
البداية يف الوحدة
ــن بدايتك الرياضية  ــا يف البداية ع * ّعرفن

ومع من كانت؟
ــي كانت مع فريق وحدة صنعاء والحمد  - بدايت
ــق الكبري والعريق ومن ثم  ــه أننا بدأت مع هذا الفري لل
ــدت بعدها إىل الوحدة  ــبعني وع انتقلت إىل فريق الس

حتى استقريت يف فريق العروبة.
إدارة قوية

ــة بعد دمج  ــادي العروب ــهار ن * عقب إش
ــزي صعد الفريق  ــبعني واألمن املرك ناديي الس
ــواء وتحديداً عام 2008 فكيف  مبارشة إىل األض
ــه حديث  ــذه الرسعة رغم أن ــد الفريق به صع

النشئة.
ــاء بفضل اإلدارة  ــا لدوري األضواء ج - صعودن
ــني  ــة الالعب ــة ومجموع ــزة والقوي ــة املتمي العرباوي
املتميزين الذين كانوا حلقة الوصل والعالمة الفارقة 
ــب اإلدارة التي وفرت لنا كل يشء أكان الدعم  إىل جان

املادي أم املعنوي.
يعود الفضل لهؤالء

* بعد صعودكم بموسمني حققتم البطولة 
ملن يعود الفضل يف تحقيق هذا اإلنجاز الغايل؟

ــأت برضبة حظ وإنما  ــا للبطولة لم ي - تحقيقن
ــيس استمر طوال الدوري  جاء بعمل جماعي ومؤس
ــة إىل أن تحقق  ــم بتحقيق البطول ــع يحل وكان الجمي
ذلك بفضل الله سبحانه وتعاىل ومن ثم بفضل اإلدارة 
ــة اإلدارية يحيى  ــس الهيئ ــة رئي ــزة ويف املقدم املتمي
محمد عبدالله صالح وباقي الرجال املخلصني الذين 

قدموا لنا كافة الدعم والتسهيالت.
يعود للمدرب

* كابنت طالل كانت لك بصمة واضحة مع 
فريقك العروبة خالل املواسم املاضية ملاذا لم 

يتم اختيارك لصفوف املنتخب؟
ــتوى  ــرص عىل تقديم مس ــه أنا أح ــد لل - الحم
ــن ليس  ــه ولك ــل وج ــىل أكم ــي ع ــز وأداء واجب متمي
ــا لرغبتي  ــياء آنية وإنم ــل الحصول عىل أش ــن أج م
ــل،  ــتواي إىل األفض ــر مس ــودي وتطوي ــات وج يف إثب
ــك يعود  ــب فذل ــام للمنتخ ــر االنضم ــبة ألم وبالنس
ــدرب وأنا احرتم أي قرار بما يخص االنضمام ألي  للم
منتخب فهذه وجهة نظر أي مدرب وأنا اطمح لتمثيل 

اليمن باالنضمام للمنتخب وهذا حلم كل العب.
الكابنت المهضوم

* تعاقب عىل تدريب الفريق عدة مدربني 
ــق وتتمنى  ــذي افتقده الفري ــدرب ال من هو امل

عودته لتويل مهمة الجهاز الفني؟

ــه العديد من  ــأن فريقنا تعاقب علي ــح ب - صحي
ــاد الفريق من  ــل الذي ق ــدرب األفض ــني لكن امل املدرب
ــح النفيعي  ــد صال ــنت محم ــو الكاب ــة نظري ه وجه
وبشهادة الجميع من من تعامل معهم الكابنت محمد 
ــه وقريب من  ــخص حق ــه يعطي كل ش ــي ألن النفيع
ــد أن أقول كلمة حق  ــن همومهم وهنا الب ــني وم الالعب
ــني  ــراس الكابنت املهضوم عيل حس ــدرب الح بحق م
ــكر والتقدير وكذا نتمنى  ــتحق منا كل الش الذي يس

إنصافه من جميع الجهات املعنية.
تراجع ومنافسة

ــم  املواس ــتواه يف  ــع مس ــم تراج * فريقك
ــل يف اإلدارة أم  ــل ه ــن الخل ــن يكم ــة أي املاضي

الجهاز الفني أم الالعبني.
- نحن نبداء املوسم بمستوى عادي ألن إعالن 
ــد انطالق الدوري لم يكن معروفا إضافة إىل ذلك  موع
ــس من قبلنا فقط  ــتعداد الجيد للدوري لي عدم االس
وإنما من كل الفرق وبالفعل فريقنا يرتاجع يف البداية 
ــداً ونكون ضمن  ــتوى جي ــن ويف األخري نقدم مس ولك

الفرق املنافسة عىل املراكز األوىل.
لم يتم االتفاق

ــت  ــل تلقي ــة ه ــع العروب ــك م ــد تفوق * بع
ــاذا لم  ــت ومل ــن كان ــن م ــة وم ــا احرتافي عروض
ــد  ــت ض ــة وقف ــاً يف العروب ــق أم أن أطراف تواف

انتقالك.

ــواًء  ــت العديد من العروض االحرتافية س - تلقي
ــن داخل العاصمة أو خارجها وبخصوص األطراف  م
ــبب  ــذا الكالم غري صحيح ولكن الس ــي ذكرتها فه الت
ــرشوط أما إدارة  ــول البنود وال ــدم اتفاقنا ح يعود لع
ــدة ألكرث من العب وهي  ــة فقد منحت فرص ع العروب

لم تمانع يف انتقايل مطلقاً إذا حصل ذلك.
المراكز الثالثة

ــم  ــتوى فريقك يف املوس ــم مس ــف تقي * كي
ــيكون موقع  ــة أين س الحايل وماذا عن املنافس
فريقكم خاصة وبداية فريقكم لم تكن جيدة؟

ــتوى أي  - يف الوقت الراهن يصعب أن نقيم مس
فريق السيما وأننا ما زلنا يف بداية الدوري وأستطيع 
ــىل أقل تقدير  ــرور منتصف الدوري ع التقييم بعد م
ــا أن موقعنا  ــد لكل محبي فريقن ــا موقعنا فانا أؤك أم
ــيكون يف املراكز الثالثة األوىل  الحقيقي والطبيعي س

بإذن الله تعاىل.
قوة المنافسة

ــة  ــتكون املنافس ــم س * يبدو أن هذا املوس
ــدوري بدليل النتائج األولية  قوية عىل لقب ال

فمن ترشح لخطف اللقب وملن تتمناه؟
- نعم دوري املوسم الجاري بداء بداية قوية من 
أغلب الفرق واملنافسة ستكون قوية بني فرق كثرية وال 
ــاء الله تعاىل  ــتطيع تحديد البطل من اآلن وإن ش أس
ــق مرشوع للجميع وأتمنى أن  نخطف اللقب وهذا ح

يحصد فريقنا اللقب الثاني له يف تاريخه.
الُحكم صعب

ــدم  ــرة الق ــي األول لك ــا الوطن * منتخبن
مقبل عىل بطولة الخليج برأيك هل التشكيلة 
ــتلبي طموحات الجماهري اليمنية  الحالية س
ــم  ــى أن ينض ــت تتمن ــني كن ــن الالعب ــن م وم

للمنتخب؟
ــب يف املرحلة  ــم عىل املنتخ ــة الُحك - يف الحقيق
ــم يلعب مباريات  ــة صعب جداً ألن املنتخب ل الحالي
ــم عليه فمن  ــتطيع الُحك ــة عديدة وقوية كي أس ودي
ــرية حينها يمكن  ــات الودية الكث ــة املباري خالل إقام
ألي شخص تقيم األداء أما الشق الثاني من السؤال 
فأتمنى لكل الالعبني يف الدوري االنخراط للمنتخب 
ــماء ألي  ــتثناء أو ذكر أس ــدون اس ــل وطنهم ب وتمثي

العب.
تصحيح

ــد بتغيري  ــرة القدم وع ــام لك ــاد الع * االتح
ــد ماذا  ــروح الفريق الواح ــل ب ــورة والعم الص

تأمل من القيادة الجديدة؟
ــدم لديها النية  ــام لكرة الق ــادة االتحاد الع - قي
ــك من خالل  ــري الصورة وذل ــادة والصادقة لتغي الج

العمل الجاد يف هذا املوسم من اجل تصحيح األخطاء 
التي الزمت املنتخب والبداية كانت من خالل اختيار 
ــدرب منتخبنا  ــب رؤية م ــن الدوري حس ــني م الالعب
ــرار أن يتعاونوا  ــى من األندية وكل أصحاب الق وأتمن
ــات واألماني  ــق الطموح ــي نحق ــاد الكرة ك ــع اتح م

املنشودة لجماهرينا الرياضية بالداخل والخارج.
بيتي الثاين

ــق آخر ملن  ــك اللعب لفري ــو عرض علي * ل
ــب يف حال تخىل  ــتلعب ومع من تتمنى اللع س

عنك العروبة؟
- بالنسبة يل كل فريق يف اليمن هو بيتي الثاني 
ــي األول العروبة ونحن اليوم نعيش يف زمن  بعد فريق
ــرتاف يف أي فريق  ــق أي العب االح ــرتاف ومن ح االح
حسب ظروف الالعب وأنا سأخدم أي فريق سألعب 

له يف حال تم انتقايل ألي ناد.
نصيحة للحراس

ــه ألف  ــل ل ــذي تعم ــم ال ــو املهاج ــن ه * م
ــك لفريقه  ــاء مواجهت ــك أثن ــاب ويزعج حس

وبماذا تنصح الحراس الجدد.
ــني ال يوجد أي  ــي لجميع املهاجم ــع احرتام - م
مهاجم أخشاه يف املباريات أكانت الودية أو الرسمية 
ــني واحدة وال  ــكل املهاجمني بع ــارس ينظر ل ألن الح
ــراس الجدد بأن  ــني مهاجم وآخر وانصح الح يفرق ب
يتدربوا بشكل أفضل وبجدية كاملة وعدم اإلهمال يف 
التمارين والنظر إىل املستقبل بعيون الحب والتفاؤل 
ــراس  ــن الح ــتفادة م ــل واالس ــول إىل األفض للوص
ــن النواحي الفنية  ــابقني بأي يشء قد يفيدهم م الس
أو غريها من النصائح االيجابية وأتمنى لهم التوفيق 

والنجاح الدائم.
يشعروين باألمان

* مدافع لعبت إىل جانبه ويشعرك باألمان 
وآخر يشكل لك متاعب؟

ــم  ــت معه ــن لعب ــني الذي ــة كل الالعب - برصاح
رائعون وجيدون ويعملون عىل تأمني املنافذ الدفاعية 
ــهل عيل الكثري من تحمل املسؤولية بمفردي  مما يس

حيث يشعروني باألمان وجميعهم جيدون.
روح الفريق

ــرصي  ــدرب امل ــم امل ــود فريقك ــاً يق * حالي
ــم  ــيحقق لك ــل س ــن ه ــى حس ــنت مصطف الكاب
ــة الحالية  ــي أم أن املرحل ــات واألمان الطموح

تتطلب املدرب الوطني؟
ــرضوري أن يكون هو اصل  ــدرب ليس من ال - امل
ــل كما ذكرت  ــا والعمل متكام ــا طامل ــة وفصله الحكاي
ذلك مسبقاً وإذا لم يوجد الروح يف الفريق اعتقد بأن 
ــل حليفه لذلك يتوجب علينا  ــيكون الفش املدرب س
ــى تتكامل الحلقات  ــل بروح واحدة حت جميعاً العم
ــيكون  ونحقق الحلم الذي يراودنا جميعاً واملدرب س

مكمًال ملا سنقوم به.
لم يحالفنا الحظ

ــرية أن اإلدارة  ــم األخ ــظ يف املواس * لوح
ــويل الفريق االهتمام الكايف  العرباوية لم تعد ت
ــبب عدم  ــل ما كانت من قبل فهل هذا هو س مث

تحقيقكم للنتائج االيجابية؟
ــم املاضية لم يحالفنا الحظ فقط أما  - ال املواس
ــم ولم  إدارة النادي فهي مهتمة بالفريق يف كل املواس
ــاً كانت النتائج  ــتها تجاه الفريق أبداً أي تتغري سياس
ــم لحققنا  ــم املواس ــظ لنا يف معظ ــوال معاندة الح ول
ــايل والرخيص لكن  ــت لنا الغ ــوالت واإلدارة قدم البط

الحظ لم يكن حليفنا لتحقيق االنجازات.
وقت ضيق

ــم الفرق  ــايل عملت معظ ــم الح * يف املوس
ــم يف  ــوم وأفضله ــع النج ــتقطاب امل ــىل اس ع
الساحة سواًء األجانب أو املحليني أما فريقكم 
ــتقدم بدالً  ــني واس ــرية الالعب ــى بخ ــد ضح فق
عنهم العبني عاديني من كان وراء ذلك القرار؟

ــد انطالق   ــالن موع ــا أن إع ــا فيه ــة وم - الحكاي
ــعفها  ــم يس ــرق ل ــق والف ــت ضي ــدوري كان يف وق ال
ــتقدام العبني ذوي كفاءة عالية لذا قامت  الوقت الس
ــق ومنهم من لم  ــتجالب العبني كرث منهم من توف باس

يتوفق وهكذا هو حال الرياضة يوم لك ويوم عليك.
ال إجابة

* من هو مثلك األعىل يف املالعب الرياضية 
وملن من الحراس تتمنى أن تصل إىل مستواه؟
- ال يوجد وليس لدي إجابة عىل هذا التساؤل.

استقطاب المحرتفني
ــن وجهة  ــب م ــرشوط واملطال ــي ال ــا ه * م

نظرك لتطور الكرة اليمنية؟
ــرشوط واملطالب لتطور الكرة اليمنية اعتقد  - ال
ــتقطاب محرتفني  ــا أن تعمل األندية عىل اس أن أهمه
ــن الالعبني  ــوا أفضل م ــال وان يكون ــتوى ع عىل مس
ــتويات  ــني مس ــدف تحس ــق به ــن يف الفري املوجودي
ــني املحليني أما غري ذلك فاعتقد أننا لن نتقدم  الالعب
ــكلون  ــوة واحدة طاملا واملحرتفني يش ــى ولو لخط حت

علينا عبئاً ال اقل وال أكرث.
سننافس على البطولة

ــب  ــي املطال ــا ه ــك م ــن فريق ــاذا ع * وم
ــوة  ــس الق ــة لنف ــود العروب ــي يع ــرشوط ك وال

واأللق؟
- فريقنا ليس بحاجة للمطالب والرشوط ولكن 
ــننافس عىل  ــاء الله تعاىل س إذا كان الحظ معنا إن ش
البطولة ألن كل يشء متوفر لنا العبني جيدين وجهاز 
ــة وفنية جيدة  ــون بقدرات إداري ــي وإداري يتمتع فن

وإدارة قوية وداعمة ومتميزة.
مؤازرة المنتخب

ــذا  ــام ه ــا يف خت ــود قوله ــرية ت ــة أخ * كلم
الحوار وملن توجهها؟

ــكل محبني الرياضة  - كلمتي األخرية أوجهها ل
ــا أن يقفوا إىل  ــارج ومفاده ــل والخ ــة يف الداخ اليمني
ــي املنتخبات  ــي األول وباق ــا الوطن ــب منتخبن جان
ــتعد  ــذي يس ــب األول ال ــداً املنتخ ــة وتحدي الوطني
ــخة 22 لبطولة الخليج العربي وان يتم  لخوض النس
ــيكون  ــب كل من موقعه ألن النجاح س ــؤازرة املنتخ م
لنا جميعا والفشل ال قدر الله تعاىل سنكون جميعنا 
وراء أي فشل قد يحل بنا واملنتخب يف الفرتة الحالية 
ــتى  ــوف إىل جانبه ودعمه بش ــة للجميع للوق بحاج
السبل، كما أشكر الثورة والثورة الريايض  عىل إتاحة 
ــاكلهم  ــام بالنجوم وإبراز مش ــة واالهتم ــذه الفرص ه

وهمومهم.
البطاقة التعريفية

االسم: طالل عيل عيل الحبييش
تاريخ امليالد: مواليد 1989م

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ولدان  الوليد 
ومحمد.

ــة الرابعة من  ــتحق الجول تس
ــة األوىل لكرة القدم أن  دوري الدرج
ــة الغرائب كونها  يطلق عليها جول
شهدت حالة قد تكون نادرة حينما 
تكررت النتيجة (4 /1) ثالث مرات 
بفوز أهيل صنعاء والهالل والريموك 
ــا تكررت النتيحة (1 /0) ثالث  ، كم
ــر ووحدة صنعاء  مرات بفوز الصق
ــعلة .. باإلضافة إىل أن الجولة  والش
ــة  ــزارة تهديفي ــت بغ ــة حفل الرابع
ــدل ثالثة  ــاً وبمع ــت (21) هدف بلغ
ــاراة واحتلت املرتبة  أهداف لكل مب
الثانية من حيث القدرة التهديفية 
ــهدت  ــي ش ــة األوىل الت ــد الجول بع

تسجيل (23) هدفاً.

ــة التي  ــة العريق ــن األندي ــدن م ــعلة ع ــادي الش ن
ــب الكثري من  ــازات عديدة ..وأنج ــا نجاحات وإنج لديه
النجوم واألبطال يف جميع األلعاب الرياضية املختلفة .. 
ــة رياضية رائدة ومتميزة كانت وال تزال لها  ويعترب مدرس

اإلسهام يف دعم الحركة الرياضية اليمنية.
ــعالوي ..  ــل هذا البيت الش ــاذا يحدث اليوم داخ م
ــم الدكتور  ــة .. والداع ــتقالة  الجماعي ــا االس إدارة قدمه

نجيب العوج يغادر النادي وهو الداعم األول له.
العبو فريق القدم املشاركة يف دوري النخبة الكروية 

مرضبيون عن التمارين وأبناء النادي يلزمون الصمت.
ماذا يحدث؟! أين مساعي أبناء النادي املخلصون 
ــه يف هذه اللحظات العصيبة  الذين يجب أن يلتفوا حول
قبل أن ينهار ليلحق بأندية عريقة أخرى غادرت ولم تعد 

امثال شمسان وامليناء.
ــم ينهار  ــرون لناديه ــعالوييون ينظ ــل الش هل يظ
ــع إلنقاذه قبل وقوع الفاس  ــارع الجمي أمامهم .. أم سيس

بالرأس.

الثــــورة
▼

▼
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¶  البطل يعاين   ¶
ــة األوىل يف لعبة جماعية  ــتطاع نيل بطولة الدرج ــاد مغمور ولكنه اس ن
بصورة استثنائية جعلت من بطولته تاريخية .. وبعد البطولة عانى الفريق 
ــعبة بني أعضاء مجلس  ــبب كما يقال يعود لوجود خالفات متش كثرياً والس
ــلباً عىل البطل حتى كاد أن يهبط يف املوسم  ــت س إدارته .. الخالفات انعكس
ــح بني مناطق  ــايل هاهو ما يزال يتأرج ــم الح ــايض ونجا بأعجوبة واملوس امل
ــري  ــرى لكن األخبار الواردة من النادي تش ــة وخطرة وقد ينجو مرة أخ دافئ
ــع وتتجدد فهل يتخىل املتصارعون عن أنانيتهم من  إىل أن الرصاعات تتوس

أجل ناديهم أم يفضلون إغراق النادي لينترص طرف عىل آخر.
¶  النائب خائف   ¶

ــاً غري عادي ملجرد  ــاد لعبة جماعية أبدى قلقاً وخوف ــب رئيس اتح نائ
حديث صحفي أدىل به أحد املدربني الوطنني عن وجود مخالفات وتجاوزات 
يف اختيار العبي منتخب وطني لتلك اللعبة .. املخاوف التي أظهرها النائب 
ال تستدعي كل ذلك الهلع والقلق حتى أنه نقل مخاوفه للكثريين معترباً أن 
ما قاله املدرب عار تماماً من الصحة .. فإذا كان كالم ذلك املدرب غري صحيح 

ملاذا كل هذا الخوف والهلع يا سيادة النائب.
¶   صراع ثأري   ¶

ــخص مقرب من  ــدى االتحادات وش ــب رئيس أح ــاً بني نائ ــدور حالي ي
ــبب تدخالت الشخص املقرب من رئيس  رئيس االتحاد ذاته حرب خفية بس
ــؤون االتحاد وأنشطته بضوء أخرض من رئيس االتحاد حتى  االتحاد يف ش
ــوبرمان  أصبحت صالحيات نائب رئيس االتحاد كلها من نصيب املقرب وس
ــم املعركة  ــعى لحس ــاد .. وتزداد حدة الخالفات فكل طرف يس ــس االتح رئي
ــه بغض النظر عن ما تعانيه اللعبة من إهمال وتراجع فالكل يبحث  لصالح
عن مصلحته .. التوقعات تشري إىل أن السوبر مان سينترص يف األخري بدعم 

من رئيس االتحاد وستنتزع كافة صالحيات النائب.
¶  إداريون والعبون وقات   ¶

ــم إداري الفريق وهم  ــري ومعه ــي كب ــي ناد حامل ــة من العب ــوهد ثالث ش
ــواق املضحك يف األمر أنهم كانوا يتلفتون  يهمون برشاء القات من أحد األس
ــرتون القات قد يكون األمر  ــية من أن يراهم أحداً وهم يش ــاراً خش يميناً ويس
ــوق القات ولج وراءهم العبو  إىل هنا عادي ولكن بعد خروج الجماعة من س
فريق حاملي آخر ولكن يف فئة الشباب وتلتهم دفعة أخرى أيضاً، وبعيداً عن 
مضار القات للريايض وكيفية لالعب أن يتعاطى القات .. فاملهم أن اإلداريني 
كانوا متواجدين مع الالعبني مما يعني أنهم يقومون بتشجيع الالعبني عىل 
تعاطي القات فإذا كانت عقول هؤالء اإلداريني بهذه الصورة والذين يفرتض 
أن يكونوا القدوة فكيف سيكون الالعبون لالعبيهم وماذا نتوقع من الالعبني 

يف ظل هذا السقوط اإلداري.

ــلة  ــام لكرة الس ــاد الع ــر االتح أق
ــرية من بطولة  ــتئناف املرحلة األخ اس
ــة  لألندي ــة  الجمهوري ــس  رئي كأس 
للموسم 2013/2014 اعتباراً من اليوم 
ــت قد أقيمت عدد  األربعاء بعد أن كان
ــة األخرية يف وقت  ــن مباريات املرحل م

سابق.
ــات البطولة  ــود منافس ــث تع حي
ــاء بإقامة مباراة  ــدوران اليوم األربع لل
ــة تعز يف إب،  ــعب إب وطليع تجمع ش
ــة مباراتني  ــد غد الجمع ــام يوم بع وتق
ــكال  ــي امل ــع األوىل فريق ــدن تجم يف ع
ــة  ــب يف الثاني ــدي رداع، ويلع واالحم

التالل وسيئون.

ــف  ــي نص ــام مبارات ــىل أن تق ع
النهائي يوم األحد املقبل (21 سبتمرب 
ــن  ــز م ــب الفائ ــث يلع ــاري) بحي الج
ــة مع الفائز  ــعب إب والطليع مباراة ش
ــيئون يف املباراة  ــاراة التالل وس من مب
ــا تجمع  ــي، فيم ــف النهائ األوىل لنص
ــي  ــف النهائ ــة لنص ــة الثاني املواجه
ــكال واألحمدي  ــاراة امل ــن مب ــز م الفائ
ــذي كان قد  ــاء ال ــيل صنع ــع أه رداع م
ــابقاً إىل نصف النهائي وتقام  تأهل س

املباراتني يف محافظة عدن.
وتقام املباراة النهائية يوم السابع 
ــاري  الج ــبتمرب  س ــن  م ــن  والعرشي
وتحتضن العاصمة صنعاء مجرياتها 

والتي يعقبها حفل تكريم األبطال.

مفكرة اليوممفكرة اليوم

حوار/عبدالرقيب فارع

اليوم.. استئناف منافسات كأس الرئيس لكرة السلةاليوم.. استئناف منافسات كأس الرئيس لكرة السلة

¶ تمزي اإلدارة والالعبني سبب صعودنا إىل األضواء وأطمح لتمثيل الوطن
¶ النفيعي األفضل ومدرب الحراس مهضوم وفرق عدة ستتنافس على اللقب

¶ اتحاد القدم يعمل على تصحيح األخطاء ونأمل من األندية مساعدته

شبوة/ عادل القباص
ــد  الفقي ــة  بقاع ــس  أم ــدأت  ب
ــبوة  عبدالحكيم الحامد بمحافظة ش
ــة للحكام  ــدورة االتدريبي ــات ال فعالي
املستجدين وترفيع الحكام لكرة القدم 
باملحافظة التي يقيمها مكتب الشباب 

والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم
ــام  ــاد الع ــع االتح ــيق م بالتنس
ــتمر ثالثة  ــكام العليا وتس ــة الح ولجن
ــائية  أيام ، وعىل فرتتني صباحية ومس
ــيوي  ــارض اآلس ــا املح ــارض فيه ويح
ــكرتري لجنة  ــان س ــد نعم ــد أحم محم
ــام لكرة  ــاد الع ــا باالتح ــكام العلي الح
ــا من الدرجة  ــاركة 25حكم القدم بمش

الثانية والثالثة واملستجدين.
ــد  ــدورة أك ــني ال ــل تدش ويف حف
ــي  الدحيم ــح  صال ــدي  مه ــوان  األخ
ــباب والرياضة  ــب الش ــر عام مكت مدي
ــيل  ــد الحرم ــيل محم ــة وع باملحافظ
ــدم أن اتحاد  ــس فرع اتحاد كرة الق رئي
ــح  صال ــد  أحم األخ  ــة  برئاس ــرة  الك
ــكام اهتماماً خاصاً  ــويل الح العييس ي
من خالل تأهيلهم بمختلف الدرجات 
ــم وترفيعهم  ــاب أمامه ــل الصع وتذلي
ــكام  الح ــتوى  ــاء بمس االرتق ــدف  به
ــر مهاراتهم وتنمية  فنيا وبدنيا وتطوي

مداركهم بكل جديد.

وبدوره أوضح املحارض اآلسيوي 
ــوده أن محافظة  ــان بوج ــد نعم محم
ــاد  إيج إىل  ــة  ماس ــة  بحاج ــبوة  ش
ــابة  ــا بدماء ش ــي ورفده كادر تحكيم
ــري  ــب املعاي ــاءات بحس ــك الكف تمتل
ــة العليا للحكام  ــي تحددها اللجن الت
ــل عىل رعايتهم  ــيتم العم مؤكدأ أنه س
ــاركة  ــم الفرصة الكاملة يف املش ومنحه

يف تجمعات أبطال املحافظات.
ــدورة  ــع ال ــريأ إىل أن مواضي مش
ــون  بقان ــادة  17م ــة  مناقش ــمل  تش
ــكام  الح ــف  تعري ــيتم  وس ــم  التحكي
بمختلف التطورات يف مجال التحكيم 
ــات  ــدورة باملناقش ــراء ال ــب إث إىل جان
ــات  مجموع إىل  ــاركني  املش ــيم  وتقس
ــراء التطبيقات العملية يف امللعب  وإج
ــات  ــدرات وإمكان ــن ق ــزز م ــا يع وبم
ــربة الكافية  ــكام ويكون لديهم الخ الح
ــاعدهم عىل أن يكونوا سفراء  التي تس
ملحافظة شبوة يف املسابقات القادمة.

ــدورة األخوة  ــات ال ــرض فعالي ح
ــس  ــب رئي ــي نائ ــالم البان ــح س صال
ــة  ــدم باملحافظ ــرة الق ــاد ك ــرع اتح ف
ــد الحميد أمني عام الفرع  وصالح أحم
ــس لجنة  ــالم رئي ــه محمد س وعبدالل

الحكام باملحافظة وأعضاء الفرع
ــعادة  س ــدروس  عي ــم  عبدالكري

وعبدالله صالح الجنيدي.

بدء دورة الحكام املستجدين بشبوة

الحبيشي حامي عرين العروبة يف حوار المكاشفة لـ(الثورة الرياضي):

فريقنا سيعود للمنافسة وسيكون يف مراكز املقدمة

األربعاء  22  ذو القعدة 1435ه -  17  سبتمرب 2014م العدد 18199
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تتميز الساحة الرياضية في بالدنا بالعديد من المواهب في مختلف األلعاب وتحديداً في اللعبة األولى عالميًا واألكثر شعبية كرة القدم ولم يقتصر ذلك 
التميز والظهور لالعبين فقط وإنما شمل حراس المرمى الذين ذاع صيتهم على مدى سنوات مختلفة.

الموت،  عنا  غيبهم  من  ومنهم  الرياضي  وتوهجه  تألقه  عز  في  وهو  المالعب  ترك  من  ومنهم  وأبدعوا  تميزوا  كثر  حراسًا  لنا  أنجبت  اليمنية  فالمالعب 
من  إمكانيات  اقل  والعبين  حراس  استقدام  على  تعمل  األندية  بعض  أن  النفس  في  يحز  ما  ولكن  النجوم  لتلك  امتداداً  تعد  كثيرة  مواهب  هناك  واليوم 

أبنائها.
في هذا العدد نسلط األضواء على نجم جديد في مركز حراسة المرمى أبدع وأمتع بأدائه الفريد وقبل هذا وذاك أخالقه الراقية مع الجميع.

انه الحارس المتميز  أنه يحلم بأشياء كثيرة يتمنى الوصول إليها  تنازل عن الكثير من العروض والزال يتحين الفرصة ليمثل وطنه كباقي الالعبين كما 
وحامي عرين العروبة الكابتن طالل الحبيشي الذي فتح لـ(الثورة الرياضي) قلبه وباح بكل ما لديه، فمع الحصيلة التي خرجنا بها مع النجم الحبيشي:

ال أخشى أي مهاجم، 
والمدرب ليس 

كل ش، وأطالب 
بمؤازرة المنتخب يف 
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