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قضايا

طالبوا ب�إقامة �أماكن خا�صة ومدرجات للم�شاهدين:

ظاهرة ألول مرة يف اليمن :تفحيطات  ..وحرق «إطارات» وتفرج املئات..وصمت الجهات
في ظاهرة هي األولى من نوعها تشهدها
اليمن..حيث يقوم عشرات الشباب بممارسة
ه��واي��ة” التفحيط” بسياراتهم في ميدان
السبعين بأمانة العاصمة وسط ظروف خطرة
وبمشاهدة مئات المواطنين .
ويشهد ميدان السبعين خالل األربعة الليالي
الماضية ومنذ الساعة  8مسا ًء حتى قبيل الفجر
ازدحاما شديداً وحضوراً الفتاً من قبل المواطنين
لمشاهدة “عروض التفحيط” بمختلف أنواع
السيارات “أجرة وخصوصي” ويغلب على ذلك
سيارات تحمل لوحات سعودية .حيث هناك
يقوم شباب البعض منهم” يمنيين مقيمين
في دول الخليج” بممارسة “التفحيط” في
مساحة ال تتجاوز “ 50متراً” يحيطهم المئات
من المتفرجين وسط خطورة بالغة دون وجود
حواجز تمنع من وقوع حادثة “ال قدر اهلل”.
تقرير وت�صوير /جرب �صرب

وما يزيد األمر غراب��ة أن هذه الظاهرة لم يعتد عليها
أبن��اء اليمن ،كم��ا أن األغرب من ذل��ك صمت األجهزة
األمنية عن تلك اخلطورة احملتملة من تلك املمارسة التي
تقام وس��ط مئات الناس وبحضور ومش��اهدة رجال
أمن وحراس��ة جامع الصالح ..كما أن الغريب في ذلك
وجود فتيات و"عائالت" تشاهد تلك الهواية الرياضية
لدى الش��باب،ويقوم ش��باب وفتي��ات بالتقاط الصور
الفوتوغرافية و"الفيديو" لتلك االستعراضات.
كم��ا أن امل��كان الذي تق��ام فيه تلك االس��تعراضات
ليس مكانا ً مناس��با ً من حي��ث األرضية التي تؤدي الى
إتالف " إطارات "السيارات ،وعدم وجود حواجز بني
املواطنني وسيارات "التفحيط".

مفحط ممار�س :اخلطورة حمتملة
أك��رم أحمد -مين��ي مقيم ف��ي اإلم��ارات كان أبرز
«املفحط�ين» ومن نال نصيبا ً من التش��جيع والتصفيق
من قبل املشاهدين الستعراضاته بسيارته (الرياضية)
واملخصص��ة لذلك،كما أن��ه ميلك خب��رة بذلك ودرس
دورات تطبيقي��ة خاص��ة ف��ي اإلمارات،وش��ارك في
مس��ابقات خاصة مبا تس��مى «بالقيادة االستعراضية
ومن��ذ  9س��نوات مي��ارس ه��ذه الهواية ويش��ير في
حديث��ه مأرب برس» الى أنه أتى اليم��ن منذ أيام قليلة
للمش��اركة باالحتف��ال بعيد الوحدة ،وم��ا دفعه للقيام

مبمارسة»التفحيط» انه وجد الشباب يقوموا بالتفحيط
فأبلغوه بذلك وحضر ليعبر لهم عن فرحته وس��عادته
وكما قال» ذلك من أجل ان ينبس��ط املش��اهدين،كونهم
يفرح��ون بعيد الوح��دة» مبديا ً بذات الوقت س��عادته
حلضوره��م وظهور الس��عادة عليهم لهذه املمارس��ة
الرياضية» .وح��ول ما إذا كانت تلك املمارس��ة خطرة
في ظل وج��ود مئات املواطنني بالقرب من الس��يارات
«املفحطة» قال :أكرم والذي يعمل في شرطة اإلمارات «
صحي��ح أنها خطرة ،وكان من املفترض ان تكون هناك
مساحات وأماكن خاصة بتلك العروض  ،كما أنه حسب
قوله» أنا قمت بالتفحيط ملرة واحده ألن املكان ليس مهيأ
،كما أن «األرضية» اإلزفلت «خشن» وليس ناعم كسائر
األماكن اخلاص��ة بذلك ،األمر الذي ي��ؤدي الى إتالف
اإلط��ارات ،مضيفاً» إطارات س��ياراتي بع��د التفحيطة
انتهت لكن ذلك يهون من اجل فرحة املشاهدين».
كما رأى أكرم ان ما يقوم به بعض الشباب من ممارسة
رياضة الدرافنيك» التفحيط» ليس بالصحيح ،حيث من
املفترض أن تدخل احللبة س��يارة واحدةوبنفس الوقت
يقوم قائدها بقياس املس��احة والزوايا التي س��يعرض
فيه��ا ويظهر مواهبه لك��ي اليضر أح��د،ألن احتمالية
اخلط��ر بهذا امل��كان موج��ودة ،وكثير من الس��يارات
خ�لال هذه االيام «تصادمت» ف��ي احللبة اثناء قيامهم
بالتفحيط».
وطالب الدولة بإيجاد أماكن مخصصة لهذه الرياضة

للش��باب لتفري��غ طاقاتهم،النها طاقات مكدس��ة،وكذا
معاه��د خاصة بالتدريب ،ومدرجات للمش��اهدين لكي
اليتعرضوا للخطر».

�شباب مينيون مفحطون

كما ه��و املع��روف أن ممارس��ة هواي��ة» التفحيط»
مقصورة عند الش��باب اخلليج��ي ،وهناك عملت أماكن
مخصصة بذلك ،ودورات تعمل ل��ذات املجال،ومؤخرا ً
أنش��أت قنوات فضائية خليجية لذات الهواية،إال أن ما
فاجأني أني وجدت ش��بابا ً مينيني ميارسوا «التفحيط»
وال يقلون إجاد ًة وإتقانا ً عن الشباب اخلليجي رغم عدم
وجود أماكن خاصة بذلك.
وأكد بذات الوقت أنهم ميارس��ون التفحيط في اليمن
منذ س��نوات وذل��ك في «احلواري» وبعض الش��وارع
اخلالي��ة  ..فه��ذا عصام الصبري -الع��ب في املنتخب
اليمني – حكم دولي في كمال األجس��ام قام مبمارسة
هواية التفحيط» بس��يارته الرياضية» لومينا إس إس «
وس��ط تش��جيع كبير من املش��اهدين وبإتقان يقول:
أم��ارس ه��ذه الهواي��ة منذ 12ع��ام في صنع��اء ولم
أمارسه في أي مكان آخر  ،وذلك من خالل «احلواري»
والشوارع اخلالية.
وحول مخاط��ر ذلك العمل وس��ط املواطنني قال في
حديث��ه لـ»مأرب برس:إن املس��تعرض الب��د أن يكون

متمكنا ً لكي اليلحق أي ضرر بأحد».
وطالب الصبري :وزارة الش��باب والرياضة بإنش��اء
مقر خاص لرياضة الس��يارات وتشجيع هذه املمارسة
الرياضي��ة .أما الش��اب أحمد حرم��ل – طالب جامعي
والذي ش��وهد أكثر الش��اب من قام بالتفحيط قال :انه
مي��ارس التفحيط في اليم��ن منذ  3س��نوات كهواية..
وأوضح بنفس الوقت ان الش��باب اليمن��ي أكثر إتقانا ً
وإج��ادة لهذه الرياضةلكنه حس��ب قول��ه» يتلف كافة
اإلطارات..وق��د بدا ذلك واضحا ً من خالل ممارس��اته
ألكثر من مرة وطوال األربع الليالي املاضية على ميدان
السبعني».

تفحيط وتفرج حتى الفجر

بع��ض الش��باب املتواجدين في ذات امل��كان يؤكدونا
اس��تمتاعهم مبش��اهدة تلك املمارسة..واش��اروا  :في
حديثهم لـ»مأرب برس» الى أنهم منذ أربعة ليالي وهم
يحضرونا للتفرج ،منذ الس��اعة الـ 8مساء حتى ساعة
الفجر.وعن تخوفهم من أن قربهم من مكان الس��يارات
ق��د يلحق بهم ضرر أقروا بوج��ود خطر إال انهم قالوا
« على الله».
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه :أال تخشى اجلهات
املس��ؤولة م��ن خط��ورة تلك املمارس��ة وس��ط مئات
املواطنني؟؟.

