
االثنين : 21 / 10 / 2013م 
 الموافق :16 / ذو الحجة / 1434هـ 
العدد: (1681) إشراف:15

يحيى الضلعي

إنجاز بحجم اإلعجاز!
بكل تأكيد.. فإن وصول منتخبنا الشاب للنهائيات القارية يمكن وصفه   

باإلعجاز، فلم يكن أحد ينتظر من نجوم هذا المنتخب وجهازهم الفني 
مثل تلك النتائج الرائعة قياسًا بالظروف الصعبة جدًا التي واجهها المنتخب قبل 
المشاركة في التصفيات، حيث لم يتم إعداده بالشكل المطلوب ويكفي أنه استعد 
خالل (٢٣) يومًا فقط قبل التوجه إلى األردن لخوض غمار التصفيات ولم تتوفر 
للمنتخب سوى مباراتين تجريبيتين فقط خاضهما مع نظيره العماني في مسقط 

ففاز منتخبنا في األولى (٢/١) وخسر في الثانية بذات النتيجة!.

وعلى الرغم من أهمية اإلنجاز المستحق الذي عاد به نجوم منتخب الشباب 
بتأهلهم للنهائيات اآلسيوية، إال أن التجاهل كان في انتظار العب ومدرب المنتخب 
فلم يتم تكريمهم التكريم الالئق على ما حققوه من إنجاز، بل أن بعثة المنتخب 
لم تجد حتى من يستقبلها في المطار عند العودة إلى أرض الوطن، فهل يمكن 

تفسير مثل هذا التجاهل المريب؟!
ومتى يعي االتحاد العام لكرة القدم ومعه وزارة الشباب والرياضة دورهم تجاه 

مثل هذه اإلنجازات ومن كان وراء تحقيقها؟!

بمناسبة احتفال شعبنا اليمني باليوبيل الذهبي
 لثورة الـ14 من أكتوبر 

يسرنا أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات
لفخامة األخ المناضل/

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

وإلى أبناء الشعب اليمني العظيم
متمنين من اهللا أن تعود هذه المناسبة  

وشعبنا في تقدم وازدهار.. وكل عام والجميع بخير
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عنهم:

الدكتور/ واعد عبداهللا باذيب
وزير النقل

األستاذ/ حامد أحمد فرج
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان اِّـدني واالرصاد

بين معجزة «التأهل» ومأساة «التجاهل»!!

منتخب الشباب في نهائيات كأس آسيا باقتدار
الموسم الكروي..موعد 

وصاحبه (غامض)!!

مــع أن اإلعـــالن المبدئي الــذي  
ـــحـــاد  ـــيـــس االت صـــــدر عــــن رئ
العام لكرة القدم الذي قال بأن الموسم 
الــكــروي٢٠١٣/٢٠١٤م سينطلق في 
النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل..
ـــى على أن  ــدرجــة األول ـــدوري ال بــدايــة ب
ينطلق دوري الثانية في يناير القادم ..إال 
أن الغالبية العظمى من االندية في كال 
الدرجتين لم تبدأ رحلة اإلعداد لفرقها 
ولم يعلن الكثير منها عن التعاقدات 
الجديدة لالعبين المنضمين أو حتى 
الذين سيغادرون تلك الفرق ..وذات 
الحال بالنسبة لألجهزة الفنية فلم تحدد 
ــة هــويــة الــمــدربــيــن الــذيــن  ــدي تــلــك االن
سيقودون فرقها في الموسم الجديد 

..وكل ذلك التأخر أو التردد يعود لعدم 
ثقة األندية بإعالن رئيس االتــحــاد، أن 
الموسم سيبدأ في ذلك التاريخ ..حيث 
جرت العادة أن يتم اإلعــالن كل موسم 
عن موعد انطالقه..لكن الــواقــع يؤكد 
عكس ذلك..فيتم التأجيل والترحيل 
للموعد ألكثر من ثالث إلى أربع مرات وهو 
مايكبد األندية خسائر كبيرة من خالل 
التعاقدات التي تبرمها مع المحترفين 
المحليين واألجانب ..واستقدام مدربين 
ومايصرف لهم من مبالغ باهظة من دون 
أيــة فــائــدة لعدم تجديد موعد نهائي 
حاسم النــطــالق الموسم ..ولــذلــك فإن 
األندية مازالت غير متيقنة من مواعيد 

االتحاد «الفشنك»...!!!!

نجح منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب في   
تحقيق إنجاز كبير للكرة اليمنية عندما تمكن 
من خطف بطاقة التأهل الى نهائيات كأس آسيا للشباب 
المقرر إقامتها في النصف الثاني من العام المقبل 
٢٠١٤م في جمهورية مينمار وذلك عقب تحقيق 
منتخبنا الشاب للمركز الثاني مع نهاية منافسات 
التصفيات الخاصة بمنتخبات المجموعة اآلسيوية 
الثانية التي جرت مبارياتها في العاصمة األردنية 
عّمان من الرابع حتى الثاني عشر من شهر اكتوبر 
الجاري، وضمت كًال من «اليمن، األردن، اإلمــارات، 

المالديف، افغانستان»، وتصدرها منتخب اإلمارات 
بالعالمة الكاملة (١٢) نقطة إثر تحقيقه ألربعة 
انتصارات ليخطف اإلماراتيون بطاقة التأهل األولى 
عن المجموعة، فيما ذهبت البطاقة الثانية لمنتخبنا 
بعد أن اختير كأفضل المنتخبات التي حققت المركز 
الثاني على مستوى المجموعات التسع، بعد أن جمع 
األحمر اليمني الشاب (٩) نقاط من ثالثة انتصارات 
حققها على كٍل من «األردن، ١/٢، وعلى المالديف 
٣ / صفر، وعلى أفغانستان ٣ / صفر» وخسارته في 
االفتتاح أمام بطل المجموعة اإلمارات (٢/١) ليكون 

منتخبنا ثانيًا برصيد (٩) وسجل (٩) أهداف ودخل 
مرماه (٣) أهــداف، وعلى ذلك تم اختيار منتخبنا 
الشاب ضمن المنتخبات التي حققت المركز الثاني 
في المجموعات التسع وصعدت إلى النهائيات وهي: 
«اليمن، ُعمان، العراق، قطر، اوزبكستان»، وبذلك 
تنضم هذه المنتخبات الخمسة إلى جانب المنتخبات 
التسعة «أبطال المجموعات» ليكون عدد المتأهلين 
عن التصفيات (١٥) منتخبًا ستخوض النهائيات 
القارية مع منتخب مينمار المستضيف في النصف 

الثاني من العام المقبل ٢٠١٤م.

المنتخب األول يخسر 
من قطر.. بالستة!!

على الرغم من التفاؤل الذي رافق ما قبل   
المباراة التي خاضها المنتخب الوطني األول 
لكرة القدم أمام مستضيفه منتخب قطر ضمن 
الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة الى نهائيات 
كأس أمم آسيا المقررة في استراليا صيف العام 
٢٠١٥م اال أن ذلك التفاؤل.. اصطدم بالخسارة 
الكارثية التي تجرعها األحمر اليمني أمام العنابي 
الــقــطــري يـــوم األحـــد قــبــل الــمــاضــي ١٣-١٠-
٢٠١٣م، حيث اكتفى القطريون بــدك مرمى 
منتخبنا بنصف درزن من األهداف وهي النتيجة 
التي اعتبرها الكثيرون في الشارع الرياضي اليمني 
بمثابة (الصدمة) والتي كانت وكأنها (لطمة) غير 
متوقعة، خصوصًا وقد مضى عهد الخسائر الثقيلة 

التي كانت تلحق بمنتخباتنا أيام الثمانينات!!
ت في الوقت  (الستة) جــاء على أن الخسارة بـ
الذي كان المنتخب قد شهد استقرارًا نسبيًا على 
الصعيد الفني من خالل عودة المدرب الوطني 
الجديد القديم سامي نعاش لقيادة األحمر الكبير، 
إلى جانب الظهور الطيب الذي ظهر به المنتخب 
فــي الــمــبــاراة الــوديــة الدولية التي خاضها أمــام 
المنتخب العراقي في العاصمة اللبنانية بيروت، 
حيث قدم منتخبنا أداًء رائعًا أمام أسود الرافدين 
وخرج خاسرًا بصعوبة (٢/٣) وهي النتيجة التي 
ل كثيرًا بإمكانية  جعلت الجماهير اليمنية تتفاء
ظــهــور المنتخب بمستوى جيد فــي مباراته 
(الرسمية) أمام المنتخب القطري.. اال أن ذلك 
لم يحدث وخسرنا بالستة النظيفة لتكون ثالث 
هزيمة للمنتخب الوطني في التصفيات وّدع على 
إثرها المنافسة - تمامًا- بعد أن كان قد خسر من 
البحرين صفر / ٢، ومن ماليزيا ١/٢ ، لينتهي 
آخر أمل في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل 

عن المجموعة.

شعب صنعاء يجدد لمدربه الشاب محمد باناجة

أقرت إدارة نادي الشعب الرياضي بصنعاء اإلبقاء على المدرب الشاب محمد عبدالرحمن  
باناجة ..ليستمر على رأس الجهاز الفني الكروي األول بالنادي وذلك عقب نجاح باناجه في 
قيادة الفريق الشعباوي للعودة مجددًا إلى موقعه في دوري الدرجة األولى لكرة القدم الذي كان قد 
غادره في الموسم الماضي إلى دوري المظاليم. والكابتن محمد باناجة من أبناء الشعب الصنعاني .. 
حيث سبق له اللعب مع الفريق الكثر من ١٥عامًا ومثل المنتخبات الوطنية بكل فئاتها العمرية 
..وبعد اعتزاله اللعب اتجه لممارسة التدريب متدرجًا في قيادة األشبال والناشئين والشباب.. 

وأخيرًا قيادته الناجحة للفريق األول للصعود لدوري الكبار.
وقد حصل باناجة على العديد من الدورات التأهيلية في مجال التدريب داخليًا وخارجيًا.


