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النزيلي مدربًا للشباب باتحاد إب
عينت إدارة نــادي اتحاد إب  نجم منتخب الناشئين سابقًا رياض  

النزيلي مدربًا لفريق فئة الشباب لكرة القدم بالنادي.
رياض تألق العبًا لسنوات طويلة مع فريق شعب إب، ولعب لمنتخب األمل 
في التصفيات التمهيدية  خالل العام ٢٠٠٣م  لكن اإلصابة حرمته من إكمال 
المشوار ليقرر اقتحام مجال التدريب كمحطة جديدة  له في مشواره الرياضي.
ر الكابتن رياض النزيلي عن شكره وتقديره إلدارة "اإلتي"  وإثر هذا القرار عبَّ

على منحه الثقة، متمنيًا بأن يوفق في مهمته الجديدة مع ناٍد عرف عنه على 
مدى السنوات الماضية تميزه في تخريج العبين موهوبين من صغار السن، رغم 
اإلهمال الذي يطال الفئات العمرية  أحيانًا بسبب الضائقة المادية للنادي التي ألقت 
بظاللها على أروقة "أحمر إب" وسببت تراجعًا شديدًا على مستوى مختلف األلعاب 
فيه، كان أبرزها وآخرها تجميد النشاط الرياضي على مستوى الفريق الكروي  األول 

بعد عدم وضوح عودة دوري الدرجة األولى من عدمها.

إرحموا أندية تتكلف األموال..

دوري كرة القدم "المتوقف" يا أسود يا أبيض ؟!!

«الميثاق»- خاص 
في تطورات المشهد الكروي المرتبط بدوري النخبة الذي توقف 
منذ ما يقارب الشهر نتيجة األوضاع المزرية التي تمر بها البالد وتتخذ 
مسارًا مفتوحًا ال يعرف أين يمكن أن يستقر، ال يمكن إستيعاب حالة 
اإلنتظار التي تجمع اطراف الشأن المتمثلة باألندية وأصحاب القرار ومدبري 
الشأن الكروي.. ألن حالة الترقب واالنتظار التي أصابت األندية  تتزايد وتتخذ 
ممرات لها عالقة بكثير من الجزئيات أبرزها الشق المالي المكلف بالنسبة لهذه 
األندية التي بالكاد تقف على مقربة من  حدود الصرف في مواعيد التزامها مع 

اللعبة وألعاب اخرى .
 لم يعد اتحاد القدم قادرًا على البقاء في مساحة ال تنظر إلى واقع هذه األندية التي 
إرتضت قبل شهر واكثر التأجيل في اطار ما جاءت به  ظروف البالد ، أما اليوم فإن األمر 
إختلف وفي التداعيات حالة من األهمية التي يجب أن ال تغيب عن أصحاب القدرة في 
التعاطي مع  الظهور بقرار يفصل حالة االشتباك بين اإلنتظار واألخبار التي تطلق  هنا 

وهناك حتى بالتناوالت الصحفية من مواقع قريبة من صناع القرار.
األندية "حجر الزاوية" في الشكلية التي ارتسمت فيها قصة الدوري والتأجيل واالنتظار، 

لم يعد لديها بند إضافي لتبقى على وضعية البقاء  في طريق  ليس له حدًا واضحًا، وفيها 
كل التأويالت تسجل حضورها  وتتبادل فيها االخبار حتى من حيث يصدر القرار.. 
فمع كل يوم خبر جديد وفتوى جديدة وشيء مختلف، وعليه فإن على تلك القيادات 
التي تتباهى بقدراتها على فهم األمور وكل الحيثيات التي تمر علينا في إدارة شؤون 
اللعبة من قبلهم ، أن يعطونا هذا على الواقع بخبر يقين وواضح  ومكشوف للجميع 
ليتم التعامل معه بما يتطلبه الموعد الذي يرتبط بما  تبقى في مشوار الدوري العام 
وأسابيعه التي لم تلعب بفعل ما يمر به الوطن وتمر به كل بقاعه من فوضى وانفالت 
امني يلقي بظالله على  أحوال الناس بصورة مقززة فما بالكم كرة القدم التي تحتاج 
إلى روح جميلة وأجواء أجمل لتدور ويتابعها العاشق دون منغصات وخوف  ونزعات 

تنتزع منهم الطمأنينة . 
الوقت ومــرور االيــام كشف كيف هي أحــوال األندية التي سارعت إلى  ردة فعل 
دت ضعف حالها وقلة مواردها المالية.. لهذا فإن ما يفترض أن يكون، هو  صريحة جسَّ
نظرة شاملة في البعد والفهم لما هو في مصلحة هذه األندية ، بقرار سريع وعاجل 
ال يبقي امور الدوري في سكة مفتوحة.. فإما العودة بما يمكن أن يلبي المرحلة.. أو 

اإللغاء دون أي تفسيرات أخرى تزيد محن األندية..!!

استعدادًا للتصفيات اآلسيوية..

المنتخب الوطني 
ينهي تدريباته 

أنهى المنتخب الوطني األول  
لكرة القدم األربعاء الماضي 
تجمعه الداخلي األول في العاصمة 

صنعاء  فــي إطــار استعداداته 
لــمــواجــهــة مــنــتــخــب بــاكــســتــان 
يومي ١٢و١٧ مــارس القادم 
للتأهل إلى دور المجموعات من 
تصفيات نهائيات كأس العالم 

٢٠١٨م ونــهــائــيــات 
كــــــــــــأس آســـــيـــــا 

٢٠١٩م.
وخـــــــــــــــــــاض 
المنتخب األول 
تـــحـــت قـــيـــادة 
مساعد مدرب 
ـــمـــنـــتـــخـــب،  ال
ـــــــمـــــــدرب  ال
الوطني أمين 
ـــســـنـــيـــنـــي  ال
ـــى مـــدى  عـــل
أربعة أيام 
تــــمــــاريــــن 
عــــــــــلــــــــــى 
ـــن  ـــي ـــرت ـــت ف

صــــبــــاحــــيــــة 
ومـــســـائـــيـــة، 

ـــاراة  ـــب ـــعـــب م ول
تجريبية وحــيــدة 
خسرها مــن فريق 
ــو بــهــدف  ــاي ٢٢ م

بهدفين، فيما ألغى 
مباراة تجريبية أخرى مع 
أهلي صنعاء إلصابة عدد 
من الالعبين في المباراة 

األولى.
ومن المقرر أن يخوض 
الـــمـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
ــــوع  تـــجـــمـــعـــه األســــب
ــــك قبل  ـــاري، وذل ـــج ال

خوضه مباراة وديــة مع 
المنتخب اإلثيوبي في أديس 

أبابا أول مارس القادم.

عبدالواحد صــالح :

لن ننسى إنصاف 
الزعيم لشعب إب

كشف الشيخ عبدالواحد صالح  
-رئيس نــادي شعب- إب عن أن 
ثمة   لحظات كثيرة  التنسى في سيرة 
ومسيرة قيادته لنادي شعب إب أبرزها  
تــكــريــم الــزعــيــم الــرئــيــس الــســابــق علي 
عبدالله صالح للفريق الكروي عام ٢٠٠٤ 
م ..مشيرًا  في سياق حديثه لليمن اليوم 
لم في تلك 

ُ
الرياضي إلــى أن شعب إب ظ

الفترة لكن الزعيم حينذاك جاء شخصيًا 
إلى مدينة إب وكرم الفريق تكريمًا غير 

مسبوق.
وأكد الشيخ عبدالواحد صالح أنه اليمكن  
أن ينسى أو يتجاهل أي شخص ينتمي 

لفريق شعب إب  وقفة الزعيم.
واضـــاف قــائــًال : بعض الــمــزايــديــن لم 
يلتفتوا ال لشعب إب وال التحاد إب.. لكن 
ى النداء  الزعيم فقط  فتح صدره لنا ولبَّ
وكــرم البطل والوصيف في ذلك الوقت، 
ونحن ممتنون له كثيرًا وال يمكن أن أنسى 

تلك اللفتة النبيلة منه.

عبدالواحد صــالح :

لن ننسى إنصاف 

أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند اتصاًال 
هاتفيًا أمس األول مع سليمان س. ضحية االعتداء 
العنصري الـــذي تسبب بــه جمهور تشيلسي 
اإلنجليزي في مترو األنفاق الباريسي قبل مواجهة 
ــا  باريس ســان جيرمان في دوري أبطال أوروب

الثالثاء الماضي.
وأشــار قصر اإلليزيه في تغريدة على موقع 
"تويتر" إلى أن "الرئيس هوالند اتصل بسليمان 
س.، وقدم له دعمه الكامل إثر الهجوم العنصري 

البغيض الذي تعرض له".
وقبل ساعات من ذهــاب دور الـــ١٦ لــدوري 
ابطال اوروبا لكرة القدم بين باريس سان جرمان 
وتشيلسي (١-١) على ملعب "بارك دي برانس"، 
وقع حــادث عنصري تسبب به بعض مشجعي 
الفريق الــزائــر تشيلسي فــي  مترو االنــفــاق في 

ــام احــد الشهود بتصويره قبل ان  بــاريــس وق
تنشره صحيفة "جارديان" البريطانية.

وظــهــرت مجموعة مــن المشجعين تهتف 
"تشيلسي" وهــي تدفع رجــًال من ذوي البشرة 
السوداء خارج قاطرة كان يحاول الدخول اليها، 
وصــاحــوا "نــحــن  عنصريون، نحن عنصريون، 

وهكذا يعجبنا!".
وكان سليمان س. ضحية االعتداء العنصري، 
قــدم شكوى على المعتدين بحسب ما ذكرت 

سلطات قضائية.
ــن تشيلسي الــجــمــعــة أنـــه حـــرم ٥ من  ــل وأع
مشجعيه الضالعين في الحادثة دخــول ملعبه 

بانتظار المزيد من التحقيقات.
ويواجه المشجعون المتورطون احتمال منعهم 

من حضور مباريات تشيلسي لمدى الحياة.

كشف نبيل فقير، العــب وسط 
ليون الفرنسي، أنــه سيقرر هوية 
البلد الذي سيمثله في المستقبل قبل 
شهر مارس المقبل، في ظل تكهنات 

حول حمله  ألوان فرنسا أو الجزائر.
وقال فقير (٢٣ عاًما)، مع صحيفة 
"ليكيب" الفرنسية: أعرف أن استدعائي 
من المنتخبين وارد الشهر المقبل.. 
سأحاول اتخاذ  قراري قبل شهر مارس، 
سأتحدث مع والدي ونرى ماذا سيحصل".

ويتألق فقير بشكل كبير مع ليون الذي يتصدر 
ترتيب الدوري الفرنسي امام مرسيليا وباريس سان 

جرمان حامل اللقب.
وتابع فقير الــذي يتردد ان ارسنال االنكليزي 

راغب بضمه مقابل ٣٣ مليون يورو: 
"اذا اتصل بي ديدييه ديشان (مدرب 
فرنسا) الشهر المقبل سيكون صعبًا 
ان ارفض، لذا اريد التفكير جيدًا، 
باتخاذ القرار، سيكون  هناك بعض 
المنزعجين، لكني انــا المتواجد 
على ارض الملعب، وفيما يخص 
هـــذا الــخــيــار لــســت هــنــا الرضـــاء 

الناس".
يذكر أن منتخب الجزائر بلغ الــدور الثاني في 
المونديال الول مرة في تاريخه في كأس العالم 
٢٠١٤م االخيرة في البرازيل وخرج بصعوبة 
بالغة بعد التمديد أمام ألمانيا التي احرزت اللقب 

الحقًا.

الرئيس الفرنسي
 يتصل بضحية جماهير العنصرية

«فقير» يريد 
تقرير مصيره الدولي قبل مارس

 مصر تستضيف 
دورة ألعاب 

المتوسط للناشئين

تقرر بشكل رسمي 
تــنــظــيــم جــمــهــوريــة 
مصر العربية لــدورة 
ألعاب البحر المتوسط 
ــــام  لـــلـــنـــاشـــئـــيـــن ع

٢٠١٦م.
وكـــان خــالــد حمودة 
رئيس االتحاد المصري 
ــام  ـــد ق لـــكـــرة الـــيـــد ق
بــعــرض  الملف خالل 
ــواجــده فــي إيطاليا  ت
عــلــى هــامــش الــــدورة 
المقامة حاليًا وتمت  
الموافقة رسميًا على 

طلبه.


