
يريد    وال  أ اليدركها  لتي  ا لحقيقة  ا
االعتراف بها اتحاد العيسي لكرة القدم 
والتي هي سبب ضعف ك��رة القدم، 
وضعف المنتخبات الوطنية، والتي تتمثل أساسًا 
في غياب المنافسات الحقيقية وعلى رأسها بطولة 
دوري الدرجة األولى الكسيح الذي لم يضف لهذا 
المنشط الجماهيري أية فائدة تذكر لتنعكس 
سلبياته على الالعبين ثم المنتخبات بمختلف 

فئاتها العمرية.
وبالطبع إن مشكلة ضعف دوري األولى والثانية 
وغياب الدوريات المنتظمة للشباب والناشئين تقع 
مسؤوليتها بالطبع وبالدرجة األولى على اتحاد عام 
كرة القدم الذي أثبت فشله الذريع بتطوير تلك 
البطوالت رغم أنه يعمل في ظل ظروف وأوضاع 
أفضل من حيث االمكانات التي لم يتوافر وال ربعها 

لالتحادات السابقة.
إن عملية تطوير ال��ب��ط��والت وال��دوري��ات 
وجعلها تصب بشكل صحيح لمصلحة الالعبين 
والمنتخبات تحتاج من اتحاد اللعبة أول ما تحتاج 
إلى إدارات قوية وجادة وحازمة وقبل ذلك مؤهلة 
التأهيل الكامل حتى تدير هذه العملية بالشكل 
االيجابي والمثمر على عكس الوضع الحالي والذي 
ال يبشر على االطالق في ظل العشوائية والتخبط 
أن يعود بثمرات ايجابية لتطوير كرة القدم اليمنية 

والنهوض بها.
إن هذه النقلة المنشودة تحتاج من اتحاد القدم 
العمل الجاد وفي كل االتجاهات كونها عملية 
متداخلة ومترابطة تبدأ أواًل باألندية وإلزامها أن 
تعمل باحترافية كاملة بعيدًا عن تلك العشوائية 
والفوضى، كما تشمل أيضًا تطوير وتأهيل 
المدربين ورف��ع مستوياتهم بشكل مستمر 
كونهم أحد الحلقات المهمة، والتي يضاف لها 
أيضًا جهاز التحكيم والذي بدون تأهيل وتوفير 
األجواء الالزمة والمناسبة لهم فلن نتقدم خطوة 

على االطالق.
كما تغيب أيضًا االحترافية المطلوبة عن اتحاد 
كرة القدم حيث نشهد فوضى عارمة في التعامل 
مع األندية والذي يقوم على مبدأ الكيل بمكيالين 
وبالتالي يضعف المنافسة ويعود  عليها باالحباط 
التام الذي نشاهده اليوم، فضاًل عن عدم قدرة 
االتحاد بشكل حازم وجاد تجاه المحترفين والمدربين 
األجانب الذين تستقدمهم األندية بشروط غير 
واضحة وبمعايير غير سليمة مما انعكس ذلك بدوره 

بشكل كامل سلبيًا على هذه الرياضة.
كثيرة هي السلبيات والمعوقات الماثلة اليوم 
وتشكل الكثير من العقبات والمتاريس في طريق 
تقدم كرة القدم والتي يضيق المجال لذكرها، 
لكن في مقدمتها بالضرورة هو اتحاد اللعبة نفسه 
والذي فشل حتى اللحظة في تقديم مايمكن إلزالة 

تلك العقبات واالنطالق نحو التطور والتقدم.
وفي ظل الدعم الكبير ال��ذي تقدمه الدولة 
لرياضة كرة القدم بشعبيتها الجارفة، وجب على 
مسؤولي الدولة على أعلى المستويات التوقف 
أمام محنة كرة القدم والبحث بشكل جاد عن ايجاد 
الحلول العملية والقادرة على تطويرها والنهوض 
بها، فلماذا ال نبدأ مثاًل بمؤتمر كبير من أجل ذلك 
بمشاركة خبراء اللعبة لتدارس مواطن الخلل 

والسلبيات وتقديم المخارج المناسبة لها.
وإن كان اتحاد عام كرة القدم هو المسؤول 
األول والمباشر عن وضع اللعبة وتفاقم األخطاء 
والسلبيات، فيبرز السؤال الملح والجاد هل 
يغير هذا االتحاد طريقة عمله وآلياته واحداث 
التطور المنشود؟ أم أنه فعاًل غير قادر على مثل 
تلك الخطوة؟ وهنا وجب عليه وبدون- خجل أو 
زعل- أن يحمل عصاه ويرحل ليفسح المجال 
لمن يمتلكون الكفاءة وا لقدرة على إحداث التغيير 
االيجابي، وبالتالي يكون االتحاد بمثل هذه 
الخطوة قد ساهم بشكل فاعل في تطوير كرة 
القدم واالرتقاء بها إلى ما يرضي طموح وتطلعات 
قاعدتها الجماهيرية الكبيرة العريضة الصابرة 

والمغلوبة على أمرها حتى هذه اللحظة.

االثنين : 3 / 1 / 2011م 
 الموافق :28 / محرم / 1432هـ 

العدد: )1536( 17

انطلقت أم��س بمدينة البيضاء التصفيات   
التمهيدية لجائزة رئيس الجمهورية للشباب 
بالمحافظة لعام 2010م في مجاالت القرآن الكريم 
والشعر والقصة القصيرة والفنون التشكيلية والرسم 

والعلوم التطبيقية بمشاركة )35( شابًا وشابة.

 وبلغ عدد المتقدمين لنيل جوائز رئيس الجمهورية 
للشباب بالمحافظة لهذا العام )35( متسابقًا منهم 
)3( في مجال القرآن الكريم و)10( في الشعر و)6( في 
الفنون التشكيلية و)10( في القصة القصيرة و)3( في 

العلوم التطبيقية.

بدء تصفيات جائزة رئيس الجمهورية للشباب بالبيضاء

مفاتيح التغيير

 عبدالفتاح األزهري

برعاية ودعم رئيس الجمهورية

عدن تواصل احتضانها لمهرجان األلعاب الرياضية

ت���وج ن���ادي ص��ق��ر تعز   
ب��ط��اًل ل��ب��ط��ول��ة ك��أس 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 
»الحادية عشرة« لكرة الطاولة 
التي اختتمت بنجاح كبير األربعاء 
ال��م��اض��ي ب��ص��ال��ة »ال��ص��ال��ح« 
الرياضية المغلقة بخور مكسر - 
عدن وشاركت فيها أندية الدرجات 
»االول��ى، والثانية والثالثة« في 
منافسات »ال��ف��ردي والفرقي 
والزوجي«، وجاء تتويج الصقر 
في  ف��وزه��م  بالبطولة عقب 
النهائي على نادي أهلي صنعاء 

في »الفرقي والفردي«.
النتائج يكون الصقر  وبهذه 

بطاًل لكأس الرئيس »للفردي 
والفرقي« واألهلي وصيفًا فيما 
فسة  لمنا وصيفًا  لصقر  ا ح��ل 

»الزوجي« وأهلي صنعاء بطاًل.
وفي منافسات التجمع )الثالث( 
واالخ��ي��ر ل��ل��دوري العام ألندية 
)النخبة( ال��درج��ة األول��ى لكرة 
اليد للموسم الرياضي الحالي 
2010م، تمكن فريق الصقر من 
الحالمة تعز من خطف اللقب بكل 
جدارة واستحقاق، فيما حل وصيفًا 
في المركز الثاني فريق الشعلة 
عدن برصيد )32( نقطة، وبهذا 
التتويج الغالي يواصل صقر تعز 

احتكاره لبطوالت كرة اليد..

الصقر للطاولة واليد.. 
والشعلة يظفر بالطائرة

شهدت عدن االسبوع الماضي العديد من البطوالت   
الرياضية ولمختلف األلعاب على كأس رئيس الجمهورية 

لألندية ومنتخبات المحافظات واختتمت بنجاح كبير وباهر.

 عدن/ أنور الخديري - عبير سلطان - مازن الشعيبي

توج نادي سالم معبر من محافظة ذمار بطاًل لبطولة   
الجمهورية ألندية المستوى األول )النخبة( ألم األلعاب 
)ألعاب القوى( للفئات الثالث )ناشئون، شباب، كبار( التي اختتمت 
على مضمار الفقيد محمد صالح عولقي بأستاد )22مايو( الدولي 

عدن ، وجاء إحراز سالم معبر لكأس الجمهورية في الترتيب العام 
بعد جمع الميداليات الملونة للفئات الثالث التي خطفها العبوهم 
في عدد من الفعاليات وحصل على المركز الثاني نادي التالل عدن 

وثالثًا شباب رخمة ذمار..

السالم- ذمار بطاًل للجمهورية أللعاب القوى والتالل وصيفًا

لحج وتعز يحتكران بطولة الجمهورية 
لبناء األجسام للمتقدمين والشباب

اختتمت الخميس الماضي بصالة   
الرئيس )الصالح( بعدن منافسات 
بطولتي الجمهورية لبناء األجسام 
لمنتخبات المحافظات )التاسعة( لفئة الشباب 
والعشرين للمتقدمين بمشاركة )114( 
العبًا، يمثلون )14( منتخبًا من )13( محافظة 
وهي: »عدن، أبين، لحج، الضالع، حضرموت 
الساحل وال��وادي، األمانة، تعز، الحديدة، 

عمران، المحويت، إب، البيضاء، ذمار«، وبعد 
منافسات قوية في التحكيم السري والعلني 
على مدار )3( أيام متتالية تمكن منتخب 
محافظة لحج من خطف بطولة الجمهورية 
للشباب برصيد )39( نقطة وجاء ثانيًا وصيفًا 
للبطولة منتخب حضرموت الساحل ب�)37( 
نقطة فيما حصل منتخب عدن على المركز 

الثالث ب)31( نقطة.

 نواعم عدن يتسيدن بطوالت 
الطائرة واليد والسلة.. وفتيات أبين 

يخطفن ذهب ألعاب القوى
رسمت نواعم »فتيات محافظتي  

أبين، عدن ولحج« لوحة االبداع 
وال��ت��أل��ق ف��ي خ��ت��ام منافسات 
المهرجان الرياضي النسوي )الرابع( لأللعاب 
الجماعية لكرة الطائرة واليد والسلة والطاولة 
والشطرنج وألعاب القوى الذي نظمه االتحاد 
اليمني العام لرياضة المرأة وحمل شعار) 
المرأة شريك الرجل في الحفاظ على الثوابت 

الوطنية والوحدة اليمنية(.
وجاء ترتيب الفرق على النحو التالي:

- بطولة الطائرة: االول: فتيات جامعة 
عدن، الثاني: اتحاد المرأة عدن، الثالث: 

فتيات المنصورة عدن.
- بطولة السلة: األول: اتحاد المرأة عدن، 
الثاني: فتيات المعال عدن، الثالث: فتيات 

محافظة أبين.
- بطولة اليد: األول: اتحاد المرأة عدن، 

الثاني: فتيات أبين، الثالث: فتيات لحج.
- بطولة ألعاب القوى: األول: فتيات أبين، 

الثاني: فتيات عدن، الثالث: فتيات لحج.

جمال المحمدي

كانت النتيجة األب��رز في احداث  
األسبوع السابع لدوري كرة القدم 
هي الخسارة األول��ى للمتصدر 
التالل بهزيمته بهدف وحيد أمام مضيفه اتحاد 
إب، ليواصل التالل بذلك النزيف النقاطي بعد 
أن كان قد تعادل في األسبوع السابق على 
أرضه مع الصقر، ورغم هذه الهزيمة ظل 
التالل محافظًا على الصدارة بعد أن فشل 
فريق العروبة في القفز إلى المركز األول عقب 
تعادله مع الرشيد في العاصمة لكنه ضيق 
الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة حيث 

يمتلك التالل )14( نقطة بينما العروبة 
برصيد )13( نقطة.

وفي أبين تمكن فريق حسان من 
انتزاع نقاط مباراته أمام ضيفه 
وحدة صنعاء ليعمق من أوجاع 
األخير بهزيمته الخامسة ليبقى 
ف��ي ذي��ل الترتيب بنقطتين 
فقط، بينما تقدم حسان إلى 
المركز العاشر برصيد )7( 

نقاط.
وتراجع أهلي صنعاء من 
المركز العاشر إلى الثاني 

عشر وذل��ك بعد تعادله مع 
ضيفه أهلي تعز الذي ظل 
في موقعه الحادي عشر 
بست نقاط وه��ي ذات 

الرصيد ألهلي صنعاء.
وف�����ي ت���ع���ز ن��ج��ح 
ه��الل ال��ح��دي��دة من  
انتزاع نقطة ثمينة 
م��ن صاحب األرض 
ال���ص���ق���ر واب���ق���ت 
يقين  لفر ا لنتيجة  ا

قعهما  مو ف���ي 
بقين  لسا ا

ال��ه��الل 
ف���ي 

ال���م���رك���ز 
ال��راب��ع ب��رص��ي��د 12 

في  لصقر  ا و نقطة 
المركز التاسع بثمان 

نقاط.
واخفق فريق العروبة 

من انتزاع الصدارة بعد تعثر التالل بالخسارة، 
وذلك بالتعادل مع ضيفه الرشيد بهدف لمثله 
ليحافظ العروبة على المركز الثاني برصيد 
)13( نقطة بينما تراجع الرشيد إلى المركز 

الثالث عشر قبل األخير بست نقاط فقط.
واستطاع فريق شعب حضرموت أن يسجل 
أول فوز له على ملعبه وكان على حساب شعب 
إب وذلك بهدف وحيد ليتقدم الحضرمي من 
المركز الخامس إلى الثالث 
بعد أن جمع )13( نقطة 
وب��ف��ارق األه���داف عن 
صاحب المركز الثاني 
بينما تراجع شعب إب 
من المركز الثالث إلى 
السادس بعد أن توقف 
رص��ي��ده ع��ن��د )11( 

نقطة.
وفشل شعب صنعاء 
في أرضه وبين جمهوره 
الفوز على  من تحقيق 
ضيفه شباب البيضاء وذلك 
بالتعادل بهدف لمثله وبهذه 
النتيجة رفع شباب البيضاء 
رصيده إلى )9( نقاط في 
المركز الثامن بينما ظل 
شعب صنعاء في المركز 
 )10 ال��س��اب��ع برصيد )

نقاط.

الجولة القادمة:
وتنطلق مباريات األسبوع 
القادم  الخميس  لثامن  ا
ب��ي��ن وح�����دة ص��ن��ع��اء 
وشعب صنعاء، ليشهد 
ي���وم الجمعة ال��ق��ادم 
س��ت م��ب��اري��ات، حيث 
ي��س��ت��ض��ي��ف ش��ب��اب 
البيضاء العروبة بينما 
يحل الرشيد ضيفًا على 
التالل في عدن، ويلتقي 
الهالل واالتحاد على ملعب 
األول، بينما تشهد إب مباراة 
الشعب وضيفه حسان ويلتقي 
أه��الوي��ة صنعاء على 
أرضهم مع شعب 
ح��ض��رم��وت في 
تعز  حين تشهد 
ديربيها الخاص 
الذي يجمع األهلي 

تعز والصقر.

شعب إب وحسان 
وأهلي تعز والصقر 
يف أقوى مواجهات 
الجولة 8

التالل في الصدارة رغم الخسارة
العيـسي مطالب باالعتذار!!4 تعادالت في دوري الدرجة األولى لكرة القدم

طالبت مجموعة من اإلعالميين والصحفيين المنضوين في نقابة   
الصحافيين واإلعالم الرياضي، رئيس اتحاد عام كرة القدم أحمد 
العيسي، باالعتذار علنًا عن إساءته المتكررة للصحفيين خاصة في 

اإلعالم الرياضي، والكف عن تحقيرهم وكيل االتهامات لهم.
وقال الزميل نبيل األسيدي -عضو مجلس نقابة الصحافيين- في 
تصريح لصحيفة »سبورت« إنه سيدعو إلى عقد لقاء  تشاوري مع الزمالء 
اإلعالميين بعد تواصل اإلساءة لهم من قبل رئيس اتحاد كرة القدم 

أحمد العيسي، مطالبًا إياه باعتذار علني ومباشر 
للصحافيين عمومًا واإلع��الم الرياضي 

على وجه الخصوص.
وأب���دى ال��وس��ط الصحفي 

واإلع���الم الرياضي أسفه 
ال��ش��دي��د م���ن ت��ن��اوالت 
العيسي المتكررة للجانب 

اإلعالمي..
وق��ال األس��ي��دي : كان 
أن  بالعيسي  األح����رى 
ة  لكر ا كل  مشا لج  يعا
يقطع  بشكل  ليمنية  ا
باليقين حول  ل��ش��ك  ا
ل���ذي اصبح  ا الفشل 
ي��الزم ه��ذه اللعبة.. 
مشيرًا إلى أن اتهاماته 
تلك تمثل عجزًا آخر 
لسياسته وإساءة اخرى 

لإلعالميين..
وط���ال���ب ال��ع��دي��د 
م����ن اإلع��الم��ي��ي��ن 
والصحفيين بمقاطعة 
نشاط وأخ��ب��ار اتحاد 
ك��رة القدم في حالة 
ع��دم ال��ت��زام رئيسه 
باعتذار رسمي وعلني، 
ويقترح عدد من الزمالء 

عمل عريضة استنكار 
ورفض إلساءات العيسي 

بتوقيعاتهم  م��م��ه��ورة 
وت��ن��ش��ر ف��ي وسائلهم 

اإلع��الم��ي��ة م��ن صحافة 
ورقية أو الكترونية أو مرئية أو 

مسموعة حتى تصل رسالتهم 
إلى وجهتها الصحيحة.


