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من يضبط مخالفات البلياردو؟!
اعلن االتحاد العام للبليارود عن اقامة بطولة الجمهورية في نسختها  

االخيرة التي اختتمت يوم الجمعه الماضي في مقهى السومرية 
بالعاصمة صنعاء من اجل اختيار قائمة المنتخب الوطني ( الالعبين ) الذين 
سيمثالن  اليمن في المشاركات الخارجية.. لكن الغريب في االمر ان االتحاد 
العام للعبة وجه دعوة مفتوحة لكل الالعبين شريطة الحضور بالزي الرسمي 

ودفع مبلغ خمسمائة ريال كرسوم مشاركة وايجار مكان اللعب.
هذه التصرفات التي يختلقها ويعملها االتحاد العام للبلياردو تكشف بجالء 

عشوائية االتحادات وعدم رقابة الوزرارة .
العب سابق اكد انة تم اختيار الالعبين مسبقاً قبل بدء البطولة .. كما 

اكد رئيس فرع االمانة انة لم يتم ابالغ اي فرع بالمشاركة وتم 
االكتفاء بمشاركة العبين مغمورين على حساب سمعة 

الوطن 
من جهتة انتقذ رئيس االتحاد االسبق هذة االجراءات 

ووصفها بالمهزلة .

إشـــراف:
يحيى الضلعي

بعد تأجيل متكرر.. وترحيل مستمر!!

االتحاد العربي لكرة القدم يقرر إقامة نهائيات بطولة 
كأس العرب للمنتخبات بجدة في يونيو 2012

خاص/ «الميثاق»: 
 أعلن االتحاد العربي لكرة القدم في االول من ديسمبر الماضي عن نيته 
إقامة نهائيات بطولة كأس العرب الثانية عشرة لكرة القدم للمنتخبات الوطنية في 
مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك خالل الفترة من ٢٢ يونيو الى ٥ يوليو 

٢٠١٢م..
البطولة سبق وأن تأجل موعد إقامة نهائياتها ألكثر من ثالث مرات شهدت ترحيل 
الموعد من عام الى آخر، علماً بأن التصفيات المؤهلة للبطولة جرت خالل عامي 
٢٠٠٨ / ٢٠٠٩م على مستوى المناطق الجغرافية الثالث، وصعد للنهائيات (١٠) 

منتخبات عربية كان المنتخب الوطني االول لكرة القدم من بين 
تلك المنتخبات التي صعدت لنهائيات البطولة على إثر تصدره 
لمنتخبات المجموعة الثالثة (مجموعة دول البحر األحمر) 
في ختام التصفيات الخاصة بمنتخبات هذه المجموعة التي 
استضافتها العاصمة صنعاء منتصف عام ٢٠٠٨م بمشاركة 
منتخبات «اليمن، جيبوتي، جزر القمر» فتأهل عنها المنتخب 

اليمني بعد تجاوزه لمنافسيه، حيث فاز على جزر القمر ٣/١ والفوز 
على جيبوتي ٢/صفر، وقاد منتخبنا في تلك التصفيات المدرب 

المصري المعروف الكابتن محسن صالح.
األحمر اليمني وكأس العرب.. ماذا وكيف؟

< من المؤكد أن اتحادنا الكروي ربما سيفاجأ 
باإلعالن (القرار) الذي صدر مؤخراً عن مجلس إدارة 

االتحاد العربي لكرة القدم الذي قرر وبصورة حاسمة 
إقامة النسخة الـ(١٢) من بطولة كأس العرب للمنتخبات 

الوطنية لتجرى منتصف العام الميالدي الجديد ٢٠١٢ في ضيافة المملكة العربية 
السعودية الشقيقة وتحديداً في مدينة جدة من الثاني والعشرين من يونيو الى الخامس 
من يونيو على استاد االمير عبداهللا الفيصل، حيث سيتم توزيع المنتخبات العشرة 
المتأهلة الى مجموعتين بواقع خمسة منتخبات في كل مجموعة لتلعب المنتخبات 
الخمسة فيما بينها في كل مجموعة ليصعد االول والثاني في كال المجموعتين الى الدور 
الثاني من البطولة، لتلعب المنتخبات االربعة الصاعدة بطريقة المقص (أول المجموعة 
االولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني األولى) والفائزان يلعبان على 

كأس البطولة، فيما سيلعب الخاسران على المركز الثالث والرابع.
أما عن كون االعالن الذي حدد موعد إقامة نهائيات كأس العرب الـ(١٢) قد يشكل 
مفاجأة لالتحاد العام لكرة القدم في بالدنا، فيعود الى أن مجلس ادارة االتحاد الحالي، 
الذي تم انتخابه في ابريل (٢٠١٠م) ليس على معرفة بموضوع تأهل المنتخب 
الوطني الى نهائيات هذه البطولة، حيث صعد المنتخب قبل أكثر من عامين ونصف 

العام، أي قبيل وصول الطاقم اإلداري الحالي لمجلس إدارة االتحاد العام 
للعبة وبالتالي فإن المفاجأة تكمن هنا!!

في انتظار المدرب األجنبي
لكن األكيد أن رئيس وأعضاء اتحادنا الكروي سيصلهم الخبر المشار 
اليه أوالً عبر االتحاد العربي لكرة القدم وثانياً  خالل وسائل االعالم، 
واياً كانت الوسيلة التي سيعلم بها اتحادنا عن أن المنتخب الوطني 
لكرة القدم من بين المنتخبات التي صعدت الى نهائيات كأس العرب 
المقرر إجراؤها في جدة السعودية من ٢٢/٦ الى ٥/٧/٢٠١٢م، 
فما الذي سيقوم به االتحاد العام لكرة القدم بشأن تحضير االحمر 
اليمني لكي يشارك في البطولة المذكورة علماً بأن هذا االتحاد 

مازال عاجزاً عن توفير مدرب (جديد) للمنتخب الوطني 
الــذي مضى أكثر من عام وهو بــدون جهاز فني 
يقوده، منذ االطاحة بالمدرب السابق للمنتخب 
الكرواتي يــوري ستر يشكو عقب االخفاق 
الذريع للمنتخب في خليجي (٢٠) الذي 

القدم اقيم في بالدنا ألول مرة في تاريخ كرة 
اليمنية، وقد اتضح التخبط االتحادي عندما 
جاء موعد التصفيات اآلسيوية التمهيدية 
للوصول الى كأس العالم ٢٠١٤م، حيث 
واجه منتخبنا نظيره المنتخب العراقي 

دون االستعداد  المطلوب، حيث تم اعداد 
المنتخب - حينها على عجل وبالطريقة 

إياها - الكلفة؟!
فكان أن ودع منتخبنا التصفيات حتى قبل خوضها - فلم يكن بإمكان الكابتن 

أمين السنيني الذهاب بالمنتخب الى أبعد مما حدث، فالمدرب الوطني المخلص 
قدم ما بوسعه، لكن الظروف كانت أقوى منه ومن حماس العبي المنتخب الذي 

غاب عنه أبرز أعمدته والتي يعلمها االتحاد جيداً، لكنه لم يتعامل بالشكل المطلوب 
مع كل من تخلف عن ارتداء شعار الوطن في ذلك الوقت؟!

وقبيل انتهاء العام ٢٠١١م خرج االتحاد ببيان جاء فيه انه يتواصل مع سبعة 
مدربين عالميين من البرازيل، وأوروبا الخ.. وبات قريباً من التعاقد مع أحدهم 

لتدريب منتخبنا من بين (٤) من السبعة العالميين.
اال أن االتحاد لم يعلن عن هوية المدرب العالمي القادم للمنتخب الذي 

يفترض وصوله مع بدء انطالق دورتا ٢٠١١/٢٠١٢م لكي يتابع المباريات 
الختيار الالعبين لتجهيز المنتخب لالستحقاق المنتظر (كأس العرب).

هل يعلم اتحادنا الكروي أن منتخبنا صعد للبطولة عن مجموعة «البحر األحمر»؟

من هو أفضل رياضي 
(يمني) في 2011م؟

بغض النظر عن الظروف غير الطبيعية التي مر بها الوسط الرياضي والوطن عموماً   
طوال أيام وأشهر العام الميالدي المنتهي ٢٠١١م، اال أن ذلك ليس مبرراً مقنعاً 
لكي تعجز رياضتنا وكافة أطرها عن تحقيق أي إنجاز يذكر لبالدنا على المستوى الخارجي.

فباستثناء النجوم الخمسة الذين فازوا بالميداليات السبع في دورة األلعاب العربية بالدوحة 
في ديسمبر الماضي أي في الشهر االخير من العام المنصرم وهم: علي خصروف (ذهبية 
الجودو)، تميم القباطي (ذهبية التايكواندو) وبرونزية لياسر بامطرف في التايكواندو وثم 
(فضية وبرونزية) لنجم الجمباز نشوان الحرازي، ثم (فضية المصارعة) لبشير اليمني 
و(برونزية) المالكمة لالعب يحيى الرفيق، فقد عجزت كل االتحادات عن تسجيل أي حضور 
مشرف لليمن طوال اكثر من (٣٦٠) يوماً من العام ٢٠١١م سواء في االلعاب الفردية مثل 
ألعاب الدفاع عن النفس أو فيما يتعلق باأللعاب االخرى الجماعية، وبالطبع لن نتحدث عن 
كرة القدم المريضة باستثناء تأهل منتخب الناشئين الى نهائيات كأس آسيا للناشئين عقب 
تصدره بجدارة لمجموعته التي ضمت منتخبات كل من : اإلمارات، الكويت، افغانستان، 
باكستان، حيث نجح ناشئونا في تخطي عقبة المنتخبات المذكورة وتصدروا المجموعة 
الثانية بتحقيقهم (٣) انتصارات وتعادل، فصعدوا للنهائيات كأول المجموعة بعشر نقاط.. 
يليهم الكويت المنتخب المضيف لتصفيات المجموعة التي جرت في شهر اكتوبر من العام 
الماضي وعلى ذلك يمكن القول إن الرياضة اليمنية هي الوحيدة التي تفردت عن سواها 

بعدم وجود أي استفتاءات متعلقة باختيار افضل نجم يمني في العام ٢٠١١م.
وسيظل السؤال معلقاً حتى إشعار آخر..  وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

دورة األلعاب العربية والتزوير على الطريقة اليمنية

عــادت جحافل البعثة الرياضية اليمنية   
التي شاركت في منافسات الدورة العربية 
لأللعاب الرياضية (عربي١٢) التي اختتمت مؤخراً في 
العاصمة القطرية الدوحة ورغم الحصاد المتواضع 
أللعابنا التي لم تحقق سوى (٧) ميداليات (ذهبيتين، 
فضيتين، وثالث برونزيات) كانت في ألعاب: الجودو، 
التايكواندو، الجمباز، المالكمة، المصارعة، فيما كان 
الفشل المخيب لباقي االلعاب وهي: ألعاب القوى، 
الكاراتيه، الشطرنج، الرماية، رفع االثقال، وال لوم 
على الالعب عالء النبهاني الذي شارك في مسابقة 
ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة (المعاقين) 
بالنظر الى السقوط المخيف الذي لحق بالعدائين 
(األصحاء) نبيل الجربي وسالم العكري، ناهيك عن 
االخفاق الذي يرافق العبينا في الشطرنج، الكاراتيه، 

الرماية، للرجال أو الفتيات وكذلك رباعي االثقال!!
وقد كان الفتاً مع انتهاء المشاركة الباهتة للرياضة 
اليمنية في الدورة المذكورة أن عودة البعثة المكونة 

من (٧٦) فرداً الى أرض الوطن باهتة، ، قد جاءت 
باهتة أيضاً يكن هناك اي استقبال لها، ولم يتم 

تكريم االبطال أصحاب الميداليات حتى اآلن؟
ولم يكن خافياً في هذه  المشاركة (غير المقنعة) 

أن عدد اإلداريين والضيوف بلغ (٣٤) فرداً.
ومثل هذا الرقم اإلداري الكارثي ليس بالمفاجئ 
كون العادة اليمنية في الحشد والتحشيد اإلداري في 
مثل هذه االستحقاقات باتت من المسلمات اي انها 
تحدث باستمرار بأن يكون عدد اإلداريين اكثر من 
عدد الالعبين في غالبية المشاركات الخارجية في 
االستحقاقات الرياضية الخارجية عربياً، قارياً، دولياً، 
لكن العجيب والمريب في الجيش الجرار من اإلداريين 
الذين رافقوا االلعاب اليمنية الى الدورة العربية 
بالدوحة أن عدداً من االسماء  من ضيوف الشرف تم 
الزج بهم تحت صفات ال عالقة الصحابهم بالمهن 
أو المواقع التي وضعت امام اسمائهم.. بمعنى أن 
التزوير هذه المرة تم بطريقة غير مسبوقة وعلى 

الطريقة اليمنية طبعاً.. واليكم الدليل:
- علي طه صالح: الحكم الدولي السابق في كرة 
الطاولة تم وضعه كإداري لالعبي«الكاراتيه» وهما: 
هارون الواقدي وصالح الرداعي، بقيادة المدرب 

المصري محمد حميدة،
- خالد الشويطر: عضو اتحاد الكرة الطائرة.. 
اقحم ضمن قائمة البعثة باعتباره مدرباً لفريق 
الكرة الشاطئية (أ) المكون من العبين حيث شاركنا 

بفريقين (أ) و(ب).
- أحمد محسن الطويلي: المسؤول المالي التحاد 
المصارعة وبناء االجسام تم وضعه كمدرب لالعبي 
المصارعة الرومانية المكون من (٣) العبين علماً 
أن المدرب الحقيقي لمنتخب المصارعة  الرومانية 
الحرة هو العراقي ثابت نعمان االعظمي، فيما كان 
االداري المرافق هو عبداهللا المغربي رئيس االتحاد 
العام للمصارعة وبناء االجسام وغيرهم  كثر ممن 

تواجدوا دون حياء.

في انطالقة الموسم الكروي الجديد

 البيارق والهاجري 
في القمة 

ــاق-  ــث ــي ــم ال
متابعات

عسير  ض  مخا بعد 
ــالت  ــأجــي ـــة ت ـــالث وث
لموعد البداية انطلقت 
سم  لمو ا ت  فسا منا
ــد  ــجــدي الــــكــــروي ال
فــي بــالدنــا األربــعــاء 
الماضي بإقامة  الجولة 
األولــــى الــتــي شهدت 
سبعة لقاءات واكتملت 
مبارياتها يوم ألجمعه 

الماضي.
ـــد ســجــلــت هــذه  وق
الجولة مؤشراً تهديفياً 
مــمــيــزاً بــعــد أن حظيت 
ثمانية أندية فقط  بتسجيل خمس 
عشر هدفاً من خمسة انتصارات 

وتعادلين
وكان النصيب األكبر من األهداف 
لفريق وحدة عدن  عندما فاز على 
إمبراطور الكرة اليمنية أهلي صنعاء 
المرشح االول لخطف لقب الموسم 
الحالي  بخماسية نظيفة سجلها  كالً 
من عبداهللا يسلم- سامي كرامة- 
ماجد نادر جواد-عبداهللا يسلم -ماجد 
نادر جواد..وحقق فريق شعب اب فوزاً 
ثميناً وغالياً على نجم سبأ ذمار الصاعد 
حديثاً إلــي دوري النخبة وتمكن من 
تسجيل أربعة أهداف حاءات ثالثة منها 
عن طريق  نجم المنتخب الوطني أيمن 
ألهاجري معلنا أول هاتريك في الدوري 
والهدف الرابع بواسطة مروان جزيالن 

متبوا فريق شعب إب المركز الثاني
ويأتي في المركز الثالث فريق الشعلة من عدن 
أيضا الذي استطاع أن يلحق بالفتيان شعب صنعاء 
خسارة أولى في أرضه ووسط جماهيره بهدفين 
دون رد سجلها  كميل طارق و جمال الهبة..يليهم 
فريقي شعب حضرموت واتحاد اب اللذان استطاعا 
أن يحققا فوزين مهمين في أرضهما على فريقي 
الطليعة وشباب البيضاء على التوالي ..بينما 
استطاع هالل الحديدة القادم من الساحل الغربي  
تحقيق أول نقطة له في بنك المسابقة بعد أن  

إدراك التعادل مع فريق أهلي تعز في تعز
وكانت الجولة قد افتتحت األربعاء بلقاء وحيد 
جمع بطل دوري الموسم  الماضي فريق العروبة 
ووصيفة فريق التالل  وانتهت  المباراة بالتعادل 

السلبي
هذا ويتصدر قائمة الهدافين أيمن ألهاجري 
برصيد ثالثة أهداف  بينما يتصدر البيارق وحدة 

عدن ترتيب الجدول العام للمسابقة.
ويلتقي في الجولة الثانية من منافسات الدوري 

العام الندية الدرجة االولى كل من :
شباب البيضاء × التالل - الخميس-ملعب 

البيضاء
ــدن- الخميس –ملعب  ــدة ع الطليعة × وح

الشهداء تعز
شعب اب × العروبة – الجمعة –ملعب ٢٢مايو اب
الهالل × شعب حضرموت – الجمعة –ملعب 

العلفي الحديدة
اهلي تعز × نجم سبأ ذمار – الجمعة – ملعب  

الشهداء تعز
اهلي صنعاء × شعب صنعاء – الجمعة – ملعب 

اهلي صنعاء
الشعلة   × اتحاد اب – الجمعة – ملعب الشعلة 

عدن

االثنين : 2 / 1 / 2012م 
 الموافق :8 / صفر / 1434هـ 

العدد: (1586)


