
»الميثاق« - سبورت : 
تنطلق غ��دًا الثالثاء بطولة االلعاب 
الوطنية الخامسة التي ينظمها االولمبياد الخاص 
اليمني والتي تستمر حتى السادس والعشرين من 

مرة خارج أمانة العاصمة منذ الشهر الجاري ألول 
تأسيس االولمبياد 

عام 1998م.
وي��ش��ارك في 
ه��ذه البطولة 
750م��ش��ارك��ًا 
ب���ي���ن الع���ب 
وم����������درب 
ي  ر ا د ا و
ي��م��ث��ل��ون 
ث������م������ان 
محافظات : 

صنعاء، تعز، الحديدة، 
المكال، إب، لحج، أبين، عدن.. كما يشارك 

في البطولة أكثر من 700 متطوع ومتطوعة 
من أبناء محافظة عدن لمساعدة الالعبين 
من ذوي االحتياجات الخاصة »إعاقة ذهنية«. 
ويتنافس 482العبًا والعبة في خمسة العاب 

هي كرة القدم، تنس الطاولة، 
العاب القوى، البوتشي، رياضة 
األن��ش��ط��ة الحركية »ق���درات 
خاصة«. وق��ال االخ ف��ارس السنباني رئيس 
مجلس ادارة االولمبياد الخاص اليمني في 
تصريح ل��»سبورت«: إن هذه البطولة تعد األكبر 

على مستوى اليمن لذوي االحتياجات الخاصة.
اليمني منظمة تعمل  الخاص  واالولمبياد 
بشفافية والتهدف للربح المادي، ولكنها تهدف 
باالساس لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة من 
كافة الجوانب االجتماعية والتعليمية والثقافية 

والرياضية.

غياب الهداف الوطني كان واحدًا من ابرز  
سلبيات الدوري العام لكرة القدم الندية 
الدرجة االولى بعد انتهاء الدور األول وأداء 
)13( مباراة في المسابقة، بعد سيطرة المحترفين 

االفارقة وخاصة االثيوبيين.
وخطورة مشكلة غياب النجم الهداف المحلي ليست 
بجديدة، بل سيطرت هذه الحالة على المواسم الثالثة 
الماضية، وهاهو الموسم الرابع على التوالي نجد من 
يجيدون الوصول للشباك واح��راز االه��داف العبون 

أجانب.
ويمكن القول: ان هذه السلبية تعمقت هذا الموسم 
بشكل أخطر من المواسم السابقة والذي يظهر مع 
انتهاء نصف مشوار البطولة االكبر في بالدنا إن سيطرة 
االجانب أصبحت طاغية وبدون بوادر حتى لدخول 
هداف وطني على المنافسة إذ يحتل صدارة الهدافين 
اربعة العبين محترفين افارقة ومن اثيوبيا تحديدًا، في 
مقدمتهم المحترف في صفوف التالل االثيوبي نافيتي 
تافيستا في أول موسم يلعبه في ال��دوري اليمني 
برصيد )11( هدفًا، ويليه بقارق اربعة اهداف مواطنه 
هداف الصقر االثيوبي يوردانوس )7( اهداف، يم يليه 
هداف الهالل االثيوبي برهانو قاسم ومواطنه المحترف 
في التالل المي انتونا في المركز الثالث برصيد )5( 
اهداف لكل منهما.. وحتى المركز الرابع الذي يشترك 
فيه سبعة العبين رصيد كل منهم أربعة اهداف بينهم 
اثنان افارقة هما الكنغولي ماتشمبا محترف التالل 

والنيجيري بول افيونج العب العروبة.
بالخصيرة خاصة  المشكلة  وعندما نصف ه��ذه 
بانعكاساتها السلبية على المنتخبات فإننا نعي بالفعل 
انها خطيرة ألنها تتكرس وتتأكد للموسم الرابع على 
التوالي، رغم إن اليمن ليست عقيمة عن انجاب هدافين 
ففي الماضي كان لنا الالعب الهداف منهم من حقق 
هذا اللقب اكثر من مرة ومنهم من حقق ارقام قياسية 
محلية او حتى على المستوى العربي امثال شرف محفوظ 
وعادل السالمي وجباب باشافعي وجميل مقطري وفتحي 
الجابري وفكري الحبشي وعلي النونو وغيرهم، الذين 
كانوا هدافين للدوري طيلة )11( موسمًا بينما ثالثة 
مواسم متتالية وهذا الرابع النجد هدافًا يمنيًا في اكبر 

البطوالت شعبية.. إذًا ما الذي حدث..؟!

بالتأكيد وانها فعاًل مشكلة كبيرة وخطيرة تهدد 
مستقبل الكرة اليمنية، خاصة على منتخباتنا حيث 
اليخفى على أحد كيف عانت منتخباتنا الوطنية بمختلف 
الفئات وعلى رأسها المنتخب األول التي الزمته تمامًا 

في بطولة خليجي )20( وبطولة غرب آسيا والمباريات 
العديدة التي خاضها خالل العامين الماضيين حيث لم 
نعرف سوى هداف واحد.. نعم واحد فقط اسمه علي 

النونو.
»الميثاق« تطرح هذه القضية »المشكلة« 
للنقاش والنريد هنا أن نشخص المشكلة ونضع 
لها الحلول والمعالجات الننا على قناعة انه يجب 
ان تأخذ حيزًا أكبر من االهتمام والمناقشة من 
جميع االطراف المعنية مثل جماعة الخبرة في هذا 
المجال والمدربين الوطنيين واالجانب والصحفيين 
واالعالميين والالعبين وغيرهم من االطراف 
عبر مؤتمر او حلقة نقاشية تقدم فيها الدراسات 
والبحوث والمناقشات والمداخالت ثم تخرج لنا 
توصيات ونتائج عميقة لمعالجة المشكلة، وتعرف 
طريقها للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع 
العملي، حتى ننقذ كرة القدم اليمنية.. خطر يحدق 
بها سيكون وبااًل وكارثة في السنوات القادمة إن 

لم يتم تداركه اليوم قبل الغد.
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العدد: )1543( 17

قدمت قناة »سبأ« الفضائية  
م���ؤخ���رًا خ��دم��ة جليلة 
بعين  لمتا ا و للمشاهدين 
وهي تتناول قضية اتحاد كرة القدم 
وتحديدًا المشكلة المثارة بين رئيس 
االتحاد ونوابه، حيث أعطى البرنامج 
المميز الفرصة لرئيس االتحاد احمد 
العيسي من جهة والكابتن جمال حمدي 
المستقيل من موقعه كنائب ثانٍ من 

رئاسة االتحاد من جهة أخرى.
وأق��ول عن نفسي قبل االستماع 
لهذه الحلقة كنت التزم مبدأ الحياد 
التام ألنني بعيد عن الميدان وغير ملم 

بتفاصيل الخالف.
لكن ومع انتهاء هذه الحلقة المتلفزة 
أصبحت على حالة يقين اليرتقي اليه 
الشك أن الهوة واسعة وكبيرة بين 
العيسي واالطراف االخرى وعلى رأسها 

هنا الكابتن جمال حمدي.
وايقنت ايضًا ان الفائدة مرتجاه من 
هذا االتحاد في تطوير اللعبة واالرتقاء 

بها وقيادته بتلك العقلية.
للقناة  الرجلين  لقد كشف حديث 
الحقيقة كاملة والفارق بين التخصص 
وشاهدنا  استمعنا  فقد   . والتسلق.
الكابتن جمال يتحدث بلسان الخبير 
العارف عما يالمس كبد المشكلة.. 
الجوانب االدارية والفنية والتخصص 
والخطط القصيرة والطويلة المدى 
بشكل دقيق، مركزًا على المشكالت 
التي تواجه االت��ح��اد الحالي واصفًا 
لحلول  ا يضًا  ا ومنهجية  بخبرة  لها 
والمعالجات الالزمة دون الحديث اطالقًا 
عن أي شخص أو اسماء بعينها، بل ذكر 
مرتين فقط  وبمنتهى االدب صفة )االخ 

رئيس االتحاد(.
وبالمقابل ك��ان حديث االخ احمد 
العيسي مغايرًا تمامًا، حيث أنه  لم 
يتحدث عن مشكلة او قضية ويضع لها 
الحلول والمعالجات، بل ظهر متعاليًا 
وملتزمًا بالشخصنة فكان كل حديثه 
عن جمال حمدي، وذك��ر اسم جمال 
حمدي أكثر من عشرين مرة في حديثه 
الذي لم يخُل من »منّ يتبعه أذى«.. 
لقد اعتبرناه واح��دًا منا«.. »دعمناه 
وقدمنا له كل اشكال المساعدة«.. لقد 
»شعرنا انه واحد منا واندمج معنا..« 
هكذا تحدث عن جمال حمدي وكأنه 
يتيمًا على مائدة »مجلس االتحاد«، 
وكأن دخوله لهذا االتحاد شرف رفيع 
يجب أن ينسب للعيسي وحده وال أحد 

سواه.
كثيرًا على مسيرة  أشفق  حقيقة 
ومستقبل كرة القدم اليمنية في ظل 
»قيادة« شخص مثل احمد العيسي، 
واليدرك أي أحد متفائل او متشائم الى 
أين ستتجه  الكرة اليمنية وجماهيرها 

العريضة.

آخر سطر :
يقول اهلل سبحانه وتعالى في محكم 
تنزيله : »هل يستوي الذين يعلمون 
والذين اليعلمون«.. صدق اهلل العظيم

وقديمًا قالت العرب : »رحم اهلل امرئً 
عرف قدر نفسه«

ونحن نقول : الحول وال قوة إاّل باهلل 
العلي العظيم.

بين العيسي والحمدي
  عبدالفتاح األزهري

أقر االتحاد العام لكرة السلة موعد انطالق   
ال��دوري العام ألندية ا ألولى كبارًا وناشئين 
للموسم الرياضي 2010 - 2011م، الخميس المقبل 
بمشاركة ثمانية أندية من الدرجة الثانية في فئة الكبار 

واثنى عشر ناديًا في الناشئين.
وستلعب الفرق هذا الموسم بنظام المجموعات 

أولى وثانية، ويقام النهائي بين الفرق المتأهلة بنظام 
الذهاب واإلياب.

ويسعى اتحاد اللعبة من هذا الموسم الى تثبيت 
البطوالت والمحافظة على إقامتها بحسب الخطة 
والمنافسة وجذب  اللعبة  السنوية بهدف تطوير 

الجماهير.

 الخميس القادم انطالق دوري السلة 

سيطرة أجنبية ألربعة مواسم متتالية

غياب الهداف الوطني مشكلة خطيرة تهدد حاضر ومستقبل الكرة اليمنية

الالعب المحلي حقق في السابق 
أرقامًا قياسية على المستوى 

العربي لكنه يتوارى اليوم
القضية متشابكة ومتعددة 

األطراف وتحتاج الى دراسة وبحث 
من المختصين لعالجها

غدًا انطالق البطولة الخامسة لالولمبياد الخاص بعدن شباب اليمن يحذر من الدعوات 
المشبوهة والتخريب

دعا االتحاد العام لشباب اليمن 
ءاتهم  نتما ا بمختلف  الشباب 
السياسية ال��ى أخ��ذ الحيطة 
والحذر من الدعوات المشبوهة 

التي تحاول التضليل عليهم 
وطالبهم ان يكونوا حائط 

الصد والحصن المنيع ضد 
أعمال التخريب ودحرًا 
للفوضى وسياجًا منيعًا 
وقويًا يحفظ لليمن أمنه 

واستقراره .
وق����ال االت���ح���اد في 
بيان ل��ه إن م��ا يحصل 

في بالدنا من تظاهرات 
أي�����ًا ك���ان���ت م��ق��اص��ده��ا أو 

أهدافها،تستدعي وقفة جادة مع النفس، 
وإيقاظ ميت أحاسيسنا بالخجل والحياء من 
تقصيرنا في حبنا لوطننا ووحدتنا، وأن 
نهب واقفين للحفاظ على منجزات خالدة 
دفع في سبيلها الشعب كل غاٍل ونفيس، 
وقدم من أجلها الشهداء أرواحهم، وضحى 
الزكية  في سبيلها األبطال بدمائهم 

وأن نحرص على مستقبل 
هذا الوطن وجيله المتطلع 
لمواكبة عصر يمني مزدهر .

ودعا االتحاد كافة الفئات 
ال��وط��ن��ي��ة وش��رائ��ح��ه��ا 
لسياسية  ا تها  ليا وفعا
وفي مقدمتها أحزاب 
ال��ل��ق��اء ال��م��ش��ت��رك 
مواصلة مسيرة الحوار 
واالبتعاد عن المكابرة 
وأن يجعلوا من الوطن 
مصلحة عليا يعمل من 
أجلها كل مواطن يمني 

مخلص ووفي.
وناشد االتحاد علماء اليمن 
رأس الحكمة اليمانية وأهل العلم وصفوة 
المجتمع للقيام بأمانتهم الملقاة على 
عاتقهم، وتوعية المجتمع بحرمة الفتنة 
وخطورة شرها في تفتيت األمة، وأن يقفوا 
بحزم وقوة ضد التآمر الذي يسعى أصحابه 

لقيادة الوطن نحو الفرقة والشتات .
بطولة أفريقيا للمحليين

السودان والجزائر إلى ربع النهائي
انشيلوتي يراهن على توريس 

في صفوف تشلسي

أك��د م��درب تشلسي االيطالي   
كارلو انشيلوتي بأن مهاجمة 
الجديد االسباني فرناندو توريس 

سيؤكد علو كعبه في النادي 
لرغم  ا على  للندني  ا

من بداياته المتعثرة 
في مواجهة ناديه 

السابق ليفربول 
منه  لمنتقل  ا
م��ق��اب��ل )50( 
م��ل��ي��ون جنيه 

استرليني.
وق���������������ال 

نها  إ تي  نشيلو ا
مسألة وقت فقط 
ح���ت���ى ي��ح��ص��ل 

االن����س����ج����ام 
ب  لمطلو ا

ب����ي����ن 

توريس مع زميليه العاجي ديبيه دورجبا 
والفرنسي نيكول انيلكا، وأض��اف: إن 
توريس من أفضل الالعبين في العالم 
ويثبت ذل��ك مع تشلسي .. لست 
قلقًا عليه على االط��الق فهو 
العب يملك الخبرة والثقة 
بالنفس ويتعين علينا أن 
الكافي  الوقت  نعطيه 
لكي يتأقلم مع األجواء 
الجديدة، وأنا واثق من 
أنه سينسجم بسرعة 
ك��ب��ي��رة وس��ي��ق��دم 
ال���م���س���ت���وي���ات 
عنه  فة  و لمعر ا
ك���الع���ب 

كبير.
نجح المنتخب السوداني في المحافظة على صدارة المجموعة األولى بعد تعادله   

مع المنتخب الجزائري في ختام الدور األول لهذه المجموعة ضمن بطولة أمم 
افريقيا لالعبين المحليين المقامة حاليًا بالسودان الذي ارتفع بنقاطه الى )7( 
نقاط جمعها من فوزه على الجابون وأوغندا والتعادل مع الجزائر الذي ارتفع برصيده الى )5( 
نقاط منحته البطاقة الثانية لمرافقة السودان الى ربع النهائي، وإن كانت النتيجة أسعدت 
المنتخبين السوداني والجزائري اال أنها أثارت غضب الجابون التي في رصيدها )5( نقاط 

وكانت تحتاج الى هزيمة الجزائر لترافق السودان الى ربع النهائي.
 ويتوقع أن يالقي السودان في مباراته في ربع النهائي صاحب المركز الثاني في المجموعة 
الثانية والذي يتنافس عليه منتخبا النيجر وزيمبابوي في المجموعة التي تتصدرها جنوب 
افريقيا. وضمت البطولة التي تقام للمرة الثانية )16( منتخبًا تم توزيعهم الى أربعة مجموعات في 

أربع مدن سودانية مختلفة حيث سيلعب ربع النهائي على مالعب العاصمة الخرطوم.

التحرير يشهد زفافهما
لم تشغلهما الفرحة الكبرى عن الهم الوطني، كما أن رغبتهما الشخصية 
لم تثنيهما عن موقفهما الجاد تجاه ما يحدث في البالد.. فكان القرار عرسًا 

بهيجًا في ميدان التحرير وسط حشد غفير من فرسان المؤتمر األوفياء 
المرابطين من أجل الوطن والحفاظ على الديمقراطية..

إنهما الشابان الخلوقان :
د. محمد علي املخاليف

م. أحمد محمد عبداهلل فازع
تهانينا الحارة لهما بحياة زوجية هانئة في وطن آمن ومستقر.. ألف ألف مبروك.

المهنئون :
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف


