
«الميثاق» خاص: 
مع اطاللة العام الميالدي الجديد ٢٠١٤م خرج 
علينا اتحاد كــرة القدم بتصريحات صحفية هنا وهناك.. 
وعبر مختلف وسائل االعالم، مفادها قيام االتحاد بتحركات 
مكثفة في سبيل التعاقد مع مــدرب عالمي جديد ليتولى 
االشراف على تدريب المنتخب الوطني االول لكرة القدم خالل 
الفترة المقبلة وأنه (االتحاد) اقترب من االتفاق مع المدرب 
الصربي الشهير فالديمير بتروفيتش ليتضح فيما بعد أن 
الموضوع اليعدو عن كونه مجرد (جعجعة بدون طحين).. 
وبعد مــرور فترة من فشل اتحاد الشيخ في التعاقد حتى 

مع مدرب عربي مغمور.. اتضح للرأي 
العام الرياضي أن الهاء الشارع الكروي 
وأن الهدف االساسي من تلك الجعجعة 
لم يكن سوى (زوبعة) سعت لتلميع 
وجه القيادة الكسيحة لهذا االتحاد 
التي تستعد لالنقضاض مجددًا على 
مقاليد االتحاد للسنوات االربع المقبلة 
في االنتخابات المنتظر إقامتها في 
شهر أبريل القادم..على الرغم من كل 
السقوط المخزي لهذه القيادة طوال 
الدورة الماضية منذ أبريل ٢٠١٠م.

حــيــث اســتــمــر مــســلــســل االخــفــاق 
ــكــروي على الصعيد الــداخــلــي من  ال
خالل تعثر إقامة معظم البطوالت 
مثل بطولة كأس رئيس الجمهورية 

ألكثر من موسم وعجز االتحاد عن إقامة بطولة كأس الوحدة 
التي كانت من أهــم ماجاء في برنامج رئيس االتحاد أحمد 
العيسي عند تقدمه لالنتخابات لرئاسة االتحاد آنذاك.. وتضمن 
تعهده تنظيم بطوالت للفئات العمرية في المحافظات وعلى 

المستوى المركزي.. لكن شيئًا من ذلك لم يحدث!!
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الدعم بأوامر رئاسية!!
نهاية األســبــوع الماضي كــان الفتًا ذلك  

الظهور المبالغ فيه من قبل وزير الشباب 
والرياضة ومعه المدير التنفيذي لصندوق رعاية 
النشء والشباب من خالل التغطية الواسعة لخبر 
قيام الوزير بتسليم نادي التالل بعدن الدعم المالي 
االستثنائي الذي أمر األخ رئيس الجمهورية عبدربه 

منصور هادي بموجبه الوزارة بمنح نادي التالل مبلغ 
خمسة ماليين ريال كدعم خاص من قبل الرئيس..
علمًا أن الغالبية العظمى من اندية الوطن -إْن لم 
تكن جميعها- تعيش الفاقة وتحتاج على وجه 

السرعة لمثل هذا الدعم االستثنائي.
فـــاذا كـــان الــتــاللــيــون محظوظين بــوصــول من 

يمثلهم إلى القصر الرئاسي واستخراج مثل هذا 
األمر الرئاسي.. فماذا عن باقي أندية الجمهورية؟!! 
ومن بإمكانه الوصول إلى القصر للحصول على مثل 
هذا التوجيه الخاص ؟وهل من الضروري أن يحتفي 

الوزير االرياني كل مرة بصرف مثل ذلك األمر؟!!!

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٦٩٩)
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جعجعة في فنجان االنتخابات الكروية!!

تصنيف سيئ.. وحظر دولي
أما على المستوى الخارجي فإن السقوط 
كان مدويًا بل ويرقى إلى مستوى الفضيحة 
بكل ماتعنيه الكلمة..فبعد مــرور أقل 
من عام على بدء عمل المجلس االداري 
لهذا االتحاد تم فرض حظر دولــي على 
كــرة الــقــدم فــي بــالدنــا وحــرمــان األنــديــة 
والمنتخبات اليمنية من حقها اللعب دوليًا 
على مالعبنا..بحجة األزمــة التي شهدها الوطن في ذلك 
الحين لكن االتحاد غير الموقر عجز عن إقناع االتحادين 
اآلسيوي والدولي لكرة القدم بإنهاء ذلك الحظر الجائر على 

الرغم من زوال االسباب التي كانت وراء ذلك القرار.

ــحــاد  وهــــا هـــو ات
الفشل الكروي يتأهب لمواصلة إخفاقه المعيب 
بإعداد الطبخة اللتهام الوجبة االنتخابية المغشوشة 
ه  والحصول على تزكية جديدة لكي يواصل الشيخ بقاء
غير المجدي على رأس هرم كرة القدم اليمنية على 
الرغم من وصولها مؤخرًا إلى حضيض التراجع على 
الخارطة العالمية بوصول تصنيف منتخبنا الوطني 
إلى المركز (١٨٦) على الئحة التصنيف العالمي 
للمنتخبات الوطنية الصادر عن االتحاد الدولي لكرة 

القدم (الفيفا).. ورغم كل هذا االنحدار.. لكن كما 
يقال: اللي اختشوا ماتوا!!!

جديد شأن الكرة اليمنية.. 
التزكيات حاضرة!!

فـــي مـــســـار اعـــتـــاده  
ـــع.. جــــاءت  ـــجـــمـــي ال
انتخابات فروع القدم محّملة 
بالصيغة ذاتها التي يريدها 
كبير القوم  وهــي «التزكية» 
التي أبقت نفس األســمــاء في 
مواقع القرار في شأن اللعبة في 
المحافظات  ليتجسد األمر كما 
هو وكما يتم صناعته ليكون 

مفروضًا على الجميع. 
ال جــديــد فــي أحــــوال الــكــرة 
اليمنية.. ومــن يتعشم ذلك 
عليه أن يبقى «حالمًا» بعيدًا 
ـــذي استوطنه  ــع ال ــواق عــن ال
ــقــادمــون مــن بعيد ليكون  ال
مرتعًا لهم لممارسة الهوايات 
ونيل الغايات واالستحواذ على 
ما لذ وطاب من دهاليز اللعبة 
ــم يــعــد فيها أي شــأن  الــتــي ل
ُيذكر بعد ما وصلنا إلى المركز 
«١٨٦» في التصنيف العالمي 
ولم يعد هناك أحد خلفنا سوى 

أناس ال يمارسون اللعبة.
 حــكــايــة مــفــجــعــة وصـــورة 
مأساوية صّدرها لنا النافذون 
في الشأن الــكــروي ومــن يقف 
معهم في كواليس المحافظات 
التي تقدم مساحات من الوالء 
«الكبير» لينالوا جزاء  والطاعة لـ
ذلك استمرارية وحضورًا دائمًا 
فيه الكثير من الفوائد.. وحتى 
يكونوا ايضًا ادوات مهمة في 

مــهــمــات أخـــرى خــصــوصــًا في 
االنتخابات العامة التي لم يعد 
يفصلنا عنها الكثير «ابريل 

القادم».
( خــالص يارفاق ال تنظروا 
إلى شي، ما أريد أن يكون كان).. 
وحلت التزكية برفقة زكية 
لتقول كلمتها دون عناء ودون 
اي خصائص لالنتخابات فقد 
رتــبــت األمـــور وحسمت وفق 
سيناريو يعد دائــمــًا ليكون 
هو نتاج دورة انتخابية تحمل 
االســم وال تأتي بالفعل إال من 
حيث يدار العبث بكرة القدم 
عــبــر الــعــتــاولــة والمفسدين 
الــفــاقــديــن للمعرفة بالشأن 

الكروي وأصوله.
ــرضــت 

ُ
ـــــدرس وف ــتــهــى ال ان

نفس األسماء وبقيت األحوال 
مثلما هي عليه إال في بعص 
التفاصيل.. لتبقى أحوال الكرة 
فــي المحافظات تحت وطــأة 
الــجــاثــمــيــن ويـــكـــون الــمــســار 
مفتوحًا أيضًا لبقاء «الشيخ» 
في موقعه في االتــحــاد العام 
وربما بالتزكية أيضًا.. فاللعب 
يــتــم وفــــق رؤى شيطانية 
تتالعب في األوراق بحسابات 
دقيقة لضمان النتائج.. وهكذا 
حــضــرت التزكية وستحضر 
فــي شهر الــكــذب المعروف 

بأبريل..ويا قلب التحزن.. !!

فــي مباريات دوري الــدرجــة االولـــى لكرة  
القدم  التي تعاني جفاء الجماهير الغائبة 
والتي لم تعد تجد شيئًا يستهويها لتشد الرحال 
وتتكلف الجهد والمال لتذهب إلى المدرجات.. بدت 
رابطة مشجعي «عميد االندية» فريق التالل العدني  
وكأنها الحلقة األبرز في مدرجات مالعبنا أينما حل 
فريقها األحمر.. ألنها تقدم مالم يقدمه اآلخرون 
بألحانها وحبها ومتابعتها  ورغبتها بتقديم 

المؤازرة لالعبيها.
ت أعدادها عن الزمن 

ّ
انها رابطة مميزة وإن قل

الذي مضى.. ألنها ذات شأن وطابع خاص يتجسد في 
الصوت واللحن الجميل الذي يضفي على المدرجات 
إضافة  أحيانًا يكون البديل للمستوى الهزيل الذي 

تتميز به مباريات دورينا. 

 رابطة التالل.. ميزة في مدرجات الدوري!!

عبدالرحمن.. صياد لأللقاب!!

في سن (١٤) عامًا.. كشف الموهوب  
في لعبة التايكواندو عبدالرحمن جبر 
صالح الصياد أن لديه الكثير من القدرات 
التي سيتمّيز بها في منافسات اللعبة في 
قــادم المناسبات والبطوالت.. فقد نال 
الحزام االسود مبكرًا  ورسم مالمح البطل 
في منافسات عدة شارك فيها  ليكون حالة 
تنتظر االهــتــمــام بها تحت سقف خبرات 

مدربه القدير فواز النهاري.
 الالعب المنتمي لنادي سالم سنحان  
عبدالرحمن جبر الصياد موهوب 
بالفطرة ولــديــه  مــزايــا  ذات  شأن 
ــل مــا يحتاج إلــيــه نظرة  باللعبة وك
تضعه في االتجاه السليم ليحاكي التألق 
بثبات المعطيات التي تكون مطلوبة 
ألي نجم  في األلعاب القتالية.. وهذا 
ما يفترض أن يكون الخبراء والفاهمون 
في شؤون اللعبة ومواقع قرارها  قد 
أيقنوه ورصدوه في مواعيد  ظهور 
الالعب في المنافسات التي حضروها 
وتميز فيها بفنون اللعبة وجمالياتها.. 
فهل ننتظر مساحة كافية من االهتمام 
ــنــا األلــقــاب  «الـــصـــيـــاد» لــيــصــطــاد ل بــــ
والميداليات في اللعبة التي لديه مخزون 
كثير بمقوماتها.. هذا هو أملنا وأمل كل 
من يعرفون «الجبر» وشاهدوا قدراته 

في سن مبكرة..

إرضاء «شعب» على حساب «شعب» آخر!!

رضــــخــــت إدارة 
ـــشـــعـــب  نــــــــــادي ال
الرياضي في محافظة 
إب لــلــضــغــوطــات 
الشديدة التي مورست 
ــيــهــا مــــن جــهــات  عــل
العالقة لها بالرياضة 
أو الشأن الكروي عندما 
تم إقناع االدارة بعدم 
االعــتــراض أو التصعيد 
ضدا القرار الذي أصدرته 
لجنة المسابقات باالتحاد 

ــررت اللجنة اعتبار العام لكرة القدم االسبوع  الماضي عندما ق
جَر، وكان مقررًا أن تجمعه 

ُ
فريق شعب إب خاسرًا لمباراته التي لم ت

مع شعب حضرموت على ملعب بارادم بالمكال ضمن منافسات االسبوع 
العاشر لدوري الدرجة األولى واحتساب نتيجة المباراة لصالح الشعب 

الحضرمي واعتباره فائزًا 
بــهــا (٣/صـــفـــر) لعدم 
حضور الشعب اإلبــي 
إلـــى ملعب الــمــبــاراة 
ــمــكــال..  ــمــديــنــة ال ب
وذلك لعدم تجاوب 
ـــكـــرة مع  ـــحـــاد ال ات
مطالب إدارة نادي 
شــعــب إب توفير 
ــة  ــي ــن ضـــمـــانـــات أم
لفريقها لكي يسافر للمكال لخوض 
تلك المباراة لعدم استقرار األوضاع األمنية في حضرموت كلها 

وليس في المكال فقط.
وعلى ذلك حاول اتحاد القدم ممثًال في لجنة المسابقات إرضاء 
شعب حضرموت لكي يستمر في مواصلة الدوري..ولكن على 

حساب شعب آخر هو عنيد إب !!

نصر شاذلي.. قيمة ومشوار 
وصانع األجيال..

ُحـــــظـــــيـــــت  
عـــــــــدن فـــي 
صباح األحــد الماضي 
ـــوم مـــّمـــيـــز فــيــه  ـــي ب
ــن الـــداللـــة الكثير   م
النـــــه المـــــس قــيــمــة 
ها حضور  

ّ
كبيرة مثل

األستاذ نصر شاذلي 
لمحتفى به  ليكون ا
والـــمـــكـــّرم مـــن قبل 
السلطة المحلية في 

المحافظة، كواحد من الشخصيات 
النادرة والــرائــدة في مجال العمل 
الــريــاضــي والــنــضــالــي الــوطــنــي في 
حقبات ماضية تجاوزت الخمسة 

عقود من الزمن. 
درس بــلــيــغ فــي مــوعــد جميل 
جــاء إليه الجميع بشغف، ورغبة 
وأمنيات  جسدها المكان والزمان 
مع الحضور ليشدو الجميع نشيد 
الــحــب والــتــقــديــر للعطاء الكبير 
والمشوارالفريد للرجل الذي قدم 

ــقــدمــه إال  مـــالـــم ي
القليلون للرياضة 
اليمينة في سنوات 
ــجــدهــا  عـــزهـــا وم
الـــــــــذي انـــصـــهـــر 
بــعــد أن  سكنه 
الفاقدون للعطاء. 

ـــمـــوعـــد  فـــــي ال
الجميل والصباح 
ـــمـــمـــيـــز.. جـــاء  ال
الرجل المهم في 
رياضة الوطن، والتمس الحضور 
طلته فقدموا لــه االمــتــنــان في 
كلمات وشعر وغناء وتصفيق.. 
ألنهم يدركون أن المحطة ليست 
عادية والقادم اليهم هو القامة 
والهامة التي احتضنت مشاوير 
ــى طريق  الغير ومـــرت بهم إل
النجومية تحت سقف الخبرة التي 
امتلكها كقائد وإداري ومعلم 
ومناضل رسم مالمح مختلفة في 
مشوار نضالي ورياضي وتربوي.


