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الصالة الرياضية بـ"عدن" إهمال كارثي!!

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٢٢)

االثنين
 11 / 8 / 2014م  
15 / شوال / 1435هـ

دوري "النخبة".. قرار االنطالقة 
وأخبار التأجيل!!

«الميثاق»- خاص 
ليس هناك ما يمكن 
أن يقف عليه كل أطراف دوري 
النخبة بمسافة قريبة تضعهم 
في صلب الموضوع مع اقتراب الموعد 
المقرر النطالقة المنافسات التي مازالت راسية 
على منتصف الشهر ،والذي يسبقه موعد كأس السوبر 
بين الصقر واألهلي بعد غٍد االربعاء ، بعدما كان قد قرر له 

يوم أمس األحد .
الحدث المنتظر والذي جاء بصيغة مختلفة يبحث فيها 
اتحاد القدم عن انطالقة مختلفة عن سابقاتها في المواسم 
الماضية التي كنا نسجل الحضور فيها متأخرين جدًا في 
نهاية العام ، يبدو أن البعض قد ربطه بالتأويالت وأخبار 
التأجيل  عطفًا على مطالبات كثير من الجهات أبرزها األندية 
ذات العالقة التي تشكو عدم قدرتها على الوصول إلى مساحة 
كافية من اإلعداد لتخوض غمار مباريات الدوري وهي التي 
خرجت بالعبيها من مسابقات دوري الحواري واألنشطة األقل 
جهدًا  في أيام الشهر الفضيل قبل أيام.. وهذا كله يرمي بثقة 
باتجاه أصحاب االختصاص في قيادة اللعبة في النظر إلى تلك 
األحاديث والمطالب " المنطقية" والرجوع إلى ما يرضيها 
بالتأجيل لفترة مقبولة تتجاوز األسبوعين أو الثالثة ، 
خصوصًا مع تاجيل كأس السوبر الذي سيكون بينه 

وبين موعد الدوري يومان فقط .

المنطق والعقل والشواهد تؤكد أن هناك تأجيًال للموعد إذا أراد اتحاد 
كرة القدم تقديم الخدمة لألندية لنيل مساحة أوســع إلعــداد نفسها 
لتسجل البداية التي تريدها والتي ستكون أيضًا مهمة لكرة القدم اليمنية 
عبر منتخباتها  في اطار األهمية التي تحتلها فترة إعداد الالعب الذي 
عليه أن ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر جهدًا " مباريات الدوري" وإن كان 
تحت منسوب " يمني" أداؤه ضعيف .. لكن يبقى أن الحفاظ على الالعب 
وعدم وضعه في طريق اإلصابة والسقوط  يحتاج إلى نظرة ثاقبة ال 
تقبل إال بالتأجيل للفترة التي ذكرناها كحل وسطي يرضي الجميع ال يقبل 
بعده أي عذر.. حتى ننطلق برفقة اآلخرين ونعد أنفسنا بصورة طيبة 
مع وجود استحقاقات قادمة للكرة اليمنية ، ستستمد قوتها من خالل 
" الدوري" ومبارياته بعيون " سكوب" الذي ننظر إليه بصورة كلها أمل 
ليغير أحوالنا خصوصًا في حضورنا الخليجي الذي سيكون هذه المرة في 

األراضي السعودية.
القرار تمتلكه قيادة اللعبة ..وليس لجانه  ألنها ال تقوى على 
اتخاذ أي شيء..لهذا تظل األمور على طاولة المعنيين لالختيار بما 
يخدم الجميع ألن التأجيل يمر بما مرت به الفرق في شهر رمضان 
المبارك الذي تقل فيه أنشطة الرياضيين وتنقطع في إطارها 
الرسمي بصورة شاملة.. وهذا فقط يكفي للنظر فيما يراه الجميع 

للمصلحة العامة.
فيكفي أن نعرف أن هناك فرقًا لم تسم حتى اليوم مدرب الفريق وهي 
على بعد أيام ليس إال من موعد االنطالقة وهذا مقنع لنقف على أوضاع 
الفرق ذات  العالقة والتي ظهر مدربوها وأصحاب القرار فيها في أكثر 

من موعد ليتحدثوا عن سوء قرار االنطالقة.

منتخبنا الوطني األول يدخل معسكره الثانيدوري "النخبة".. قرار االنطالقة 

«الميثاق»- متابعات : 
 دخل العبو منتخبنا الوطني األول مساء أمس 
معسكرهم اإلعــدادي بمرحلته الثانية في العاصمة 
صنعاء تحت إشــراف المدرب التشيكي ميرو سالف 
سكوب ومساعده الكابتن أمين السنيني والطاقم 

التدريبي التشيكي..
وكان العبونا قد دشنوا أولى مراحلهم اإلعدادية مطلع 
شهر رمضان المبارك بمعسكر إعداد مغلق استمر 
حتى نهاية الشهر الفضيل قام المدرب سكوب - خالله 
- بغربلة التشكيلة األولية المكونة من ٦٠ العبًا إلى 
٣٠ العبًا من خالل عدد من االختبارات الفنية لالعبيه 

التي تتناسب وقناعاته الفنية..

وكان المعسكر الرمضاني قد شهد عمليات تمارين 
نوعية في الفترتين الصباحية والمسائية استخدمت 
خالله تقنيات جديدة ربما تستخدم ألول مــرة مع 
المنتخبات الوطنية تتمثل في عملية رصــد حركة 
الالعبين تكنولوجيًا والمساحات التي يشغلها كل العب، 
وكذلك تصوير التمارين «والتقسيمات» التي تتم في 
كل تمرين ومناقشتها من قبل الجهاز الفني للمنتخب..
عطيت لالعبين - إثر معسكر شهر رمضان 

ُ
وقد أ

بيل 
ُ
- إجازة عيدية لمدة أسبوع استأنفوا تمارينهم ق

إعطائهم إجازة أخرى لمدة أربعة أيام عادوا بعدها - 
أمس- للدخول في المرحلة الثانية لمعسكرهم الداخلي 

بتمارين صباحية ومسائية.

دوري ثالثة أبين ينطلق في ٢٣ أغسطس
«الميثاق»-  

متابعات :
 أقــــر فــــرع كــــرة الــقــدم 
بمحافظة أبــيــن بــرئــاســة الكابتن جياب 
باشافعي انطالق دوري المحافظة ألندية 
ــى دوري أبطال  الــدرجــة الثالثة المؤهلة إل
ــكــرة الــقــدم يـــوم ٢٣ من  الــمــحــافــظــات ل

أغسطس الجاري ..
ويــشــارك فــي الـــدوري ١٩ نــاديــًا، وتم 
ــة إلــــى أربـــع  ــمــشــارك تــقــســيــم الـــفـــرق ال
مجموعات يتأهل بطل كــل مجموعة 
للدور الثاني والحاسم لتحديد بطل 

ووصيف المحافظة اللذين سيمثالن أبين في تجمعات 
أبطال المحافظات للصعود للدرجة الثانية التي ينظمها 
اتحاد اللعبة العام الحقًا .. وتقام مباريات المجموعة 
األولى والثانية على ملعب نادي الفجر الجديد بالكود.. 
فيما تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة على ملعب 

جوبان بلودر..
 وضمت المجموعة األولـــى: حسان .. أحــور .. الفجر 

الجديد، سرار، باتيس، الهالل.
والمجموعة الثانية: الدرجاج، بنا، الجيل الصاعد، يافع، 

سباح.
المجموعة الثالثة: عرفان، زارة، شقرة، المحفد .

المجموعة الرابعة: الحضن، جوبان، الوضيع، أمصرة..

العراسي أمينًا عامًا خلفًا للقادري..

اتحاد التايكواندو يجري 
تغييرات على مناصبه

عـــــــقـــــــد   
ـــس  ـــل ـــج م
إدارة االتـــحـــاد 
العام للتايكواندو 
األسبوع الماضي 
ــه  اجــــتــــمــــاعــــًا ل
ــاســة رئــيــس  ــرئ ب
االتــــحــــاد مــوفــق 
مـــحـــمـــد مــنــصــر 
، نـــاقـــش خــاللــه 
جملة من القضايا 
بعمل  لمتعلقة  ا
ـــحـــاد إضــافــة  االت
إلى سبل تطوير 
ــر  الــلــعــبــة وســي

تنفيذ خطة النشاط للموسم الرياضي 
الجديد ٢٠١٤م.

وأقر المجتمعون باألغلبية إعادة توزيع 
المناصب بين أعضاء مجلس اإلدارة وذلك 
لما فيه مصلحة اللعبة، والــنــهــوض بها 
إلى مستويات أفضل، وطالت التغييرات 
مناصب األمين العام ومسؤول التسويق 
واالستثمار ومسؤول العالقات واإلعالم.. 
حيث تم تعيين خالد العراسي مسؤول 
التسويق واالستثمار سابقًا فــي منصب 
األمين العام  خلفًا للكابتن خالد مقبول 
القادري الذي تم تعيينه مدربًا للمنتخب 
الوطني، وتعيين محمد صالح الصباري 
عضو االتحاد  مسؤوًال للتسويق واالستثمار 
خلفًا لألخ خالد العراسي، كما تم تعيين 
فرحان أحمد حيدر مديرًا للمراكز بعد 
أن كــان يشغل منصب مسؤول العالقات 

واإلعالم.

بن بريك مدربًا 
لوحدة عدن

تعاقد مجلس إدارة نادي وحدة   
عدن مع المدرب الشاب «خالد 
ــريــك» لــتــدريــب الــفــريــق األول  بــن ب
لكرة القدم الصاعد مؤخرًا إلى دوري 
الدرجة األولى الذي سيبدأ يوم الجمعة 

القادمة.
ــريــك» أحــد  ــن ب ــد ب والــكــابــتــن «خــال
المدربين الشباب الــذيــن أبــلــوا بــالًء 
حسنًا في ميدان التدريب، وأوصــل 
ــى مركز  فــريــق شعب حــضــرمــوت إل
الوصيف في الموسم قبل الماضي، بعد 
أن كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز 
بالبطولة.. وهو أيضًا العب دولي سابق 
في نادي شعب حضرموت والمنتخبات 

الوطنية..

وحدة عدن.. عهد جديد ومستقبل يرسم إعادة االمجاد
«الميثاق»- خاص : 

في عــدن ومقر ناديها األخضر يعيش الجميع 
حالة من التفاؤل واألمل  بقادم مختلف يمحو ألوان الصورة 

المشوهة التي فرضها البعض على حساب النادي 

العريق في سنوات قريبة ماضية.
 فمع تعيين لجنة ادارية مؤقتة جديدة تحمل بين أثقالها 
أسماًء المعة مرت من صلب تاريخ هذا الكيان الكبير ، يبدو 
أن الجميع قد المس الرضا بما تم وسيكون له مردود قادم 
إلعادة روح وحدة عدن قبل االنتقال إلى استعادة امجاده 
وصوالته وجوالته كناٍد كبير وعريق يحتل مكانة كبيرة في 

أوساط رياضة عدن والوطن.
في عدن ينتسب التاريخ الرياضي إلى هذا النادي وبسماحة 
كبيرة ..فالسنوات ومــا حملته للرياضة في المحافظة " 
الرائدة" شاهدة على قيمة كبيرة يحتلها في عمق الرياضة 
وفي مشاعر كل من ينتسب لهذا المجال الشبابي.. لهذا فإن 
الجميع قد نظر إلى اللحظة المهمة بإعادة ترتيب النادي 
االخضر ، لخصوصية االنتماء والرغبة في شأن مختلف ومتغير 
عن الفترة الماضية التي انتزعت الحقوق وتالعبت باالخالق 
ورمت بها بهدف فرض المصلحة الشخصية على حساب كل 
ما قدمه «الوحدة» من نجوم واساطير تتغنى بها القلوب 

إلى اللحظة.

تتنصل وزارة الشباب والرياضة عن مسؤوليتها في الحفاظ على المرافق والمنشآت  
الرياضية التي تترامى في محافظات الجمهورية وتم بناؤها كمكاسب للرياضيين 
ولخدمة تطلعاتهم الرياضية. ومن أهم المنشآت الرياضية التي تحتضنها مدن عدة في 
الوطن - هي الصاالت الرياضية التي كلفت الدولة الكثير والكثير ، والتي تمر تحت سقف 
الفوضى والالمباالة وعدم الحرص على العناية بها لتبقى في مساحة جيدة تخدم الرياضيين 
وألعابهم.  وفي عدن  وصالته الرياضة " صالة "علي اسعد مثنى" ، تتضح الصورة العقيمة 
لتقدير المسئولية التي تمنح للبعض ليكونوا بقرب الرياضيين ومواقع ابداعاتهم.. فالصالة 
تعيش وضعًا مزريًا ومخيفًا تمر بها إلى حالة عدم القدرة على استيعاب االحداث الرياضية 

بعد فترة قريبة النها تعيش في دهاليز عبثية تتزايد االوضاع المزرية في كل مرافقها 
وخصوصًا األرضية التي تكاثرت " حفرها" ويصعب ترميمها في ظل وضعية رياضية 
مترامية الهزل نعيشها. الرسالة التي تحملها السطور أن يكون الجميع في وزارة الشباب 
ودوائرها المسؤولة على مقربة مما تمر به الصالة الرياضية حتى ال نندم بعد حين ونتذكر 
نشئت ألجلها وليس بالعبث وفتحه 

ُ
اننا كنا نمتلك صالة بامكانها أن تقدم الخدمات التي أ

لمن هب ودب في أوقات غير رسمية وبحسبة «الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب»!! 
وضع الصالة الرياضية بمحافظة عدن يحتاج لتدخل سريع يعيد ترتيب وضعها مما 

أصابها ألنها لم تعد مالئمة لممارسة انشطة بعض األلعاب فيها. 

نتقدم بأجمل التهاني وأطيب 
التبريكات للشاب الخلوق 

أكرم مانع علي البحيري
بمناسبة الخطوبة .. 

تهانينا وألف ألف مبروك..
المهنئون:

والدك/ مانع علي البحيري
اخوانك/ عدنان وعبدالمجيد 
وعقيل وعلي وأمين البحيري.. 

وكافة األهل واألصدقاء

أجمل التهاني وأرق التبريكات نهديها 
للشاب الخلوق/

عادل صحوة
بمناسبة الخطوبة.. وقرب الزفاف

فألف مبروك..
األكثر فرحًا:

االستاذ/ يحيى علي نوري

أجمل التهاني واطيب التبريكات نهديها 
للشاب الخلوق/

هاني عبدالكريم شجاع الدين
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص 

الذهبي..
تمنياتنا له بحياة زوجية سعيدة

ألف الف مبروك
األكثر فرحًا :

خالد محمد شجاع الدين- نجيب شجاع الدين
اسامة عبدالرحمن شجاع الدين

جارالله عمر شجاع الدين

أجمل التهاني واطيب التبريكات 
نهديها للشاب الخلوق/

مسعد محمد الماوري
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله 
القفص الذهبي.. تمنياتنا له بحياة 
زوجية سعيدة وألف الف مبروك

المهنئون :
جدك/ مسعد الماوري-

 والدك/ محمد الماوري- صالح 
الماوري- عبدالمجيد البحيري-

 رياض الماوري- ماجد الماوري .. 
وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا ألف مبروكألف مبروك تهانيناألف مبروك
أجمل التهاني وأرق التبريكات نهديها 

للشاب الخلوق/

 فاهم محمد الفضلي
مدير المكتب الفني بمكتب رئيس المؤتمر

بمناسبة عقد القران وقرب 
الزفاف

فألف الف مبروك
المهنئون: 
سكرتارية 
رئيس المؤتمر

 وموظفو اللجنة 
الدائمة وإعالميو 

المؤتمر


