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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
 إلى فخامة األخ/

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

بمناسبة أعيادنا الوطنية
 لثورة الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر
سائلين اهلل أن يعيد هاتين المناسبتين

 ووطننا وشعبنا في تقدم وازدهار

املؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق االسمنت
عنهم/ القائم بأعمال رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ محمد يحيى شنيف

يجب أن نبذل أقصى الجهود في تهيئة األجواء النعقاد مؤتمر الحوار 
عبدربه منصور هاديالوطني الذي سيرسم معالم اليمن الجديد

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

كبش الفداء الجديد.. للمنتخب الوطني األول لكرة القدم!!

مدرب بلجيكي )جديد( لألحمر الكبير.. بعشرة آالف دوالر شهريًا وبدون شروط )مسبقة(
االتحاد يوقع مع الكوتش عقدًا لعام كامل.. والنتائج في خليجي )21( تحدد مصير الخواجة؟

> بعد رحلة طويلة من البحث والتنقيب 
عن مدرب أجنبي يقود منتخبنا الوطني 
االول لكرة القدم خالل المرحلة المقبلة، 
وجد االتحاد العام لكرة القدم ضالته - 
أخيرًا- عندما استقر على البلجيكي )غير 
معروف( على الساحة التدريبية االوروبية 
ناهيك عن تواضع التجارب التي خاضها 
وال���واردة في سيرته الذاتية، عربيًا أو 
افريقيًا باستثناء قيادته لمنتخب ناشئي 
قطر إلح��راز المركز الثالث في نهائيات 
كأس آسيا للناشئين والميدالية البرونزية 
ع��ام 2004م وغير ذل��ك، فلم ي��رد في 
السيرة الذاتية للمدرب المعمور / نوم 
سينتفيت ما يشير الى نجاحات أخرى حققها 
في رحلته في عالم التدريب والذي بدأه 
مبكرًا، كما جاء في تلك السيرة إذ خاض 
العمل التدريبي ألول مرة - وهو في سن 
ال�)23( سنة علمًا أن عمره الحالي )38( 

سنة فقط، وهو ما يؤكد أن الكوتش البلجيكي توم فيث اسم عادي 
وعادي جدًا في العمل التدريبي مع الساحرة المستديرة، رغم أنه 
يحمل شهادات في التدريب معترف بها من االتحادين البلجيكي 
واألوروب��ي لكرة القدم، ومع كل ذلك الصغر في السن وحداثة 
التجربة التدريبية للمدرب توم اال أن موافقة الرجل على تولي 
تدريب منتخبنا االول صاحب التصنيف المتأخر جدًا على ترتيب 
الالئحة الشهرية للفيفا للمنتخبات إذ احتل المركز )157( في آخر 
تصنيف أصدره االتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر الماضي، 
وفي الظروف الراهنة يعد مغامرة يمكن القول إن الكوتش توم 

فيت أقدم عليها كنوع من التحدي مع النفس!
على أن ما يؤكد ما ذهبنا اليه أنه قبل قيادة األحمر الكبير من 
دون أن يكون له أي شروط سواء »مادية أو فنية« فلم يشترط 
على اتحادنا الحصول على مقدم )عقد( مثل أغلب المدربين 

»المحترفين« كما وافق على تقاضي مبلغ عشرة آالف 
دوالر )راتبًا شهريًا( صافي المبلغ المحدد )12( ألف دوالر 

خاضعة للضرائب!؟
كما أنه َقِبَل العمل دون اشتراطه الستقدام طاقم معاون 
من بلده وأكد أنه سيكون سعيدًا عندما يتولى تدريب 

منتخبنا بوجود طاقم مساعد من الكفاءات اليمنية.
وإلى جانب ذلك فقد خال العقد الموقع بينه واالتحاد من 
وجود اي شرط )شروط( جزائية )له أو على اتحادنا(! فبماذا 
وصف ذلك )العقد( الخالي من الدسم؟ أي البند الجزائي 

في حال تخلى هو عن االستمرار في عمله قبيل انتهاء مدة 
العقد؟

أو قيام اتحادنا الكروي باالستغناء عن خدماته قبيل نهاية عقده 
ألي سبب كتراجع مستوى ونتائج المنتخب في أية مشاركة قادمة؟

المتعوس وخائب الرجاء؟
ربما يكون التفسير األقرب لذلك )التعاقد( الفريد 
والخالي من أي شروط نلزم )أي طرف من الطرفين( 
بأي تبعات عن أي إخالل قد يصدر من أي منهما 
تجاه اآلخر في أي وقت هو أن كالهما وجد ضالته 

لدى اآلخر!
بمعنى أن االتحاد وجدهافرصة لكي يجعل من 
المدرب توم فيت وكأنه )كبش الفداء( في حال وقع 

! منتخبنا في سقوط مدوٍٍ
في خليجي )21( بالبحرين )يناير 2013م فيكرر 
االتحاد ما قام به تجاه الكرواتي ستريشكو بعد 
الفشل الذريع للمنتخب في خليجي )20( الذي أقيم 
في ضيافة بالدنا بعدن وأبين أو آخر عام 2010م 

هذا من جهة!
ومن جهة ثانية فقد قبل المدرب توم 
العمل مع منتخبنا بالراتب المتواضع ودون 
عقد )مقدم( أو غيره ألنه يعلم تمامًا أنه هو 

الرابح في كل االحوال.
فإن فشل في تحسين نتائج  المنتخب 
في كأس الخليج فإنه سيقول: هذا هو 
مستواكم وقدرات العبيكم؟ فماذا كنتم 
تنتظرون؟ من منتخب تصنيفه الدولي 

)157(!! عالميًا؟
أما في حال ح��دوث العكس اي حدوث 
طفرة )مفاجئة( لمنتخبنا - مثاًل- وهو أمر 
يبقى واردًا في كرة القدم، فإن الكوتش - 
حينها - سيكون قد نجح في تسويق نفسه 
وتقديم بطاقة - اعتماده - كمدرب يشار اليه بالبنان، وقد يحظى 
بعقد )لم يكن يحلم به( للتدريب في إحدى دول الخليج بعد ذلك؟!

وعلى ذلك.. يمكن وصف التعاقد االتحادي مع المدرب البلجيكي 
المغمور بأنه.. التقاء »المتعوس« ب�»خائب الرجاء« وكفى!!

إثر اختياره للمشاركة في نهائيات البطولة بداًل عن المستضيف منتخب عُمان!

منتخبنا الكروي تحت )23( سنة يبدأ استعداداته 
لخوض نهائيات كأس أمم آسيا األولى

> جنبًا الى جنب مع تدشين المنتخب 
القدم لتحضيراته  الوطني االول لكرة 
للمشاركة في بطولة غرب آسيا السابقة 
وخليجي  المقبل  ديسمبر  بالكويت في 
)21( في يناير 2013م حيث استهل االحمر 
الكبير استعداداته بعد التعاقد مع المدرب 
البلجيكي توم سينتفيت سيبدأ المنتخب 
االولمبي تحت )23( سنة لكرة القدم مطلع 
االسبوع المقبل فترة اإلعداد والتجهيز تأهبًا 

لخوض غمار مشاركته األولى في نهائيات 
كأس آسيا لتحت )23( سنة وهي البطولة 
التي استحدثها االت��ح��اد اآلس��ي��وي لكرة 
القدم لهذه الفئة العمرية وتقام ألول مرة 
مطلع العام المقبل 2013 حيث تستضيف 
سلطنة عمان الشقيقة النسخة األولى من 
نهائيات هذه البطولة التي كانت قد أقيمت 
تصفياتها التمهيدية خالل العام الجاري 
2012 حيث وزعت المنتخبات اآلسيوية 

على )8( مجموعات بواقع خمسة منتخبات 
في كل مجموعة ويصعد أول وثاني كل 

مجموعة للنهائيات.
علمًا أن منتخبنا تحت )23( كان قد خاض 
غمار التصفيات المؤهلة ضمن المجموعة 
الخامسة التي جرت مبارياتها في النيبال 
وضمت منتخبات كل من : »اليمن، النيبال، 
األردن، أوزبكستان، بوتان« وح��ل فيها 
منتخبنا ثالثًا بعد األردن األول واوزبكستان 
الثاني، وق��د تم اختياره للمشاركة في 
نهائيات البطولة باعتباره أفضل منتخب 
احتل المركز الثالث على مستوى المجموعات 
الثمان ليحل بدياًل عن المنتخب العماني 

)مستضيف النهائيات(.
 ونظرًا ألهمية البطولة التي 
ستجرى خالل النصف االول 
من شهر يناير 2013 فقد 
ح��رص اتحاد الكرة على 
البدء في إع��داد المنتخب 

لخوض البطولة مبكرًا.
ويقود منتخبنا تحت )23( 
م��درب��ًا األثيوبي/إبراهام 
براتو/ الذي استدعى )26( 
الع��ب��ًا ل��دخ��ول المعسكر 
الداخلي األول بصنعاء ابتداًء 

من يوم السبت المقبل.
وق��ام االت��ح��اد بعقد اجتماع 
مشترك بين مدرب المنتخب االول ومدرب 
بينهما بشأن  التنسيق  بهدف  األولمبي 
الالعبين الذين سيتم االستعانة بهم مع 
كال المنتخبين، حيث يتزامن موعد مشاركة 
المنتخب االول مع موعد مشاركة األولمبي، 
فكان ض��روري��ًا أن ينسق المدربان في 

موضوع الالعبين.

أهالوي لهالل الحديدة.. وزملكاوي لصقر تعز:

األندية تتجه الستقدام عدد من المدربين المصريين

> ب��دأت أغلب األن��دي��ة المشاركة 
في دوري الدرجة األول��ى لكرة القدم 
المبكرة لخوض غمار  استعداداتها 
منافسات الموسم ال��ك��روي الجديد 
2012 / 2013م المقرر انطالقه في 
22 نوفمبر المقبل وأعلن ع��دد من 
األندية عن تعيين األجهزة التدريبية 
التي ستتولى قيادة فرقها خالل الموسم 

وكان الفتًا توجه بعض األندية الكبيرة 
ذات القدرات المالية الجيدة نحو أم 
الدنيا بهدف استقدام مدربين من مصر 
لتدريب فرق تلك االندية، وكان هالل 
الحديدة أول األندية التي تعاقدت مع 
المدرب المصري محمد كمونة نجم 
السابق لكي يقود  االهلي ومنتخب 
األزرق الساحلي في الموسم الكروي 

الجديد في تعاقد لم يتم االفصاح عن 
قيمته المالية أو مدته الزمنية، أما صقر 
تعز )العائد( لموقعه في دوري الكبار 
فقام بالتعاقد مع النجم الترملكاوي 
الدولي السابق اسماعيل يوسف الملقب 
ب�»تيجان الكرة المصرية لقيادة الصقر 
في الموسم المقبل وهو اسم معروف 

في مصر العبًا ومدربًا متميزًا.

األستاد الرياضي بمحافظة عمران.. عشر سنوات من التشييد وعاد المراحل طوال
»الميثاق«-خاص

ما زال الشباب والرياضيون في 
محافظة عمران- )60 كم( شمال 
العاصمة صنعاء- ينتظرون استكمال 
مشروع إنشاء االستاد الدولي لكرة 
القدم بالمحافظة وال��ذي ك��ان قد 
بُدئ العمل في تشييده مطلع عام 
2002م وما زال العمل فيه يسير 

ولكن بسرعة السلحفاة!!
وربما يحتاج لعشرة أعوام أخرى 
حتى يتم إن��ج��ازه ليكون ج��اه��زًا 
الرسمية  ل��م��ب��اري��ات  ا الستقبال 
على مستطيله األخضر ومدرجاته 
نية  ا لعمر ا لجماهير  با لمتوهجة  ا
العاشقة للرياضة عمومًا وكرة القدم 
على وجه الخصوص.. أما عن السبب 
واألسباب التي وقفت حائاًل دون إتمام 

عملية تشييد الملعب االستاد الدولي 
وتسليمه في الموعد الذي كان محددًا 
في العقد المبرم مع المقاول المنفذ 
للمشروع في 2006م فقد تالشى 
ومضت أربع سنوات أخرى من ذلك 
الموعد وال جديد وكل ذلك نتيجة 
للمشاكل المختلفة تارًة مع المقاول 
وأخرى من الجهة المعنية بالتمويل 
وثالثة لالعتداءات المتكررة مع بعض 
الجهات أمنية ومدنية على أجزاء من 
األرض التي خصصت لبناء المدينة 

الرياضية !!
ويبدو أن األمر سيظل على ما 
هو عليه حتى آجل غير مسمى 
دون أي تحرك من وزارة الشباب 
والرياضة أو من السلطة المحلية 

بالمحافظة!!


