
«الميثاق»- خاص : 

اذا كان الوجع بالرأس ضاعت الفائدة ..واتحاد  
كرة القدم أقام دورة للحكام في اتون مجريات 
الدوري العام ألندية الدرجة األولى لكرة القدم 
هذا الموسم مخالفًا بذلك كل الشرائع واالنظمة 
والقوانين والبديهيات الرياضية والكروية.. ألنه 
من المعلوم  أن الدورات هذه تقام وتعمل قبيل 
الدوري لتكون حافزًا وتهيئة للحكام ومقياسًا 
لهم في الدفع وخوض المباريات.. لكن الشعار 
الدائم التحادنا الكروي (خالف تعرف) أبى إّال أن 

يكون محافظًا وملتزمًا بذلك الشعار .
ثم نأتي إلى الدورة التي حضرها قرابة السبعين 
حكمًا فشل منهم أكثر من النصف وهذا دليل 
آخر على العشوائية ونظام الكلفتة المتواصل 
في االتحاد ألنه لو كان هناك قليل من اإلعداد 
واإلشعار للحكام بهذه الدورة لما سقط أكثر 
من النصف في خانة الفشل ولما احتمى الغالبية 
تحت مظلة السقوط المبكر في االختبارات .. 

ناهيك عن عدم الحضورللبعض .
باختصار االرتجالية كانت سيدة الموقف 
في دورة حكام الكرة التي استضافتها عدن 

..وهــنــاك الكثير مــن األخــبــار واألقــاويــل التي 
ستلحق بالدورة من خالل انجاح الفاشل وحرمان 
الناجح ..وهكذا يحافظ اتحادنا على اختصاصاته 

ة  العشوائية واالختيارات البعيدة عن الكفاء
والقريبة من االنتقائية!!

ال نزال نضعها في ذيل القائمة والمهام،  
حتى إذا مــا اشــتــد بنا الــمــرض وارتــفــع 
الضغط أو السكر هرعنا نحو الرياضة متأخرين.
آآلن وقد ابتلينا ؟ ترانا للوهلة األولــى ونحن 
نركض في المتنزهات والمالعب فتستبشر خيرًا 
، حتى إذا ما علمت أنها الوصفة التي قررها لنا 
الطبيب فنسقط من نظرك ، ليس هذا وحسب 
، فقد تجدنا قبلناها راغمين بعد أن قررها 
الطبيب المصري الذي سافرنا إليه بعد أن حاولنا 
جاهدين أن نجد في الوصفات المحلية السريعة 
التي تروق لنا والعالجات المستعجلة ما يغنينا 
 
َ
عن ممارسة الرياضة ، ولما لم نجد منها بدا

أنخنا لها لجامنا.
وهنا يحق لك أن تتعجب ! فإذا لم نتعامل مع 
الرياضة من مفهوم الحيوية والنشاط والفاعلية 
، فلم ال نتعامل معها كأسلوب وقاية مصداقًا 

لمقولة" الوقاية خير من العالج "؟
ــًا مــا يأتي تقدير الرياضة نتاجًا للوعي  دوم
والثقافة ، ولذا فإنه سيروقك 
رؤيــــــــــــة الــــشــــعــــوب 
لمتحضرة تحرص  ا
أول مــا تحرص على 
صحتها ، ليستهلوا 
يومهم في الصباح 
الـــبـــاكـــر بــتــمــاريــن 
الــهــرولــة أو المشي 
ــى أقــــل تــقــديــر  عــل
ــًا ،  زرافـــات ووحــدان
وال يفتأون يداومون 
عليها ما امتدت بهم 
الحياة ..وحــق لها أن 

تمتد.

حقق فوزًا تاريخيًا على إيران.. وبات على بعد خطوة للتأهل إلى الدورالثاني..

       منتخبنا الوطني للشباب يخوض آخر مواجهـاته بنهائيـات كـــــــــــــــــــــــــــــــــأس آسيا

زيدان معرض لاليقاف عن 
التدريب لمدة ثالثة أشهر!!

«الميثاق»- متابعات

بات منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم على بعد 
خطوة واحدة من التأهل إلى الدور الثاني لنهائيات 
كأس آسيا للشباب إثر تحقيقه فوزًا تاريخيًا هو األول 
له خالل مشاركاته في النهائيات اآلسيوية عندما تغلب 
على نظيره اإليراني بهدف دون رد في المباراة التي 
جرت بينهما بعاصمة ميانمار يانغون لحساب الجولة 

الثانية للمجموعة األولى.
بهذه النتيجة أقصى المنتخب الوطني نظيره اإليراني 
من منافسات البطولة الذي ُمني بخسارتين متتاليتين، 
ورفع المنتخب رصيده إلى أربع نقاط محتًال المركز 
الثاني بفارق هدفين عن المتصدر منتخب ميانمار 
المضيف الذي تغلب اليوم على منتخب تايالند بثالثة 
أهداف دون رد.ويكفي منتخبنا الوطني الشاب التعادل 
في مباراته األخيرة في دور المجموعات اليوم االثنين 
أمام منتخب تايالند ثالث الترتيب بثالث نقاط، وهو 
الحال ذاته للمتصدر منتخب ميانمار عندما يواجه 

نظيره اإليراني متذيل الترتيب بدون نقاط.
وكان المنتخب الوطني قد تعادل سلبيًا مع منتخب 

ميانمار المضيف فــي افتتاح المنافسات الجمعة 
الماضية، فيما تغلب منتخب تايالند على نظيره 

اإليراني بهدفين لهدف.

وسبق لمنتخب شباب اليمن المشاركة في النهائيات 
اآلســيــويــة لكرة الــقــدم ثــالث مــرات خــاض فيها ٩ 

مباريات خسرها جميعها.

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن األسطورة الفرنسية "زين 
الدين زيدان" يواجه خطر عقوبة اإليقاف عن مهنته التدريبية 

لمدة قد تصل إلى ثالثة أشهر. 
وكان زيدان قد تقلد منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد 
الثاني في بداية هذا الموسم بعد أن كان مدربًا مساعدًا لإليطالي 
كارلو أنشيلوتي في الفريق الملكي األول الذي ينافس على الليغا 

اإلسبانية. 
ونشرت صحيفة اآلس تقريرًا بأن رابطة الحكام اإلسبانية قد 
أخطرت فريق ريال مدريد بأن زيدان من الممكن أن يعاقب 

ألنه يقوم بتدريب فريق الكاستيا دون أي شهادة أو رخصة 
تدريبية تؤهله لهذا المنصب التدريبي. 
وسيكون أمام النادي الملكي فقط ١٠ 

أيام من خالل االستئناف على هذا القرار 
الصادر من الرابطة اإلسبانية وقد يستأنف 
ريــال مدريد على هذا القرار إلى درجة 
أعلى عند المحكمة الرياضية اإلسبانية 

التابعة التحاد الكرة هناك في مدريد. 
الغريب في األمر أن سانتياغو سانشيز 
الــمــدرب الثاني لهذا الفريق هو اآلخر 
مهدد باإليقاف ليكون فريق الكاستيا 
الــغــارق في ظلمات النتائج السيئة في 
موقف ال ُيحسد عليه بسبب العقوبة التي 

قد تؤكدها األيام فيما بعد.

لعبة الحياة!! أعـــور  ويتنقــور !!

الدرس اليماني!!
«الميثاق»- خاص : 

هكذا هم اليمانيون عندما يتجاوز البعض 
حدوده معهم يلقنونه درسًا في اخالق واحترام 
تقرير المصير.. ولم تجد اليمن بشبابها /
نكرر بشبابها فقط/ من إيقاف االيرانيين من 
تطاوالتهم وتجاوزاتهم المستمرة في الشأن 
اليمني غير تلقينهم درسًا رياضيًا عالي المقام 
في مباراة شبابنا مع شباب ايران في نيمار.. 
بالفوز عليهم بهدف كان كافيًا على االطاحة 

بهم ولفظهم خارج المنافسة. 
واياك ثم اياك يامن تستهين باليمانيين 
فنحن اولو بأس شديد.. ونحن نتابع مباراة 
شبابنا مع االيرانيين وافكارنا تذهب بعيدًا 
في كيفية الدرس والعلقة التي سوف يقدمها 
شبابنا لاليرانيين وكــانــوا افضل مــن كل 
السيناريوهات التي جالت في الخاطر والبال 
وقدموا عرضًا مقنعًا ونتيجة تجعلهم على 

اتصال دائم ومستمر في المنافسة..
هذه هي اليمن يحسبها الكثيرون نائمة أو 
مريضة أو على فراش الموت لكنها تنهض 
وتنقض كاألسد اللتهام فريستها.. وتجعله 
عاجزًا عن التفكير أو الحراك.. يعني الحركة 

وليس الحراك السياسي.
شكرًا لشبابنا وابطالنا الكرويين الذين 
يخرجون من رحم المعاناة ومن وكر األفاعي 
وهم سالمون غانمون وقادرون على االستمرار 
وصنع البهجة .. وصدق سبحانه وتعالى: (بلدة 

طيبة ورب غفور)..
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العيد 51 لثورة اكتوبر :
مناسبة يبجل فيه الوطن عظماءه التاريخيين 

ويسمو بتضحياتهم الى ذرى الخلود

يوسف 
الحذيفي

رؤيــــــــــــة الــــشــــعــــوب 
لمتحضرة تحرص  ا
أول مــا تحرص على 
صحتها ، ليستهلوا 
يومهم في الصباح 
الـــبـــاكـــر بــتــمــاريــن 
الــهــرولــة أو المشي 
ــى أقــــل تــقــديــر  عــل
الــهــرولــة أو المشي 
ــى أقــــل تــقــديــر  عــل
الــهــرولــة أو المشي 

ــًا ،  زرافـــات ووحــدان
وال يفتأون يداومون 
عليها ما امتدت بهم 
الحياة ..وحــق لها أن 

تمتد.

التدريب لمدة ثالثة أشهر!!
أشارت تقارير صحفية إسبانية أن األسطورة الفرنسية "زين 
الدين زيدان" يواجه خطر عقوبة اإليقاف عن مهنته التدريبية 

وكان زيدان قد تقلد منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد 
الثاني في بداية هذا الموسم بعد أن كان مدربًا مساعدًا لإليطالي 
كارلو أنشيلوتي في الفريق الملكي األول الذي ينافس على الليغا 

ونشرت صحيفة اآلس تقريرًا بأن رابطة الحكام اإلسبانية قد 
أخطرت فريق ريال مدريد بأن زيدان من الممكن أن يعاقب 

ألنه يقوم بتدريب فريق الكاستيا دون أي شهادة أو رخصة 

أيام من خالل االستئناف على هذا القرار 
الصادر من الرابطة اإلسبانية وقد يستأنف 

شهيد الرياضة!!

«الميثاق»- خاص
ــر قــــوافــــل الـــشـــهـــداء  ــم ــســت وت
الرياضيين في ارواء التربة الوطنية 
واليمنية بــدمــائــهــم الــزكــيــة في 
تضحيات ومواطن فداء الناقة لهم 

فيها والجمل . 
باالمس سقط الشهيد والطبيب 
والدكتور (رمزي إبراهيم بامدهف) 
وهو يؤدي واجبه الرياضي لتأدية 
ـــادي وحـــدة صنعاء  مــهــامــه فــي ن
بإعتباره طبيب الفريق الكروي 
..ســـقـــط شــهــيــدًا ألن الــطــريــق 
المؤدية لنادي وحدة صنعاء تمر 
وتسلك من التحرير مع وقع حادث 
اإلنفجار والتفجير االرعن واألجوف 

الذي حصد الكثير من المواطنين 
واالبرياء.

هناك شباب ومواطنون هجروا 
السياسة وتوابعها واهتموا بلقمة 
عيشهم وتربية اوالدهــم ..ولكن 
ــتــطــفــل الــســيــاســي  ــاة وال ــمــعــان ال
األجوف ابى إال أن يقهرهم ويتعمد 
ايذاءهم وهم على بعد منه.. بالله 
عليكم ماذنب الدكتور رمزي الذي 
عمله وشغله ايهاب الحياة وايقاف 
الموت والمرض واالصابة ..ماذنبه 
عندما نخسره بشربة مي .. لعن 
الله الفتنة واخواتها وعيال عمها 

وخالتها.

حقق فوزًا تاريخيًا على إيران.. وبات على بعد خطوة للتأهل إلى الدورالثاني..

آسياـــأس آسياـــأس آسيا ـــأس ــــــــــــــــــــــــــــــــأس ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ       منتخبنا الوطني للشباب يخوض آخر مواجهـاته بنهائيـات كــــــــــــــــــــــــــــــ       منتخبنا الوطني للشباب يخوض آخر مواجهـاته بنهائيـات كـ

وسبق لمنتخب شباب اليمن المشاركة في النهائيات 


