
«الميثاق»- خاص 
ست نقاط فقط حصدها الفريق الكروي بالنادي األهلي بتعز 
بعد (١٣) مباراة خاضها الفريق في الدور األول لدوري النخبة بفوز 
يتيم وثالثة تعادالت ..وسجل العبوه (٩) أهداف فيما استقبل مرماه 
(١٨) هدفًا ..فكان أن حل الفريق األهالوي في المركز الرابع عشر 
واألخير باستحقاق..وهو الفريق العائد بقوة من دوري الدرجة الثانية 
الذي توج بلقب البطل على حساب شباب الجيل الصاعد مع األهلي 
لألضواء ..وقبل ذلك كان عميد الحالمة قد أحرز بطولة كأس الرئيس 
بجدارة، وما أن عاد بقوة لدوري النخبة دخل الفريق الكروي األهالوي 
غمار دوري الكبار..لكن وسط سيل من المشاكل والصراعات االدارية التي قسمت 
العبي الفريق إلى عدة مجموعات موالية للكثير من األطراف داخل النادي وخارجه ..فكان الحصاد المرير المركز األخير ..علمًا أن خزينة 
النادي تلقت دعمًا ماليًا كبيرًا من جهات عدة ..فوصلت ميزانية النادي قبل بداية الدوري إلى (١٨) مليونًا و(٦٠٠) الف ريال بالتمام 

والكمال ..فهل يعقل أن المركز األخير في دوري النخبة هو المقابل لهذا المال ؟!!
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العقوبات غير الذكية!!
«الميثاق»- خاص 

ـــواه وإسكات  هــل يعقل أن تكميم األف
أي أصــوات تعارض حكومة الوفاق التي ثبت أنها 
فاشلة بامتياز وفاسدة بدرجة أعلى من االمتياز 
قد وصلت أساليب منع المعارضين أو المنادين 

بإسقاط هذه الحكومة إلى درجة حرمان أي معارض 
من حقوقه (الراتب الشهري.. الخ..) فقط لكي يمتنع 

عن المطالبة برحيل هذه الحكومة؟!!
إن صحت الحكاية ..فإنها لكارثة أن يتم تجميد 
حقوق أو مستحقات اإلدارة العامة لرياضة المرأة 

بوزارة الشباب والرياضة وكل الموظفين والموظفات 
فيها بسبب النشاط السياسي المعارض للمسؤولة عن 
هذه اإلدارة/ نورا الجروي المنسق العام لحملة إنقاذ 

المطالبة بإسقاط الحكومة.
إنها عقوبة (غبية) والتمت للذكاء بصلة!!

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٠١)

االثنين
 10 / 3 / 2014م  
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منتخبنا ..الفوز كلمة من الماضي البعيد!! 

«الميثاق»- خاص 
ماذا ننتظر من منتخبنا الوطني حين يواجه الخصوم 
.. يبدو أنها الهزيمة وال شيء سواها.. فبعد مواجهة ماليزيا 
التي جرت قبل أيام في "العين" اإلماراتية وكيفية السقوط أمام 
عشرة العبين وبتلك الوضعية الهزيلة التي رأينا فيها العبينا 
ومدربهم االسطوري مبراتو الذي ظل عاجزًا عن تغيير واقع 
المباراة التي كان كل شيء فيها يصب لصالحنا ..خالص أيها 
السادة مبروك اتحاد القدم ال تتعبوا حالكم فقد وفر عليكم 
الالعبون صرف حوافز الفوز ، ألنه أدمن الخسارة وتناسى بل 
نسي ثقافة الفوز ولم يعد له عالقة بها منذ زمن طويل .. على 

غير كل المنتخبات التي تحقق فوزًا هنا وبعد حين وحين.
الصورة العتماء في رياضة الوطن عبر واجهتها كرة القدم، 
تكشف حالنا المزري وما صنعه العابثون بمشاعرنا في اتحاد " 
العيسي" الذي يستعد لسنوات أربع أخرى إلدارة شئون كرة القدم 
.. بعد دورتين من الفشل وصلنا فيها إلى المركز ١٨٦ عالميًا 

، بعد ما كنا قبل قدومهم في المركز (٩٠).. وضعنا المخيف 
مستمر وال حلول وال معالجات ..وثقافة الخسارة في عمق كل 
من يتواجد في المنتخب العبًا أو مدربًا أو إداريًا .. وال حياة لمن 
تنادي.. الكل مرتاح وموافق ومقتنع بالحال المزعج للجمهور 

اليمني وعشاق اللعبة في رياضة وطن ممزق .
سبحان الله الكلمة التي ال يرغب فيها اي رياضي " الخسارة" 
استوطنت في عقول العشاق والمخولين بإدارة الرياضة وكرة 
القدم على وجه التحديد ، واألخــرى التي هي الغاية والهدف 
والتطلع واألمــل " الفوز" ُنسيت وغابت عن الفكر والمعاجم 
وابتعدت عن اإلعراب في اتجاه بعيد سنبقى طويًال في انتظار 
عــودة حروفها إلينا مــن خــالل أمنيات ليس إال .. ألن الواقع 
يتحدث عن انتظار سيطول ويبقى مادام تلك العقليات حاضرة 
ومستمتعة ومستحوذة على المقدرات وفقًا لتفاصيل ليس 
المجال لشرحها .. ولك الله يا كرة القدم بوضعية االعتراف 

بالخسارة دون سواها.!!

النوارس..في ضيافة (الشيخ)!!

«الميثاق»- خاص 
ابتداًء من اليوم االثنين 
..سيحل الفريق الــكــروي األول 
بنادي شعب حضرموت ضيفًا على 
عروس الساحل الغربي الحديدة 
كــي يخوض مباراته(الُمرحلة)
المؤجلة مــن دور الــذهــاب على 
ملعب العلفي بالحديدة والتي 
ســيــبــدأهــا نــــوارس حــضــرمــوت 
ــيــوم بــمــواجــهــة فريق  عــصــر ال
التالل من عدن في اللقاء المؤجل 
بين الفريقين من االسبوع الثالث 
مــن الـــدور األول لـــدوري النخبة 

للموسم الحالي.
وسيواصل الشعب الحضرمي لعب 
مبارياته (الداخلية) أي التي كان 

من المقرر أن يلعبها في الذهاب 
على ملعبه أستاد بارادم بالمكال..
بملعب العلفي بالحديدة, فيما تم 
اختيار ملعب حقات التابع لنادي 
التالل بعدن ليكون الملعب الذي 
يــخــوض عليه الشعب مبارياته 
(الداخلية) لكن قــرارًا (مفاجئًا) 
صدر بأن ينقل النوارس مبارياتهم 
تلك إلى العلفي ليكونوا في ضيافة 
ــشــيــخ أحـــمـــد صـــالـــح الــعــيــســي  ال
بالحديدة ..حيث سيتكفل الرجل 
بكل تكاليف االقامة والمواصالت 
ــوا اللعب  ــن حــرم ــذي ــنــوارس ال ــل ل
ـــك بسبب تــردي  فــي الــمــكــال وذل
االوضاع األمنية التي تمر بها مدن 

حضرموت حاليًا..!!!

مصري يدرب ٢٢ مايو
«الميثاق»- خاص 

يبدو أن إدارة نادي ٢٢ مايو بصنعاء قد سئمت 
االستعانة بالمدربين المحليين بعد التجارب غير الناجحة 
في أكثر من موسم سابق سواء عندما كان الفريق الكروي 

األول يلعب في الدرجة الثانية أو في دوري النخبة.
وعقب إنتهاء رحلة الدور األول من دوري الدرجة االولى 
وفشل الفريق األول لكرة القدم في مغادرة المراكز غير 
اآلمنة فقد أتجهت إدارة نادي ٢٢ مايو مؤخرًا لالستعانة 
بكادر تدريبي مصري سيقود الفريق ابتداًء من دور 
االياب حيث تعاقدت مع المدرب المصري نصر إبراهيم 
الذي وصل السبت الماضي إلى صنعاء وباشر مهام عمله 

في تدريب الفريق الكروي االول بالنادي 
الذي كان قد أنهى ذهاب دورينا وهو 

في المركز الثاني عشر ولم يحصد 
سوى (٩) نقاط من فوزين وثالثة 
تعادالت وتلقى (٧) هزائم جعلته 
يقبع في هذا الموقع غير اآلمن 

ــه إلــى  ــعــودت والــمــهــدد ب
دوري المظاليم الذي 
كـــان قــد صــعــد منه 
ــمــوســم الــمــاضــي  ال
بعد أن ظل يلعب 
فيه خمسة مواسم 

متتالية!!

اتحاد الرياضة المدرسية .. كذبة 
«الميثاق»- خاص  

ماذا أرادت وزارة الشباب والرياضة 
ووزيــرهــا من صــدور قــرار بتشكيل اتحاد 
جديد اسمه " اتحاد الرياضة المدرسية "؟.. 
ة  هل هي حالة فوضى جديدة ال تعتمد اي قراء
مسبقة لوضع ليس للوزارة عالقة به .. أم هي 
مساحة من الكذب ارتــأت القيادة الشبابية 
أن تعطيه ربما مخصصات وفوائد لقريبين 
من العمق المالي المبعثر في صندوق رعاية 
الشباب مصدر الحرام الذي ال يتوقف عند 

هؤالء.
شيء من العجب جاء في صدور ذلك القرار 
االنفعالي غير المنطقي ألن االســم يحمل 
النشاط المدرسي والنشاط هذا مغّيب ولم 
تقم فيه وزارة التربية والتعليم بما يلزم منذ 
سنوات ولن يكون هذا االتحاد اال فزعة ومّمرًا 
جديدًا للبعض ممن عرفناهم ال يفرقون بين 
حالل وحرام.. للعبور صوب البقرة الحلوب " 
صندوق رعاية النشء والشباب  لنيل المزيد 
بوضعه تحت بنود جديدة يتم فيها نهب 
لة من  المال العام بطرق بعيدة عن المساء

قبل جهات أخرى.
االتحاد المزعوم الذي ُمنح للمقربين  هو 
جزء من سياسة التفريخ للمواقع التي يتم 

اعتماد مخصصاتها بصورة غير قانونية 
للبس أثــواب الرسمية في الصرف الــذي قد 
عــرف فيه الكثير.. وكما أن االمــر ال يمس 
وزارة الشباب بأي حال إال في مسعى للبحث 

عن طريق جديد لرفع النسب واالستحواذ 
على أموال الشباب والرياضيين عبر تنسيقات 
مشتركة بين قيادات الصندوق المخولين 

بالصرف..والحول والقوة إال بالله!!

شباب الجيل يستعين
 بماهر إسماعيل

«الميثاق»- خاص 
تعاقدت إدارة نادي شباب الجيل بالحديدة 
مع المدرب األردني ماهر إسماعيل ليتولى قيادة الفريق 
األول بالنادي الجيالوي وذلك خلفًا للمدرب السوداني 
شهاب الدين الكوري الذي كان قد قدم استقالته قبيل 
ثالث جوالت من نهاية دور الذهاب لدوري الدرجة األولى 
لكرة القدم وتولى المهمة مؤقتًا ابن النادي 

عمر كليب.
وسيقود المدرب األردني شباب الجيل 
مع بداية دور االيــاب لــدوري الدرجة 
األولـــى لكرة الــقــدم المقرر انطالقه 
في الرابع عشر من مــارس الجاري..
علمًا أن المدرب ماهر إسماعيل كان 
يقود أهلي تعز في دور الذهاب لكنه 
لــم ينجح معه حيث يقبع الفريق 
األهالوي في ذيل الترتيب بالمركز 
األخير فيما سيتعين على المدرب 
ــــي الــحــفــاظ عــلــى األقـــل على  األردن
الموقع الذي يتواجد فيه شباب الجيل 
رابع الترتيب في الذهاب إن لم يكن 
التقدم للمنافسة على اللقب ..علمًا 
أن الجيالويين كانوا قد عادوا لدوري 
الكبار هذا الموسم بعد غياب في 
المظاليم والدرجة الثالثة استمر 

تسعة مواسم..!!!

إدارة العالقات بوزراة الشباب .. ابتزاز وهبرات !!
«الميثاق»- خاص 

في صورة مخزية وغير الئقة بموقعها 
المهم في مركز قيادة العمل الرياضي .. تتجلى 
اإلدارة العامة للعالقات بــوزارة الشباب والرياضة 
كمساحة للعب بالورق المفضوح في التعامل مع 
مناسبات رياضية تخص جهات ذات عالقة وطيدة 

بألعاب وشباب الوطن.
ااإلدارة المشار اليها لم يعد لديها شغل تشغله 
سوى البحث عن محطات المنتخبات العائدة من 
خارج الوطن بعد مشاركات ناجحة لتضع نفسها في 
الواجهة من باب االدعاء بالحرص على القيام بدورها 
وهــي التي تبحث من خــالل من يتولون شأنها عن 
رسم بياني لوضع المخصصات لتكون ممرًا ابتزازيًا 

يحقق الغايات في النيل من تلك المخصصات إلى الكروش 
والبطون والجيوب  بصورة مستفزة وواضحة لكل من 
يطلع ويقترب من ترتيبات تلك الدائرة التي التصقت 

بها الشبهات . في مواقع القرار الرياضي  يدور حديث 
معيب في حق هؤالء القائمين على االدارة .. ينفرد فيه 
حال منكشف بأن هناك من يعبث باألموال من نافذة تلك 

المواعيد التي أصبحت من الهوايات لهذه االدارة 
وبأرقام مخيفة تتجاوز الحد المعقول وفقًا لسيناريو 
يحمل عنوان المراسيم والتشريفات بصالة المطار 
وهي كلها ترتبط بمشهد صاعق فيه الهبرات عنوان 

بارز يقرأه الجميع بتحفظ.
السؤال الذي نضعه على من يتقمصون تلك األدوار 
..هل مات الحياء لديكم ياهؤالء؟! .. فالكل يتحدث 
ــرى ويكشف مــا تعملون وتقومون بــه فــي تلك  وي
المواعيد ..ومع ذلك مستمرون في طريقكم المبتز 
.. وعلى مرأى من الجميع بمن فيهم وزير الشباب 
ر صفوه وقف تلك النزعات ألنه 

ّ
والرياضة الذي ال يعك

منشغل بما هو أهم وعلى نفس المنوال.
أيها القائمون على إدارة العالقات العامة بوزارة الشباب 
والرياضة استحوا على انفسكم ..وخففوا قليًال   من تلك 
االفعال الوقحة  التي  فاحت روائحها ..وإال فالعواقب وخيمة 

شترى.
ُ
باع وال ت

ُ
ولو في ساحة األخالق التي ال ت

الموسم األخير بـ (١٨) مليونًا!!

تنويه
تلقت الصحيفة رسالة من فرع  

المؤتمر الشعبي العام -فرع 
البيضاء- أشــارت إلــى أنــه تم انتخاب 
االستاذ/ نبيل عبدالله غرامة -رئيسًا 

لــــفــــرع اتـــحـــاد 
كـــــــرة الــــقــــدم 
ــمــحــافــظــة  ــال ب
عـــن الــمــؤتــمــر 
الشعبي العام.. 
وكـــــــــانـــــــــت 
الـــصـــحـــيـــفـــة 
ــشــرت الــعــدد  ن
الماضي أسماء 
فرسان المؤتمر 
الفائزين برئاسة 

اتحاد القدم بالمحافظات وتــم نشر 
تصنيف انتمائه بالخطأ في الخبر ضمن 

قائمة «غير معروف»..
ــحــن بـــدورنـــا نــهــنــئ قــيــادة فــرع  ون
المؤتمر بالمحافظة ونبارك لفارس 
الــمــؤتــمــر االســـتـــاذ/ نــبــيــل عبدالله 
غرامة بالفوز برئاسة فرع اتحاد القدم 
بمحافظة البيضاء.. ونتمنى له النجاح 

في مهامه الجديدة..
 لذا لزم التنويه..


