جعبته  ــد اإلبي يخوض اللق العني
ــد العالمة الكاملة يف  9 نقاط بعد ان حص
صدارة املجموعة أما فريق الريموك فلديه 
خمس نقاط ويحل يف املركز الثالث خلف 

فريق العروبة برصيد ست نقاط .
ــب ملصلحة املتصدر  الرتشيحات تص
ــوة فريقه فهل يفعلها  فريق شعب إب لق
ــه اليوم ويحصدون الثالث النقاط  الريامك

أم أن ألبناء العنيد كلمة أخرى .
من جهة اخرى عقدت اللجنة الفنية 
ولجنة املسابقات للبطولة اجتماعاً ظهر 
ــر مباريات  ــص تقري ــا يخ ــس بم ــوم ام ي
ــرارات  بالق ــت  وخرج ــث  الثال ــوع  االسب

والعقوبات التالية 
ــم االعتداء عىل  ــب محاوالته 1 - بسب
ــادة (60) من  ــاراة واستناداً للم حكم املب
ــى  ــف حت ــات يوق ــة املسابق ــة لجن الئح

نهاية البطولة كل من: 
ــري العب أهيل  ــن الحج - عبدالرحم

الحديدة 
2 - عبدالرزاق العشبي العب منتخب 

عمران 
عبدالوهاب العشبي إعالمي منتخب 

عمران 
ــل  ــم داخ ــة فرقه ــن مرافق ــو م ويمنع

أرضية امللعب أثناء املباريات .
ــدي بعد  ــم باألي ــب اشتباكه 2 - بسب
ــاء ومنتخب  ــيل صنع ــي أه ــاراة فريق مب

عمران يوقف مباراة واحدة كل من: 
عيل الصلول العب أهيل صنعاء وأمني 

الزيلعي العب منتخب عمران 
3 - بسبب حصوله عىل الكرت األحمر 
املبارش يوقف مباراتني الالعب إسماعيل 
ــب عمران يف مباراة  الزيلعي العب منتخ

فريقه ضد فريق أهيل صنعاء .
ــني  كرت ــىل  ع ــه  حصول ــب  بسب  -  4
ــد منتخب  ــاراة فريقه ض ــن يف مب أصفري
ــب  ــدة الالع ــاراة واح ــف مب ــران يوق عم
فيصل الهزمي العب فريق أهيل صنعاء. 

ــي  نهائ ــذار  إن ــة  رسال ــه  توجي  -  5
ــدم  بع ــاء  ــدة صنع ــادي وح ن ــور  لجمه
ــة  املقام ــات  املباري ــؤون  ش يف  ــل  التدخ
ــوف يتم نقل  ــم فانه س ــىل ملعبهم ما ل ع

املباريات إىل ملعب آخر. 
ــر لإلخوة مدير  ــه رسالة شك 6 - توجي
مكتب الشباب والرياضة بعمران ورئيس 
فرع االتحاد باملحافظة عىل تعاونهما مع 
ــة من اجل إنجاح البطولة  اللجنة املنظم
وذلك من خالل تواصلهما مع املعنيني يف 

اللجنة املنظمة . 
كما أكدت اللجنة حرصها عىل تعزيز 
ــة  القادم ــات  املباري ــي يف  ــب األمن الجان
ــع وكذا اختيار  حرصاً عىل سالمة الجمي
ــة املباريات  ــام الجيدين لقيادة بقي الحك

القادمة من قبل لجنة الحكام .

الثورة / أبو زينة
ــم بأعمال وكيل  ــرم أمس القائ ك
ــاب  ــوزارة الشب ــة ب ــاع الرياض قط
ــيل  الدهب ــه  عبدالل ــة  والرياض
ــاد البلياردو  ــام اتح ــني ع ومعه أم
ــف أبطال  ــر احمد الرشي والسنوك
ــة  املفتوح ــة  التنشيطي ــة  البطول
ــايل 2017م  ــم الريايض الح للموس
ــم بأعمال  ــى القائ ــل ألق ويف الحف
وكيل قطاع الرياضة بالوزارة كلمة 
ــني  باملشارك ــا  مستهله يف  ــب  رح
ــل من تعاون يف  والحضور وشكر ك
ــا ذاتية  ــذه البطولة كونه ــاح ه نج
ــن الوزارة أو  ــدون أي دعم سوء م ب

أي جهة أخرى.
كما ألقى أمني عام االتحاد كلمة 
ــال البطولة  ــا أبط ــأ يف مستهله هن
األوىل  ــة  الثالث ــز  املراك ــاب  أصح
ــىل  ــني ع ــني املشارك ــي الالعب وباق
ــف الجميع  ــة وتكات ــاح البطول نج
ــني  ومنظم ــاد  واتح ــني  العب ــن  م
ــة عدد من  ــني ووعد بإقام ومتعاون

البطوالت يف قادم األيام.
ــل  ــام وكي ــل ق ــة الحف ويف نهاي
ــاد  لالتح ــام  الع ــني  واألم ــوزارة  ال
ــادات واملبالغ املالية  بتوزيع الشه

عىل أصحاب املراكز األوىل
يف السنوكر:

ــز األول / هيثم الحمادي -  املرك
شهادة + مبلغ مايل

املركز الثاني/ محمد الشامي - 
شهادة + مبلغ مايل

العطاب-  ــور  أن الثالث/  ــز  املرك
شهادة + مبلغ مايل

البلياردو (فئة الشباب( :
ــزيل -  ــد املن ــز األول / خال املرك

شهادة + مبلغ مايل

ــي مرغم -  ــز الثاني/ سام املرك
شهادة + مبلغ مايل

ــيل الرعيني -  املركز الثالث / ع
شهادة + مبلغ مايل

البلياردو (فئة الناشئني( :
ــده  عب ــادر  ن  / األول  ــز  املرك

الصمدي - شهادة + مبلغ مايل
ــل  ــف نبي ــي/  يوس ــز الثان مرك

العرايش - شهادة + مبلغ مايل
املركز الثالث/ محمد الوصابي 

- شهادة + مبلغ مايل

ــد األمل يف  ــزي قد فق ــال اإلنجلي ــادي أرسن ــدو أن ن يب
ــرر أن يستفيد  ــه ألكسيس سانشيز وق ــاظ عىل نجم الحف
ــه ولكن قد يمنعه من الرحيل إىل فريق منافس بالدوري  من

اإلنجليزي املمتاز.
ــد أكدت أن النجم  ــر الصحف اإلنجليزية ق كانت تقاري
التشييل يرغب يف الرحيل عن النادي اللندني خاصة بعد 
املوسم اليسء من الفريق ويبدو أن هذا قد يحدث الصيف 

املقبل.
ــادي الجانرز قد تسمح له  ــدت الصحافة أن إدارة الن أك
ــوف باريس سان جريمان  ــل الصيف املقبل إىل صف بالرحي
ــد التي  ــروض التجدي ــد من ع ــك بعد العدي ــيس وذل الفرن

رفضها الالعب.
ــرتة املقبلة  ــة بضم سانشيز الف ــم العديد من األندي تهت
ــيس ومانشسرت  ــيس وأيًضا تشيل ــالق الباري ــا العم وأبرزه
ــن  ــه م ــب يف خروج ــرز ترغ ــدو أن إدارة الجان ــي ويب سيت

الربيمريليج واالستفادة من سعر الصفقة.
ــر مع أرسنال  ــى يف عقده 18 شه ــر أن الالعب يتبق يذك
ــد معه مقابل 50  ــل الدوري الفرنيس يف التعاق ويسعى بط
ــون الحل األمثل  ــي، وذلك ربما يك ــون جنيه إستريلين ملي
ــر حيث سيبحث عن نجوم  ــدرب الفرنيس أرسني فينج للم

جدد من أجل تعويضه والعودة بالفريق املوسم املقبل.

ــه الحايل برشلونة  ــار دا سيلفا أداء مميز مع نادي ــدم النجم الربازييل نيم يق
ــذا املوسم وأصبح أفضل من  ــث تحسن أداء الالعب كثريًا ه ــي وذلك حي اإلسبان

يف التشكيلة بمعظم املباريات.
ــة والنادي الذي يتمنى اللعب  ــث صحفي له عن وجهته املستقبلي ويف حدي
ــو الربازييل، أتمنى أن  ــال: "لدي رغبة كبرية للعب يف فالمينج ــه بعد برشلونة ق ل

أخوض مع الفريق مباراة عىل ملعب ماركانا وسط تلك الجماهري الرائعة".
ــوس ولكن النادي قام  ــدي العديد من األصدقاء يف سانت ــاف: "ال يزال ل وأض
ــد قدمت الكثري للنادي  ــم، ال أعلم ملاذا فعلوا ذلك فق ــه التهم يل يف املحاك بتوجي

ولم أكن أحب أن ينتهي األمر بهذا الشكل".
يأتي ذلك بعد خروج إدارة النادي الربازييل أمام الساحر يف املحاكم من أجل 
ــري الكثري من الجدل، حيث أن  ــه لنادي برشلونة اإلسباني التي تث ــة انتقال صفق
الكثري من التقارير تؤكد أن سعر الصفقة غري حقيقي ولكن تم اإلتفاق عىل ذلك 

من أجل التهرب الرضيبي.
ــروض األوروبية أيًضا  ــن الع ــى العديد م ـــ25 عاًما يتلق ــر أن صاحب ال يذك
خاصة من الدوري اإلنجليزي املمتاز ولكن يبدو أنه لن يفكر بالرحيل عن كامب 

نو قريًبا حيث أنه الوريث الرشعي مللك القعلة الحايل ليونيل مييس.

ــه األنظار اليوم إىل ملعب "كامب نو" حيث يطمح برشلونة اإلسباني  تتج
ــوس اإليطايل يف إياب  ــا يستضيف يوفنت ــزة" أخرى عندم ــق "معج إىل تحقي

الدور ربع النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
ــايل وهو مهدد  ــع ضيفه اإليط ــي إىل مواجهته م ــل النادي الكتالون ويدخ
ــي تلقاها ذهاباً  ــن املسابقة القارية بعد الخسارة الت ــل كبري بالخروج م بشك
يف تورينو صفر3- إثر ثنائية لألرجنتيني باولو ديباال وهدف بالرأس للمدافع 

جورجيو كييليني.
لكن فريق املدرب لويس إنريكي مر بسيناريو مماثل يف الدور السابق، بل 
ــه أمام باريس سان  ــد خسارته ذهاباً خارج ملعب ــه كان يف وضع أصعب بع أن
ــوزه يف معقله 6-1،  ــل أن يحقق اإلنجاز إياباً بف ــان الفرنيس -4صفر، قب جريم
ليصبح بذلك أول فريق يف تاريخ املسابقة يتأهل إىل الدور التايل بعد خسارته 

برباعية نظيفة.

ــدة بمواجهة يوفنتوس،  ــل بطل إسبانيا أن يحقق "ريمونتادا" جدي ويأم
الفريق الساعي إىل الثأر لخسارته نهائي 2015 أمام النادي الكتالوني 3-1.

ــاً نهائي الكأس  ــىل الثالثية هذا املوسم، إذ بلغ أيض ــس يوفنتوس ع ويناف
ــأن آخر فريق إيطايل نجح يف تحقيق  ــة حيث سيواجه التسيو، علماً ب املحلي
هذا االنجاز كان إنرت ميالن عام 2010 بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو 

(يرشف عىل مانشسرت يونايتد اإلنكليزي حالياً).
ويدرك أليغري أن برشلونة قادر عىل تحقيق ما قد يعتربه البعض معجزة، 
ــي حني كان مدرباً مليالن  ــذا األمر شخصيا أمام النادي الكتالون ألنه اخترب ه
ــن النهائي عام 2013  ــر يف ذهاب الدور ثم ــىل "بالوغرانا"2 -صف ــذي فاز ع ال

لكنه خرس إياباً يف "كامب نو" برباعية نظيفة.
ــىل أرض  ــوز رصيح ع ــو ف ــق موناك ــن تحقي ــم م ــة وبرغ ــاراة الثاني ويف املب
ــي لم يتخل عن  ــني إال أن الفريق األملان ــداف مقابل هدف ــد بثالثة أه دورتمون

آماله يف بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــه  ــت مدافع ــه وأصاب ــت حافلت ــريات استهدف ــىل تفج ــوع ع ــد أسب بع
ــب لدى العبيه،  ــروح وخلفت لحظات من الرع ــي مارك بارترا بج اإلسبان
ــو يف مهمة شاقة يف إياب ربع  ــل بوروسيا دورتموند األملاني إىل موناك ينتق

نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ــس إىل التشكيلة  ــو روي ــم الدويل مارك ــىل عودة النج ــول توخل ع ويع
ــع، حيث شارك أمام فرانكفورت  ــد تعافيه من اصابة ابعدته ستة أسابي بع

وسجل الهدف االول.
ــيس إىل ربع نهائي البطولة  ــل موناكو متصدر ترتيب الدوري الفرن تأه
ــوزه إيابا 3-1 بعد  ــي اإلنكليزي بف ــة عىل حساب مانشسرت سيت األوروبي
ــىل بنفيكا الربتغايل  ــا تأهل دورتموند بفوزه إيابا ع ــره ذهاباً 3-5، بينم تأخ

-4صفر 1 -(صفر ذهاباً).

تكريم أبطال البطولة التنشيطية للبلياردو والسنوكراليوم.. شعب إب يواجه الريموك يف بطولة كأس الوحدة

أرسنال يوافق على رحيل سانشزي 

نيمار يختار وجهته املستقبلية 

برشلونة يسعى لتحقيق "معجزة" أخرى ودورتموند لتجاوز صدمة موناكو 
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ــاء الشعب املختلفني نقرأ  ــل أن نجمع أحاديث أطراف أبن وقب
أسباب تأجيل االنتخابات عىل لسان عبدالله عبيد مدير مكتب 
ــا االنتخابات من  ــال: أجلن ــة باألمانة الذي ق ــاب والرياض الشب
ــاري من اجل تصحيح القوام  ــارس املايض إىل 27 ابريل الج 30 م
ــارض الحاصل واملتمثل  ــة العمومية نظرا للتع الرئييس للجمعي
ــني  ــاء املؤسس ــادي إىل األعض ــل اإلرش ــارة يف الدلي ــدم اإلش بع
ــن يفرتض أن يكونوا أول  ــني والالعبني الكبار القدامى الذي والرشف

الحارضين.
ــص احتمالية التأجيل مرة أخرى قال عبيد: طلبنا  وفيما يخ
ــادي  ــل اإلرش ــل يف الدلي ــالل الحاص ــالح االخت ــوزارة إص ــن ال م
ــأن وإذا وصلنا إىل املوعد  ــا شكلت الوزارة لجنة لهذا الش وبدوره
ــا سوف  ــأ املذكور سالف ــج الخط ــم يعال ــات ول ــدد لالنتخاب املح
ــا جاء يف  ــة وسنعمل عىل م ــة اإلداري ــب مع الهيئ ــه كمكت نعالج
ــل اإلرشادي  ــاوز الدلي ــو الدستور وسأتج ــايس فه ــام األس النظ
ــدة وهدفنا هو مصلحة نادي  ــربا فنحن يف املكتب جهة محاي مج

الشعب فقط.
تأجيل االنتخابات ظاهرة صحية

أما مجموعة تصحيح املسار بالنادي والتي تشكلت من عدد 
ــادي واالختالالت  ــرتة إلصالح أوضاع الن ــن أبناء النادي قبل ف م
فيه فقد التقينا بعدد من أعضائها حيث كانت البداية مع الكابنت 
محمد زهرة الذي تحدث قائًال: تأجيل االنتخابات ظاهرة صحية 
ــم أنفسهم األشخاص  ــداد لالنتخابات ه ــني عىل اإلع الن القائم
ــر املايل  ــر التقري ــم وهدفهم تمري ــوى عليه ــا بشك ــن تقدمن الذي
ــن خدموا شعب صنعاء سنوات طويلة  وإبعاد أبناء النادي الذي
ــل اإلرشادي  ــوا موجودين يف الدلي ــة أنهم ليس ــب بحج يف املالع
ــدف لتمرير  ــذه االلتفافات ته ــف الالئحة وكل ه ــني ضع مستغل
ــة األموال  ــن أجله لنياب ــا شكوانا م ــذي أوصلن ــايل ال ــر امل التقري
ــة العمومية للنادي أصبح  ــث يالحظ أن قوام الجمعي العامة حي
ــون الشعب بأي  ــاص ال يمثل ــارج النادي وأشخ ــه من خ غالبيت
صلة وبالنسبة لرتشح القدمي يف االنتخابات فهي كارثة يجهزها 
ــىل ما فعل يف  ــدًال من محاسبته ع ــاد داخل الوزارة ب ــي الفس لوب
ــه صفة ثم انه  ــع عىل الشيكات وليس ل ــادي فهو شخص يوق الن
ــة وباختصار هل يعقل أن يرصف  ــس فرع اتحاد الكرة باألمان رئي
ــام واحد هو العام 2015م  ــادي ما يقارب الـ70 مليون ريال يف ع ن
ــة يف الوقت الذي رصف فيه نادي الريموك  واألنشطة كلها متوقف
ــا واضح ويتمثل يف  ــون وفاز بالدوري فهدفن ــام 2014م  54 ملي ع
ــة العاصمة وصوًال لنيل البطوالت  ــادة الشعب إىل واجهة أندي إع
ــده نادي مؤسيس يعتمد عىل االستثمارات وليس عىل إيجار  نري

الدكاكني والشحت من التجار.

أقول لراجح إىل هنا وكفى
ــي  ــة  لرأي ــا بالنسب ــرة: أم ــف زه وأض
ــة  ــو شخصي ــديس فه ــد الق يف األخ محم
ــن  الذي ــاص  ــرث األشخ أك ــن  ــة وم محرتم
ــص الوحيد  ــو الشخ ــادي وه ــوا الن خدم
ــب من جيبه لكن  الذي يرصف عىل الشع
ــه موقفه السلبي مما يحدث، وأوجه  يعيب
ــه فيها: ال  ــي أقول ل ــة لراجح القدم رسال
ــي قمت بها خالل  ــر احد جهودك الت ينك
ــرتة املاضية لكن إىل هنا كفى  وأقول له  الف
ــع أن مرشحك  ــم تقل أمام الجمي أيضاً أل
ــان  جمع ــل  قب ــا  وعندم ــان  جمع ــد  احم
ــن مجموعة التصحيح انقلبت  الرتشيح م
ــح يف نظرك ال  ــت يف كالمك وأصب وتراجع
ــم هذه  ــداً حج ــك تعلم جي ــح مع ان يصل

الشخصية الرائعة وما سيقدمه للنادي.
من المعيب استبعاد نجوم خدموا الشعب

ــل  ــه أن تأجي ــل حديث ــد يف مسته ــوب أك ــار مهي ــنت بش الكاب
االنتخابات من قبل وزير الشباب ومدير مكتب الشباب باألمانة 
ــن املعيب  ــوه لناديهم وم ــى وما قدم ــرا لالعبني القدام ــان تقدي ك
ــوام الجمعية  ــب صنعاء من ق ــار خدموا شع ــاد نجوم كب استبع

العمومية واالنتخابات.
ــة  ــادح يف الالئح ــاء الف ــذا الخط ــل ه ــال: إذا ظ ــرد قائ واستط
ــوم القدامى للشعب سنجد األهيل مثال  واملتمثل باستبعاد النج
ــد عبدالرحيم  ــدة يستبعد احم ــان والوح ــد عصام دريب يستبع
ــن يريد من  ــادي سيستبعد م ــل ن ــك إال أمثلة فك ــا تل ــام وم والت
ــن تصحيحها  ــد م ــة الب ــذه مصيب ــى وه ــار والقدام ــه الكب نجوم
ــن املعقول أن نقول لعزيز  ــل كان من اجل ذلك، فليس م والتأجي
ــدادي أو محمود أبو غانم أو الدكتور شكيب  ــم أو فياض بغ الكمي
ــات فلستم من  ــق لكم دخول االنتخاب ــريي مثال أنتم ال يح البش
ــك الظروف؟ أنتم مجرد  ــادي الذين خدمتموه يف أحل أعضاء الن

أعضاء منتسبني؟!، فهذا األمر غري معقول وغري منطقي.
ــار التي  ــة تصحيح املس ــار إىل أن هدف مجموع ــح بش وأوض
ــل يف تصحيح  ــال يتمث ــف األجي ــاب ومختل ــع األلع ــم جمي تض
ــن ثبت عليهم الفساد املايل  ــع النادي ومحاسبة واستبعاد م وض
ــع النادي رغم أنهم  ــرياً إىل أنهم سعوا إلصالح وض واإلداري، مش
كانوا متغيبني وبعيدين عن النادي لفرتة طويلة لكن الحال الذي 
ــل إليه النادي أضطرهم للعودة واملطالبة بتصحيح أوضاعه  وص

وعىل طريقة املثل القائل أن تأتي متأخرا خري من أن ال تأتى.

القدمي استغل النادي لمصالحه الشخصية
ــاف: عندما بدأنا نتابع حال الشعب تساءلنا كمجموعة  وأض
ــن اإلدارة اجابة  ــزري وطلبنا م ــل لهذا الحال امل ــاذا نادينا وص مل
ــد الن الوضع اإلداري  ــة لكن لم نج شافي
ــل  ــي استغ ــح القدم ــاألخ راج ــل ف مرته
ــىل  ــر ع ــادي وسيط ــس الن ــال رئي انشغ
ــق مصالحه  ــد أذرعته لتحقي النادي وم
ــري األمني العام الذي  ومثله خالد املقط
لم يقم بواجباته وترك مهمته يف التوقيع 
ــه اإلدارية  ــات وكذا صالحيت عىل الشيك
ــارج إدارة النادي مثل  ــن خ ألشخاص م
ــد  ــا األخ محم ــردم أم ــالل ال ــي وب القدم
ــن له كل  ــع نك ــان رائ ــو إنس ــديس فه الق
ــر لكن املشكلة يف عواطفه  الحب والتقدي

الشخصية تجاه راجح.
ندعو الجميع للوقوف بجانب 

النادي
ــال النادي يف  ــال: ندعو جميع أجي ــار حديثه قائ ــم بش واختت
ــا إذا كان هناك  ــادي وبالنسبة لن ــوف مع الن ــة األلعاب للوق كاف
ــن للمحاسبة  ــن مستعدي ــاب التصحيح نح ــن شب ــاء م أي خط
واملساءلة لنقف جميعا مع الشعب وننبذ خالفاتنا التي يستفيد 
ــى املتمثل يف  ــا بهدفنا األسم ــر ولنميض سوي ــا الطرف اآلخ منه
ــل باستبعاد  ــون بحال أفض ــب الذي سيك ــة نادي الشع مصلح
القدمي واملقطري فلن نقبل بأي توافق أو تصالح أو قائمة يكون 
ــني موجودين فيها ونحن يف مجموعة التصحيح مستعدين  االثن
ــاص يحبون النادي  ــات مادام هناك أشخ ــل االنتخاب أن ال ندخ

وقادرين عىل خدمته بنزاهة.
تجاهل المؤسسني والرعيل األول مشكلة كبرية

وواصل زميله فؤاد العابد دفة الحديث قائال: تجاهل األعضاء 
ــادي  ــل اإلرش ــوم يف الدلي ــن النج ــل األول م ــني والرعي املؤسس
ــة ولهذا تم تأجيل  ــس يف نادينا بل يف كل األندي ــة كبرية لي مشكل
ــأ الفادح ليتم إنصاف  ــات ونأمل إصالح مثل هذا الخط االنتخاب
ــذي نسعى  ــب صنعاء ال ــني هم أساس شع ــني كبار مؤسس العب
ــه إىل مكانته الطبيعية ونحاول أن نخلق  ونجاهد من اجل إعادت
ــادي وليس  ــة والئها للن ــواء صحي ــل يف أج ــة تعم إدارة نموذجي

ألشخاص تعمل بشفافية وبموجب اختصاص أعضائها.
ال نريد تجريب المجرب

ــد أن أبناء النادي ال يريدون تجريب املجرب بل  وأوضح العاب
ــداف شخصية وليس  ــس لها أه ــدة شابة لي ــدون دماء جدي يري
ــح القدمي بالتوقيع  ــاً واملتمثل يف قيام راج ــا هو حاصل حالي كم
ــات ومعامالت النادي وهو ليس عضو منتخب فتجلت  عىل شيك

الهوشلية بأبهى صورها فكان هو كل 
ــوم بإحضار  ــه يق ــرياً إىل أن يشء، مش

ــني واملدربني أجانب ومحليني دون الرجوع ملجلس اإلدارة،  الالعب
ــىل الشيكات  ــات أن التوقيع ع ــن املخالف ــه من ضم ــاً إىل أن منوه
ــا راجح القدمي  ــني من خارج اإلدارة هم ــة يتم عرب شخص البنكي
ــة سبق ورفضها الجميع وهو  وبالل الردم وهذه األخطاء الفادح
ــث التقى بالكابنت  ــل ثالث سنوات حي ــاً احتج عليها قب شخصي
ــش الحاصل  ــى له التهمي ــو النادي وشك ــه املغربي عض عبدالل
ــة  ــة واإلدارة الفردي ــري الصحيح ــات غ ــاء اإلدارة واملمارس ألعض

للنادي.
تكررت نفس المشكلة

وأضاف العابد: عقب ذلك تم الجلوس يف املقر الفرعي للنادي 
ــادي بعدم  ــاء اإلدارة ومحبي الن ــض أعض ــزم بع ــاواي) والت (ه
ــادي لكن لألسف تكررت نفس  ــرار واملحافظة عىل سمعة الن التك
ــار بحراك ضد  ــة تصحيح املس ــا كمجموع ــة إىل أن قمن اإلشكالي
ــام مذكرة بعدم  ــررت اإلدارة وتحديداً األمني الع ــادي فح إدارة الن
ــح القدمي لكن اتضح انه مجرد  ــاح أو التعامل مع األخ راج السم
ــدور وخري دليل  ــزال يمارس نفس ال ــىل الورق فراجح ال ي حرب ع
ــني املحاقري معي حيث  ــب رئيس النادي السابق مع حديث نائ
ــرض التوقيع عىل األوراق  ــي أن راجح حرض إليه مؤخرا بغ اخربن
ــاوي حافظوا عىل  ــا أقول لكل شعب ــي تخص النادي، وختام الت
ــح مسار نادي شعب  ــادي والبد من مواصلة النضال لتصحي الن
ــدون مصالح  ــو إصالح النادي ب ــد الله أن هديف ه ــاء ويشه صنع

شخصية.
تم تسجيل أسماء من خارج النادي

وأكمل الكابنت حمادي الغيل حديث زمالئه بالقول: الجمعية 
ــد يف اإلدارة معه رقم  ــة واضحة فكل واح ــة ليس لها رؤي العمومي
ــث تم تسجيل أسماء من  ــني عن عدد الجمعية العمومية حي مع
ــال انه ال يزال  ــب الشباب والرياضة ق ــادي ومدير مكت خارج الن
ــة وبالنسبة إلدارة  ــع مدير االتحادات واألندي ــرز الكشوفات م يف
ــوال العامة  ــم قضية يف نيابة األم ــح القدمي فعليه ــادي وراج الن
ــا وإذا لم يثبت  ــن النادي نهائي ــت عليه يشء يستبعد م ومن ثب
ــن نحن وهم  ــذر لهم عىل املأل لك ــن مستعدين أن نعت ــم نح عليه

والوزارة متأكدين انه يوجد فساد مايل وإداري.
اإلدارة بيت الداء

ــداء بأحد أعضائها مسافر  ــاف الغيل: اإلدارة هي بيت ال وأض
ــٍق سوى باثنني  ــل 16 إدارياً لم نلت ــس موجوداً ومن أص ــر لي وآخ
ــح القدمي يدير كل يشء والسبب  ــا القديس  واملقطري، وراج هم
ــر عىل كل يشء،  ــه للنادي ليسيط ــس النادي الذي استقدم رئي
وحقيقة ال نختلف بأن رئيس النادي خدم النادي يف فرتة سابقة 
لكنه احرض راجح وجعله يدير األمور وهو غري منتخب يف اإلدارة 

ــة أن لديه تفويض فكيف يفوض شخص من خارج اإلدارة،  بحج
ــم أن يتكاتفوا  ــرية ألبناء الشعب الذين عليه ــه كلمتي األخ وأوج
ــة ناديهم  ــني لخدم ــاءات املتفرغ ــار الكف ــاد باختي ــة الفس إلزاح
بشفافية ونزاهة فهناك الشخصية الداعمة احمد جمعان الذي 
التقينا به أربع مرات وهو رجل أعمال ناجح ولديه رؤية للنهوض 
بالنادي وأقنعناه لقيادة شعب صنعاء ووافق لكن راجح القدمي 
ــدف إبعاده عن  ــه شائعات ليست فيه به ــوه سمعته وروج عن ش
ــت لجنة محايدة  ــا سنقبل باالنتخابات إذا شكل النادي وعموم
تعمل عىل اإلعداد النتخابات حرة ونزيهة فنحن نريد انتخابات 
ــا نريد تشكيل لجنة  ــة تعمل بنهج مؤسيس منظم كم تفرز قائم
ــو اإلدارة بعد االنتخابات كل  ــة من الجمعية العمومية تدع رقابي

ثالثة اشهر ملناقشة كل أعمالها الفنية واإلدارية واملالية.
وعىل الطرف اآلخر تحدث وكيل النادي سابقاً راجح القدمي 
ــه سأرشح نفيس  ــال: بإذن الل ــل الخالف حيث ق ــذي هو مح وال
ــو قادر عىل  ــح شخص آخر نفسه وه ــادي إال إذا رش ــة الن لرئاس
ــه وسأقف إىل جانبه، طبعاً لن  ــة النادي أكرث مني فسأدعم خدم
ــة تحتوى عىل  ــة أو مدمجة لدّى قائم ــاك قوائم مشرتك يكون هن
ــا األثر االيجابي  ــاً يل وسيكون له ــاء رائعة سوف تكون عون أسم
ــوص من يسمون  ــا يف جميع األلعاب وبخص ــة شأن نادين يف رفع
ــار فعليهم ألف عالمة استفهام  أنفسهم مجموعة تصحيح املس
ــن تشهري وإساءات  ــم مناِف ملا يفعلون م ــا اسم مجموعته أهمه
لرموز النادي وبعض هؤالء غائبني منذ عرشين سنة ال أدري أين 
كانوا ونحن نقاتل ونتعب ونناضل من اجل النادي حتى أوصلناه 
لهذه املكانة يف البنية التحتية بينما البعض اآلخر منهم أهلناهم 
ــني عىل ناديهم الذي تركوه  ــم وكنا نعتقد أنهم حريص وساعدناه
ــم إىل أندية أخرى  ــم نمانع يف رحليه ــا جاءتهم عروض ول عندم
ــن العمل أرادوا  ــم وأصبحوا عاطلني ع ــا انقطعت أعماله وعندم

العودة مجددا معتقدين أن النادي ملكية خاصة بهم.
ــي: قلنا لهم إىل هنا وكفى فلإلدارة رؤية خاصة  وأضاف القدم
ــا وهنا ثارت  ــل االستمرار عليه ــاب نفض ــاء العبني من الشب ببن
ــم التقارير املالية  ــاءات وللعل ــل التهم واإلس ــم فبدأوا بكي ثائرته
موجودة وسنناقشها يوم االنتخابات وسنعري هؤالء املزايدين.

ــديس قال القدمي: شهادتي فيه مجروحة هو  وعن محمد الق
ــادي الشعب لكن لألسف تعرض ملواقف  أكرث من ضحى وأحب ن
ــده وهو مسافر  ــث ذهبوا إىل منزل وال ــة من أشخاص حي سخيف
ــة عار يف جبني  ــا توصف أنها وصم ــم بطريقة اقل م ــان ذهابه وك
كل شعباوي يقبل أن يتعرض شخص محرتم كالقديس ملثل هذه 
ــه يف االنتخابات  ــا ترشيح نفس ــه يرفض قطعي ــاءات جعلت اإلس

وبمثل هذه املواقف الصبيانية خرسنا شخصية ال تعوض أبدا.
وأكمل القدمي حديثه: أقول ألبناء النادي الرشفاء واملخلصني 
ــني ال تنجروا خلف الشائعات املغرضة التي تأتي  سابقني والحق
ــاص معروفني وكذبهم عرب وسائل التواصل االجتماعي  من أشخ
ــري باآلخرين،  ــي التهم جزافا والتشه ــل الشائعات ورم فما أسه
ــن الواقع املوجود عىل  ــق وتقييم األمور م ــب استقاء الحقائ فيج
ــر املدونة عما  ــروا التقاري ــا قدمناه وأق ــدوا م ــا وشاه األرض فعلي
ــري العمل يف األندية  ــا ويف األول واألخ ــاه ولكم الحكم بعده رصفن
ــون أنفسهم  ــن يسم ــم يفهمه م ــذا ل ــس ترشيف وه ــف ولي تكلي
ــي أن نفتح بعد االنتخابات  ــح املسار، وأتمنى من كل قلب تصحي
ــل جميعا تحت  ــام ونعم ــا املحبة والوئ ــدة يسوده ــة جدي صفح

شعار النادي (تعاون وإخاء ومحبة).

مدير مكتب الشباب أكد إقامة االنتخابات يف ٢٧ إبريل

انتخابات نادي شعب صنعاء .. على صفيح ساخن
القدمي يتحدى الجميع القدمي يتحدى الجميع 

ووووووويعلنها صراحة:
ا أنا رئيس النادي القادما أنا رئيس النادي القادم

الجمعية العمومية ال تمثل أبناء 
النادي والهدف تمرير التقرير المايلالنادي والهدف تمرير التقرير المايل

زهرة:زهرة:

من غري المعقول أن يستثنى 
المؤسسون ونجوم الشعب القدامىالمؤسسون ونجوم الشعب القدامى

بشار:بشار:
منذ سنوات أرفض العبث والمقر 

الفرعي للنادي (هاواي)الفرعي للنادي (هاواي)

العابد: العابد: 
هؤالء عليهم قضية فساد ونريد 

لجنة محايدة تعد النتخابات نزيهةلجنة محايدة تعد النتخابات نزيهة

الغيل:الغيل:

يف الوقت الذي تواصل فيه مجموعة تصحيح المسار بنادي شعب صنعاء نهجها الرامي لمحاسبة 

اإلدارة وعدم السماح لوكيل النادي الحايل راجح القدمي الرتشيح يف االنتخابات المقرر لها يف الـ27 من 

ابريل الجاري تستمر اإلدارة بقيادة محمد القدسي يف مشوارها رافعة راية التحدي كما يصر القدمي على 

دخول االنتخابات وترشيح نفسه رئيسا للنادي هذه اإلشكالية برمتها تتابعونها يف سطورنا القادمة التي 

يفتحها "الثورة الرياضي" يف هذا التحقيق الذي حاول جمع كل األطراف.

تحقيق/أنور عون

مجموعة تصحيح املسار:مجموعة تصحيح املسار:

 لن نقبل بعودة  لن نقبل بعودة 
راجح واملقطريراجح واملقطري

اليوم.. انطالق دور الثمانية

موحد اليمن يقصي رابطة الصقر يف بطولة 
الزعيم الصالح الكروية

الثورة / عبدالرقيب فارع 
ــة الصقر من دور الـ16 بعد تغلبه  ــىص فريق موحد اليمن فريق رابط أق
ــح التي  ــة الزعيم الصال ــن بطول ــدف ضم ــداف مقابل ه ــة أه ــه بثالث علي
ــا مكتب الشباب والرياضة بمديرية التحرير بمشاركة 1600 العب  ينظمه
ــة الشباب ويف ختام  ــاب وبراعم وناشئني، ففي فئ ــون ثالث فئات شب يمثل
ــات دور الـ16 تمكن العبو فريق موحد اليمن من التأهل إىل دور ال8  مباري
ــدف سجل ملوحد  ــر بثالثة أهداف له ــىل فريق رابطة الصق ــر تغلبهم ع اث
ــاً فيما سجل هدف  ــني ورضوان الحبييش هدف ــن أسامة إسحاق هدف اليم

رابطة الصقر الوحيد الالعب ماجد الرشيف .
ــاء محمد الحرازي ونبيل الحلبي ومحمد عتيق ورابعاً الدن  - أدار اللق

عبدالله الحرضمي وراقبها عبدالله صالح البعداني .
ــاب والرياضة أو  ــل وزارة الشب ــق أي دعم كان من قب ــم تتل ــة ل - البطول
ــريي الكبري  ــا الجماه ــم أهميتها وحضوره ــال رغ ــال واألعم ــن رجال امل م
ــام بمجهودات فردية من قبل مدير مكتب الشباب والرياضة باملديرية  وتق

الكابنت ُحميد البعداني .
تصوير / احمد النعمان


