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يحيى الضلعي

الزيادة المحفوفة بالمشاكل!!
على الرغم من الشكاوى المستمرة للغالبية العظمى من االتحادات الرياضية  

واألندية وباقي األطر األخرى التي تعاني من عدم تسلمها المخصصات 
المالية المعتمدة لها لتقيم أنشطتها الداخلية والخارجية..حيث تظل هذه األطر 
في صراع دائم مع الوزارة وصندوق رعاية النشء والشباب للحصول على مخصصاتها 
..إال أن هناك من خرج بمقترح غريب وعجيب مؤخرًا.. تمثل في التصور الذي وافق 
عليه وزير الشباب والرياضة بشأن الزيادة المقترحة في االعتمادات المالية لإلتحادات 
الرياضية الفاعلة أو التي تقيم بطوالت على مدار العام داخليًا وخارجيًا وتتواجد بشكل 

مميز على الصعيد الخارجي .
ومع التسليم بأهمية مكافأة االتحادات النشيطة بحيث يكون لها إمتيازات تمنحها 
أفضلية عن تلك االتحادات الخاملة..إّال أن تنفيذ المقترح سيتسبب في إثارة جدل 
بل وصراع الجميع في غنى عنه نظرًا للحساسية التي سيتركها المقترح بين قيادات 
االتحادات ..إذ سيعمل كل إتحاد وعبر حجم وثقل رئيسه للحصول على نوع من التميز 
وستدخل المجامالت بقوة وهو األمر الذي سينتج عنه إثارة المزيد من المشاكل التي 

لسنا بحاجة إليها ..ويكفي مشاكل تأخر صرف المخصصات المعتمدة حاليًا...!!

بمناسبة احتفال شعبنا
 بالذكرى الـ(51) لثورة (26 سبتمبر) الخالدة
يسرنا أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات

لفخامة األخ المناضل/

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

وإلى أبناء الشعب اليمني العظيم
متمنين من اهللا أن تعود هذه المناسبة  

وشعبنا في تقدم وازدهار.. وكل عام والجميع بخير
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الدكتور/ واعد عبداهللا باذيب
وزير النقل

األستاذ/ حامد أحمد فرج
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان اِّـدني واالرصاد

الناشئون..خروج حزين وتجاهل مرير!!
كــم كـــان مــؤلــمــًا ذلــك  

التجاهل غير المتوقع 
الــذي صــدر عن قيادة االتحاد 
الــعــام لكرة الــقــدم تجاه بعثة 
منتخب الناشئين العائدة فجر 
الثالثاء الماضي إلى أرض الوطن 
ــكــســتــان بعد  ــة مــن اوزب ــادم ق
أن انــهــى ناشئونا مشاركتهم 
ــهــا كــانــت  ــكــن ــمــتــواضــعــة ..ل ال
مــقــبــولــة حــيــث فــــاز منتخبنا 
الوطني للناشئين تحت ١٦ سنة 
على فلسطين ٣/١ وخسر من 
منتخب أوزبكستان المستضيف 
بنتيجة ثقيلة صفر /٤ وودع 
صــغــارنــا الــتــصــفــيــات المؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا للناشئين 
عقب ذلك ..حيث لعب مباراتان 
فــقــط بــعــد انــســحــاب منتخب 
المالديف من خــوض تصفيات 

المجموعة اآلســيــويــة الثانية 
التي شارك فيها ناشئونا بالرغم 
ــم يستعد  ــن أن المنتخب ل م
للتصفيات إال قبل أقل من ٢٠ 
يومًا على بدايتها ..ولم تتوفر 
له المباريات التجريبية ولو بالحد 
األدنى..وبالتالي كان الخروج الذي 

حدث طبيعيًا ومتوقعًا.
لــكــن مــالــم يــكــن طبيعيًا أو 
ــوًال هـــو ذلـــك التهميش  ــب ــق م
اإلتحادي ألفــراد ذلك المنتخب 
الواعد حيث تجاهل االتحاد حتى 
اإلستقبال الالئق لبعثة المنتخب 
العائدة من طشقند حيث وصلت 
فجرًا لمطار صنعاء ومن هناك 
ذهب الالعبون كٍل إلى محافظته 
فــي غــيــاب غير مــبــرر لقيادة 
االتحاد.. ناهيك عن مسئوولي 

وزارة الشباب.!!

كانت مباراة تكريم أبطال الموسم الكروي المنتهي التي جمعت  
بطل الدرجة األولى اليرموك مع بطل الثانية أهلي تعز..فرصة 
رائعة لعودة المياه الى مجاريها إيذانًا بانتهاء األزمة المفتعلة التي كانت 
قد نشبت في منتصف الموسم الماضي بين قيادة االتحاد العام لكرة القدم 
وقيادة وزارة الشباب والرياضة على خلفية معضلة المخصصات المالية 
التي يدعي االتحاد بأن الــوزارة تعرقل صرفها ..فيما تقول األخيرة أن 
االتحاد لم يخِل عهد مالية متراكمة عليه ..وعلى ذلك لم يحسم أمر من 
هو الطرف المعيق لآلخر.. والضحية كان النشاط الكروي الداخلي والخارجي 
..والدليل مالحق بمنتخب الناشئين وخروجه المذل من تصفيات آسيا أمام 
اوزبكستان ..حيث خسر صفر/٤ وودع التصفيات وربما يتكرر األمر مع 
منتخب الشباب الذي يخوض التصفيات اآلسيوية حاليًا باألردن ..حيث لم 

يتم إعداد المنتخبين بشكل طبيعي قبل مشاركتيهما القارية.
المهم أن بــوادر إنفراج لذلك الوضع الحت عندما ظهر الوزير معمر 
االرياني بجانب رئيس االتحاد احمد العيسي في حفل تكريم األبطال وهما 
يتبادالن االبتسامات ..وطوال اكثر من ساعة ونصف كان الرجالن يجلسان 
جنبًا إلى جنب وهو مايوحي بأن األزمة الوزارية االتحادية المالية في طريقها 

للحل.!!

مشاركة البراعم .. شبهات وحالة غموض !!
ال يمكن استيعاب مشاركة البراعم  

اليمنية في مهرجان يقام حاليًا في 
مدينة انشيون الكورية .. إال إذا أراد صناع 
القرار اإلستغفال بالجميع والمرور على مشاعر 
الناس اجمعين بما فيهم الرياضيون في كل 

أنحاء الوطن.
 الــمــشــاركــة اآلســيــويــة لــبــراعــمــنــا كــنــا قد 
تعودناها دائــمــًا فــي عاصمة قطر ..حيث 
يتم إعــداد المنتخب وتعطى فيه الفرصة 
لبعض األسماء لتتحمل المسؤولية التدريبية 
واالختيار عبر محافظات عدة .. لكن هذه 
المرة كان األمــر مختلف وفيه من العجب ما 

يكفي لتثار الشكوك حول قدرة من رتب للمشاركة في الحديث عن التفاصيل التي 
مرت دون ضجيج وتحدث البعض عنها بشيء ال يليق خصوصًا في موضوع المخصصات 
التي منحت لرئيس البعثة (٢٩٠٠) دوالر .. ثم مخصصات باقي البعثة والتي تجاوزت 

المعروف في مثل هذه المحطات .
الحقيقة أن األمر برمته قد مر على حاالت 
مــن التساؤل بــرز فيها عــن الكيفية التي 
تم اختيار فيها المشاركين أكان الالعبين 
وهم الجزء األساسي ثم المدرب ومن معه 
وصوًال إلى المرافقين اإلعالميين .. فكل تلك 
الجزئيات التصقت بشبهات ال تليق بالرياضة 
وموعد يركز على براعم مازالوا ال يدركون ما 
هم فيه. .فلم نسمع عن المنتخب كثيرًا وال 
عد حتى وإن جاءت األخبار 

ُ
حتى موقعه كيف ا

بإنتصارات عظيمة -كما يصفها المرافقون 
الــمــوالــون- فهذه المشاركة الغريبة على 
الرياضة اليمنية .. ترسم الكثير من الشكوك في الكيفية التي مرت بمخصصاتها 
الكبيرة والتي لم يغلق صندوق النشء أبوابه أمامها وفتحها بحرية  ليدخل األمر في 

يقين بأن هناك شيئًا خفيًا ال يعرفه إال أصحاب القرار ومواقع الكبار.

منتخبنا الشاب .. 
يا خوفي !!

بعد خسارته للمباراة األولى أمام منتخب اإلمارات ..   
يكون منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم ، قد وضع 
الجميع في اتجاه مخيف وربطهم بحالة نتيجة ابتعاده عن 
الهدف والغاية التي ذهب إليها في العاصمة األردنية " عمان" 
.. فالخسارة دقت ناقوس الخطر في أركــان هذا المنتخب 
وغيبت عنه كثيرًا من المعنويات التي كان يحتاجها في مشوار 
سيخوض فيه أربع مباريات ..أصعبها مواجهة صاحب األرض 
منتخب األردن الذي يبحث عن بطاقة المجموعة. الجميع هنا 
يخشى سيناريو مشابه لما مر به منتخب الناشئين الذي عاد  
محمًال بخيبات األمل من أوزبكستان، حيث خاض تصفيات 

مجموعته واكتفى بالمشاركة.
 البعض.. بل الكثيرون يؤكدون أن النتائج السيئة للمنتخب 
الشاب وقبله الناشئ .. تعتبر متوقعة بعدما عجز اتحاد الكرة 
وجهابذته عن إيجاد ابسط ما يمكن في مراحل اإلعداد التي 
لم تكن سوى اسبوعين لم يخوضا فيهما سوى مباراتين 

استعداديتين.
في األخير ياخوفنا وخوف من  يتابع اللحظات القادمة التي  
يبدو أنها عاصفة ومخيبة لآلمال وعلى منوال سابق يصدره 
لنا القائمون على الشأن الكروي من مجالسهم.                                    

العيسي واألرياني..
وئام ينتظر إنهاء الخصام!!


