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لتأسيس المؤتمر الشعبي العام

 إن الوحدة الوطنية هي القوة التي نواجه بها كل المخاطر التي تهدد 
كياننا واستقرارنا وسيادتنا الوطنية.

«اِّـيثاق الوطني»

تراجع عن قراره تعليق المشاركات الخارجية للمنتخبات ليتجنب التعرض لمزيد من العقوبات:

اتحاد القدم يفشل في محاولته ابتزاز قيادة وزارتي الشباب والمالية! !

الميثاق/خاص

فشل االتحاد العام لكرة القدم في محاولته البائسة البتزاز قيادة   
وزارة الشباب والرياضة وكذا وزارة المالية من خالل إجبارهما على 
صرف المبالغ المالية الكبيرة التي طالب بها االتحاد من الوزارتين لمواجهة 
متطلبات إعداد وتأهيل المنتخبات الوطنية لكرة القدم بفئاتها العمرية 
الثالث: «الناشئين، الشباب المنتخب األول» لكي تشارك في االستحقاقات 
القارية التي سبق لالتحاد تأكيد مشاركة اليمن فيها خالل الفترة المقبلة، 
حيث لجأ االتحاد إلى سياسة التشهير من خالل إعالن مسؤوليه وباستمرار 
«عبر وسائل اإلعالم» أنه يحمل كامل المسؤولية قيادتي وزارتي الشباب 
والرياضة والمالية في حال تعرض منتخباتنا الوطنية ألي إخفاقات كروية 
في التصفيات اآلسيوية القادمة لكل منتخب على حدة وذلك لعدم تمكن 
االتحاد من توفير اإلعداد المطلوب والمباريات التجريبية لتلك المنتخبات 

بسبب عدم صرف المخصصات المالية من قبل الوزارتين.
وقد سعى االتحاد لكي يمارس ضغوطًا مختلفة على الوزارتين لتقوما 
بمنح االتــحــاد المبالغ المالية «المُبالغ فيها» التي يدعي االتــحــاد أنها 

معتمدة له لجانب النشاط الخارجي، ومن تلك الضغوط إعالن االتحاد في 
«١٨» يوليو الماضي أنه قرر تجميد أو تعليق كل المشاركات الخارجية 
للمنتخبات الوطنية «عربيًا، آسيويًا، دوليًا» بمبرر عدم صرف الجهات 
المعنية المخصصات المالية المعتمدة لالتحاد لمواجهة النشاطين الداخلي 

والخارجي!!
لكن االتحاد عاد ليقرر التراجع عن المضي في ذلك القرار األرعن «تعليق 
المشاركات الخارجية للمنتخبات» وذلك في االجتماع الذي عقدته ما تسمى 
لجنة الطوارئ باالتحاد - يوم االربعاء - وإقرار البدء في إعداد المنتخبات 
الوطنية: «الناشئين، الشباب، األول» من خالل دعوة العبيها لالنضمام 
للمعسكر الداخلي لكل منتخب المقرر في صنعاء بداية من منتخب الناشئين 
تحت «١٦» سنة الــذي يلتحق العبوه يوم االثنين القادم بالمعسكر 
بالعاصمة صنعاء، على أن يدخل العبو منتخب الشباب معسكرهم يوم 
السبت القادم «٣١» أغسطس، فيما تقرر أن يبدأ المنتخب الوطني األول 

معسكره في الخامس من سبتمبر المقبل.
وتعهد رئيس االتحاد بتحمل نفقات انطالقة معسكرات المنتخبات 

الثالثة حتى يتم صرف المخصصات من الجهات المعنية وجاءت الخطوة 
االتحادية بإقرار مشاركة منتخباتنا الوطنية في التصفيات اآلسيوية لكي 
يتفادى االتحاد التعرض لعقوبات قاسية كان متوقعًا أن يتخذها االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم في حال اعتذر االتحاد اليمني عن المشاركة في 
تصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب والكبار إذ سيعتبر ذلك انسحابًا 
ستترتب عليه معاقبة األندية والمنتخبات اليمنية من المشاركة «قاريًا» 
لمدة عامين، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة وحرمان اتحادنا من حضور 
اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي أو المشاركة في أية عملية 

«تصويت» انتخابية!!
مخصصات فلكية

يذكر أن المطالب االتحادية تريد من وزارتي الشباب والمالية صرف مبلغ 
وقدره «٩٤٥» مليون ريال.. يقول أنها مستحقة لالتحاد منذ سنوات وهي 
خاصة بالنشاطين الداخلي والخارجي، لكن وزارة الشباب تنفي صحة هذا الرقم 
وتؤكد أن عدم صرف باقي مخصصات االتحاد يعود لعدم قيام األخير بإخالء 

الُعهد المالية المتراكمة علميه لألعوام السابقة!!..

بعد مرور سنة من اإلنتخابات.. 
اين التقييم يامختصون ؟!!

بــعــد مـــرور عـــام على  
الدورة االنتخابية التي 
مــرت على االنــديــة واالتــحــادات 
الرياضية ، يبدو أن صناع القرار 
لرياضي  والمختصين بالشأن ا
قــد تناسوا حديثهم فــي ذلك 
الــتــوقــيــت حــيــن مـــلـــؤوا الــديــنــا 
ضجيجًا وتصريحات  .. حين قالوا 
ان التجربة الجديدة لن تكون 
مثل سابقاتها وأن هناك لجانًا 
ستختص بتقييم كل اإلتحادات  
وفقًا لما قدمته وسيشار الى 
جوانب السلب واإليجاب لغرض 

تصحيح األخطاء .
طبعًا من يتابع مجريات الشأن 
والعمل الرياضي كان يدرك أنه 

مجرد كالم لالستهالك وفرض 
واقــع وجزئيات ليست حاضرة 
في رياضة هذا الوطن ، وأن تلك 
ماهي إال الفعلة لم تكن سوى 
ادعاء النجاح وهو الفشل بعينه 
في إدارة تلك االنتخابات التي 
مرت بمنعرجات قيل عنها في 

حينها الكثير.
نحن هنا فقط نذكر اصحاب 
الــهــلــس فــي مــوقــع الـــقـــرار أن 
السنة قد مرت ولم نَر ال طحينًا 
وال عجينًا.. ليتأكد لنا بأنهم 
لم ينسوا ما قالوه حتى ولو من 
بــاب هزلية التعامل مع أحــوال 
الرياضة .. ولــك الله يا رياضة 

بالدي.

الصقر يبرم خمس صفقات «كروية» مدوية!!

الميثاق خاص:

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي الصقر  
بتعز رحلة اإلعــداد والتهيئة للموسم الكروي 
المقبل ٢٠١٣ - ٢٠١٤م، وذلــك بهدف الوصول إلى 
أفضل جاهزية قبل خوض غمار منافسات دوري النخبة 
الــذي بيدو أن الصقراوية عازمون على استعادة األلق 
والمنافسة بقوة على درع وذهب الدوري القادم، خصوصًا 
في ظل حالة االستقرار الفني التي يمر بها الفريق الكروي 

بقيادة مدربه المصري إبراهيم يوسف الذي نجح في قيادة 
أصفر الحالمة الحتالل المركز الثالث والتتويج بالميداليات 
البرونزية في نهاية الموسم الماضي على الرغم من تسلمه 
للفريق مع بداية دور اإلياب، ولكي يعاود الصقر التحليق 
باللقب ونجحت اإلدارة فــي التعاقد مــع خمسة نجوم 
محليين لرفد صفوف فريقها الكروي وهم: «محمد فؤاد، 
ونجيب الحداد «شعب إب» هادي يسلم وجمال الهبة من 

الشعلة وعصام الورافي من اتحاد إب»..<

مكاتب الشباب .. كراسي الملكية !!
فــي زمــن يستعبط فيه البعض ويتحدث انــه مع  

التغيير ، يرى الجميع أن تلك الرياح ماهي اال كذبة 
فرشت على واقع المجتمع بكل اتجاهاته وما الرياضة اال جزء 
ومثال في ذلك.. فالتغيير لم يمر من هنا ولم يحس به احد كما 
يتبجح من امسك بزمام االمور في هذا الوطن الذي تمزق .. 
فمن بوابة الجاثمين على مواقع القرار في وزارة الشباب حيث 
يصر المخضرمون الجيال كثيرة على البقاء في مواقعهم دون 
قدرة على خلق اي شيء يخدم مسار الرياضة المصعوقة .. يطل 
الى الواجهة مديرو مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات 
والذين يعيشون حالة سبات عميق بعيدًا عن احوال رياضة 
المحافظات وانديتهاـ  والجميع ينظر اليهم دون اي ردة فعل 
حتى وصل االمر إلى مخالفة النظم واللوائح وحتى شرف المهنة 

والمسئولية في بعض المحافظات إن لم يكن جميعها .
هؤالء المتمترسون والمحميون من جهات عليا من مواقع 
مختلفة ، جاثمون ومسيطرون على كل ما تهبه الوزارة لتفيد 
انشطة المحافظات دون رقيب او حسيب او محطة جارفة 
تنتزعهم لتخلق التغيير كما يدعي العابثون .. حتى أن 
بعضهم قد دخل موسوعة غينيس في عدد سنوات البقاء 

على نفس الكرسي .
حــال هــؤالء ينطبق عليه حكم الملكية التي ال تقبل اال 

بالتغيير في حال الوفاة فقط ، فال لوائح وال تفسيرات وال 
حتى اي مواثيق تنطبق عليهم مادام الحال سائبًا في مواقع 
العال حيث ال جديد يقدم لمن ينتسبون تحت لواء المسئولية 
الوطنية التي اصبحت مجرد هذيان ال يالمس الحقيقة من اي 

اتجاه .

هي الملكية بعينها تدار بها مكاتب الشباب والرياضة في 
المحافظات حيث الويالت والسقوط والحال المأساوي في 
االندية .. ملكية ال تخدم اال الموقع وما يأتي به لتنتفخ الكروش 
فقط .. ويبقى التغيير الذي لم يكن سوى الخديعة الكاملة 

متروك لاليام وحتى اشعار آخر .

اجنحة الصقر تحلق بالطاولة اليمنية !!
خالد هيثم

.كتب الشقيقان مجد ومنير الذبحاني " نجما نادي الصقر" سطور المشهد  
الجميل والرائع للعبة تنس الطاولة اليمنية في حضورها في بطولة كأس العرب 
الـ ١٤ التي دارت احداثها في محافظة اربيل العراقية وعزفا انشودة التألق بالوان الوطن 
.فقد حلقت كرة الطاولة اليمنية عبر فئة الناشئين في العاللي وصنعت االنجاز الكبير 
للرياضة اليمنية عبر اللعبة االنيقة بصورة باهرة تشرف كل رياضي وتشرف من كان وراء 

هذين النجمين في الجهاز الفني وقيادة االتحاد وادارة نادي الصقر التعزي.
االنجاز الجديد اختلف هذه المرة النه مر من بين ابداعات شقيقين مميزين كان لهم 
الكلمة الوحيدة في مشاركة اللعبة في النطاق العربي ، فكان خاصًا وذات صيغة بمالمح 
تشابهت في ابني الذبحاني وناديهم الصقر الذي الشك انه كان حلقة مميزة بما لديه 
ليقدم لهما ما احتاجاه في الفترة الماضية ليرتقيا بمستواهما الذي كان حلقة الرهان فيما 
تحقق لهما كالعبين حمال راية الوطن في االستحقاق الكبير الذي دخال بآمال وخرجا منه 

متوجين ابطاال باقراص الذهب والفضة .
الالعبان الواعدان في فضاء اللعبة تميزا بحضور ذهني وبدني وفني فكان لهم الطريق 
مفتوحة ليتفوقا كثنائي من محطة الى اخرى حتى خطفا الذهب باستحقاق .. ليتجلى 
االمر لنا متابعين بان الموهوب اليمني قادر على صناعة الفارق في االحداث الكبرى متى 

ما وضعوا في المسار الصحيح وتوافرت لهم مقتنيات المهمة والمنافسة مع الخصوم 
في محافل العرب وحتى العالمية .

انجاز كبير يجب ان ال يترك سدى وأن يستفاد منه في كثير من االتجاهات التي تنصب 
في تلبية متطلبات هؤالء للمراحل القادمة وتحفيزهم ورفع معنوياتهم وخلق الظروف 
الالزمة خصوصا انهم ينتمون الى ناد كبير فيه ظروف طيبة واجواء مميزة وتحتاج الى 
رفقة من اتجاه قيادة االتحاد ليكون كل شيء تحت خدمة مواهب تستطيع أن تقدم 

الكثير للعبة والرياضة اليمنية .
مبروك نجمينا مبروك عشاق اللعبة مبروك اتحاد اللعبة ومبروك للصقر ما تحقق في 
المحفل العربي مع امنياتنا بان يكون صناع القرار قادرن على ترجمة ما كان في مساحة 

لتتجدد مواعيد التألق واالبهار وحصد األقراص الملونة.
ويبقى علينا ان نتفاخر بما تحقق وان نرفع القباعات البني الذبحاني الذين وضعا لمسة 

اإلبداع التي رسمت معالم حدث كبير بكل المقاييس في رياضة الوطن .


