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يحيى الضلعي

إيقاف شرف  عن التدريب !!
الميثاق/متابعات 

أقرت لجنة الطوارئ باتحاد كرة القدم إيقاف المدرب الوطني شرف 
محفوظ عن مهنة التدريب لمدة عامين ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي 
خالل فترة اإليقاف ، على أن يحق له االستئناف على هذا القرار خالل أسبوع من 
صدور القرار وفقًا لنص المادة (٢) من القرار رقم (١٨) للعام ٢٠٠٩م بشأن 

الئحة االستئناف الخاصة باالتحاد اليمني لكرة القدم.
وكانت لجنة االنضباط قد ناقشت في اجتماعها المنعقد يوم األربعاء الموافق 
٢٧ نوفمبر الماضي التصريحات الصادرة عن الكابتن شرف محفوظ تجاه اإلتحاد 

وقيادته والتي اعتبرتها لجنة االنضباط أنها تتناقض مع قواعد 
األخالق الصادرة عن االتحادين الدولي واآلسيوي ، وكذلك 

المواد (٤ فقرة ٢) و(٧) من النظام األساسي لالتحاد.
واعتبرت انضباطية القادم أنه بما أن المدرب شرف 
يحمل شهادة سي المعتمدة من االتحادات الدولي 
واآلسيوي واليمني فإنه كان األحــرى أن يحافظ 
ة لالتحاد  على قواعد األخالق واالبتعاد عن اإلساء

وقيادته وأعضائه بصورة منافية للحقيقة.

بمناسبة احتفال شعبنا اليمني بالذكرى الـ«46» 
لالستقالل ورحيل آخر جندي بريطاني عن اليمن في الـ(30) من نوفمبر 

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

الفيفا يبقي منتخبنا في المركز الـ «١٧٧»!!

الميثاق/متابعات 
ظل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم متقوقعًا في مؤخرة 
الترتيب العام للمنتخبات الكروية على مستوى العالم بصورة عكست 
المستوى السيء الذي يمر به، إلى درجة أنه لفترة طويلة لم يستطع أن 
يحقق أي فوز في جميع مبارياته لمختلف البطوالت، في ظل استمرار 
حظر لعبه على ملعبه وأمام جمهوره بعقوبة من االتحادين الدولي 
واآلسيوي منذ العام ٢٠١١ م، األمر الذي شكل مشكلة أخرى إلى جانب 

المشكالت التي تواجهه وليس لها حصر أو عد .
منتخبنا استمر في مركزه الـ ١٧٧ في التصنيف الصادر عن االتحاد 
الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر نوفمبر المنصرم، بعد أن كان البعض 

يتوقع أن يشهد الوضع تراجعًا أكثر، عطفًا على استمرار خسائر 
منتخبنا في آخر مباراتيه لعبهما في تصفيات كأس أمم آسيا (استراليا 
٢٠١٥ م).. إذ خسر من المنتخب القطري (صفر / ٦) ومن المنتخب 

البحريني (٤/١) ..
وكان منتخبنا الوطني قد شهد تقدمًا ملحوظًا في تصنيف الفيفا خالل 
العام ٢٠١٠ م أثناء استعداداته لبطولة كأس الخليج العربي العشرين 
(خليجي ٢٠) التي استضافتها بالدنا في مدينتي عدن وأبين، حيث 
كان منتخبنا يحتل في يناير ٢٠١١ م المركز ال (١٢٧) قبل أن يبدأ 
التراجع خالل الثالثة األعوام األخيرة بتراجعه خمسين مركزًا (عدًا 

ونقدًا!)، ليقبع في المركز الـ (١٧٧) حاليًا ..!!

(أمين) يقود الزعيم
من جديد..عاد اسم المدرب الوطني المعروف أمين  

السنيني إلى واجهة المشهد الرياضي بعد توقيعه عقدًا 
رسميًا سيتولى بموجبه قيادة الجهاز الفني لفريق 

وحدة صنعاء الهابط إلى دوري الدرجة الثانية.
وكــان السنيني قد تــوارى عن األنــظــار منذ 
نهاية ٢٠٠٨ عقب استقالته من تدريب 
فــريــق الصقر بعد أقــل مــن شهرين على 
تعيينه ليعود مرة أخرى من بوابة المنتخب 
الوطني لــكــرة الــقــدم فــي تصفيات آسيا 
التمهيدية عام ٢٠١١ قبل أن يختفي مرة 
أخرى مفضًال منح نفسه إجازة مفتوحة من 

ضجيج كرة القدم ألكثر من ثالثة أعوام.
وفاجأ الكابتن أمين السنيني جماهير 
الــكــرة اليمنية بتوقيعه عقدًا تدريبيًا 
يمتد لموسمين مع وحــدة صنعاء إحدى 
فرق الدرجة الثانية وبراتب شهري يبلغ 
٢٥٠٠ دوالر وفقًا لما أعلنته إدارة النادي 

الثالثاء الفائت، مشترطًا تعيين الجهاز الفني 
المعاون من قبله وإجــراء بعض التعديالت 
في المناصب اإلداريــة خاصة تلك المرتبطة 
بعمله كمدرب مثل اإلشراف الرياضي ومدير 
الكرة من أجل تهيئة األجواء وتوفير االنسجام 
المطلوب لتحقيق طموحاته المستقبلية.. 
ويرتبط السنيني بذكريات رائعة مع الوحدة 
الصنعاني بعد أن نجح في قيادته إلحراز 
بطولتي الدوري العام لموسمين متتاليين 
٩٦ـ  ٩٧ و٩٨ـ  ٩٩ وبطولة كأس رئيس 
الجمهورية في نفس العام.. واكتسب السنيني 
الذي يعد واحدًا من أشهر المدربين الوطنيين 
شهرته الواسعة من خالل نجاحه في قيادة 
منتخبنا الوطني للناشئين الى إحراز لقب وصيف 
القارة اآلسيوية والتي تأهل على إثرها لنهائيات 
كأس العالم في فنلندا ٢٠٠٣ للمرة األولى في 
تاريخ كرة القدم اليمنية وقدم فيها المنتخب 
مستوى قويًا أشاد به الكثير من المراقبين وخبراء 

الكرة آنذاك.

األوفياء يتذكرون الفقيد عارف عبدربه 

بعد ما  
ـــد  ـــزي ي
عــن ١٢ ســنــة على 
رحيله من هــذه الدنيا 
الفانية .. كان اسم الفقيد 
عارف عبدربه حارس مرمى 
الشعلة والمنتخبات الوطنية 
حاضرًا في سلوكيات األوفياء 
وأخالقيات النبالء أصحاب 
الــقــلــوب الكبيرة فــي عدن 
حيث قــدم الفقيد مشوارًا 
ريــاضــيــًا مــطــرزًا بالنجومية 

الخالصة. 
عارف عبدربه لم يغب عن 
المشهد وأن غاب عن العيون 
.. رحــل إلــى جــوار ربــه ومرت 
الــســنــوات .. إال أن الــوفــاء له 
وألسرته ظل وبقى في نفوس 
البعض ليكون الحدث متجددًا 
مع البطولة الكروية الكبرى التي 
تضم تحت سقفها عددًا كبيرًا من 
نجوم كرة القدم اليمنية والعدنية 
لثالثة تقدم  .. فكانت النسخة ا

للجميع ليتذكر عارف ويرتبط بأبنائه من 
مسار أخالقي " راٍق " قّيم" يحمل المعاني 
السامية .. ليعوض غياب الدولة والجهات 
الرسمية واتحاد القدم في التفاعل مع مثل 

هذه المناسبات. 
البطولة يقف دائمًا وراءها سخاء الشخصية 
الرياضية الداعمة / الشيخ علي جلب  صاحب 
المواقف الكبيرة والرائعة في رياضة عدن 
والوطن  والذي ال يتوانى للحظة في االرتباط 
بمثل هــذه المناسبات انطالقًا مــن حب 

ورغبة وتفاعل قد اعتاده الجميع معه.
 جلب الشيخ "اإلنسان"، كان في الموعد 
لتجديد مسار االعــتــراف بقيمة الفقيد 
فحضر بكل مالديه لينتزع اإلعجاب مرة 
أخرى بأفعاله وما يقدمه للرياضة وشبابها 
أحياًء وأمواتًا ويرسل رسائل للجميع بأن 
هناك من يستحق أن نتذكره بعد أن  قدم 
للوطن وللرياضة الكثير قبل أن يختاره الله. 
شكرًا جلب وكل من يقدم للرياضة لمثل 
مــواعــيــد بطولة عـــارف عــبــدربــه الدعم 
والــمــســانــدة .. وقبحًا للجهات الرسمية 
واتحاد القدم الغائب عن هذه المناسبات. 

 السنيني .. اختيار للقدرات 
من يعرف د.عصام السنيني يدرك ويقر بأن االختيار الذي جاء عليه ليكون وكيًال لوزارة السياحة للشئون المالية  

واإلدارية  قد مر في االتجاه الصحيح الذي يالئم الموقع والموعد.
 السنيني  عصام بخبراته التي قدم فيها عمًال مضنيًا وحريصًا في كل المحطات السابقة في العمل الرياضي الذي ارتبطنا 
فيه به ..يستطيع أن يكون الرقم الصعب والمميز في آلية عمل جديدة في سماء أخرى ومختلفة وأجواء جديدة شكًال 
.. لكنها لن تكون كذلك فالرجل لديه من الخبرات واألخالق ما يكفي  ليكون حاضرًا منذ البداية بين أوساط الجميع لحفظ 

مهامه بسرعة وسالسة وفقًا لما لديه .
 االختيار كان موفقًا إلى المدى البعيد .. والسنيني بثقافته ومساره العلمي  لن يكون إال باتجاه 
مالمسة النجاح ثم االرتباط به ليسيرا على خط مواٍز لخدمة العمل المناط به في مرحلة مهمة 
سيكون فيها المنسوب اإلداري والمالي في وزارة السياحة  بيد أمينة قادرة على خلق كل 

جديد ومميز في مرفقها.
 هنيئًا وزارة السياحة هذا الوافد الجديد صاحب االبتسامة والسلوك والخلق .. هنيئًا للموعد 

الذي صاغه الزمن ليجمع االثنين في محطة زاهية لن تكون إال مبشرة وواعدة بالكثير.


