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ــي املنتخبات  ــاطة يف اختيار العب الوس
الوطنية املختلفة وتحديداً يف لعبة كرة القدم.. 
ــا  ــوه صورته ــة وش ــرة اليمني ــر الك ــاد دم فس
ــة  ــة والقاري ــة العربي ــاركات الخارجي يف املش
ــة أمام الجميع..  والدولية وجعل كرتنا ملطش
ــابق  ــاركة تتس وأصبحت كل الدول يف أي مش
مواجهه منتخباتنا لضعف مستوانا وتحقيق 

نتائج كبرية وأهداف عديدة يف شباكنا.
 يف اختيارات أعضاء منتخباتنا تخضع 
ــماء  األجهزة الفنية للضغوطات باختيار أس
ــوالت القائمني عىل  ــني وفقاً ألهواء ومي الالعب
اللعبة عىل طريقة "املقربون أوىل باملعروف".. 
ــل يتم التدخل  ــل األمر إىل هذا فقط ب ولم يص
ــات ليصبح املدرب  ــكيالت املباري حتى يف تش

مجرد ديكور ليكون كبش فداء بعد اإلخفاق.
ــن يبقى  ــل ذلك ل ــذي ال يقب ــدرب ال  وامل
ويرحل فوراً بعد حرب تشن عليه ومضايقات 
ــل  ــل ويص ــه ب ــري احتياجات ــاد يف توف وحص

ــده وإعالن  ــض الالعبني ض ــا إىل تحري أحيان
تمردهم عليه.

ــب الرباعم  ــدث يف اختيار منتخ ــا ح  وم
ــل  املدرب وفرضت  ــراً من تدخالت يف عم مؤخ
ــؤويل  ــني لبعض مس ــن املقرب ــماء م عليه أس
ــاءة واملوهبة  ــار الكف ــن معي ــداً ع ــة يعي اللعب
ــوح املوهوبني  ــاط ويقتل طم ــيخلق اإلحب س

ويصيهم.. من ممارسة اللعبة.
ــري  ــدون الس ــن تري ــه.. إىل أي ــوا الل  اتق
ــارس اللعبة  ــة فنحن أول من م ــرة اليمني بالك
ــا  ــج.. وأصبحن ــة والخلي ــرة العربي يف الجزي
اليوم مرمطة ومسخرة وتراجع مستوى كرتنا 
ــب العاملي  ــل ذيل الرتتي ــض ونحت إىل الحضي
ــذا الدمار الذي  ــاد اللعبة.. أال يكفيكم ه التح
ــه يف املايض  ــة ولم تصل إلي ــت إليه اللعب وصل

الذي كانت فيه أشد فقراً!!

الوساطة.. أفسدت الكرة!!

من املعروف أن تجريب املجرب خاطئ وهذه 
ــا مدلوالتها  ــهرية وبالفعل له ــائعة وش ــدة ش قاع
ــرة يرص عىل  ــحري .. ولكن اتحاد الك ــا الس وفعله
ــد من  ــار العدي ــني اخت ــدة ح ــذه القاع ــق ه تطبي
ــماء املجربة لرئاسة وعضوية عدد من لجانه  األس
ــن كون االتحاد  ــتغراب الكثريي يف خطوة أثارت اس
ــي جرت يف  ــات الت ــالل االنتخاب ــد خ ــه وع ورئيس
ــل يف االتحاد  ــم العم ــايض بتجديد طاق ــل امل ابري

ومختلف لجانه.
ــذي كان مأموًال وُرضب  لم يحدث التجديد ال

ــىل  ــاد ع ــس االتح ــدار وأرص رئي ــود يف الج بالوع
ــوا يف االتحاد  ــبق لهم أن عمل ــخاص س اختيار أش

ولكنهم أثبتوا الفشل بدون منازع.
ــوه ليس  ــىل ذات الوج ــب أن اإلرصار ع الغري
ــرة القدم إىل  ــاروا بك ــلوا وس ــون هؤالء فش ــربراً ك م
ــا ولم يحققوا أي  ــواء يف تاريخه الهاوية وإىل األس

يشء يذكر.
ــس االتحاد لو  ــع رئي ــيقف م ــع س كان الجمي
ــل يف االتحاد بعد أن  ــخاص للعم أعاد هؤالء األش
ــة ولكن  ــنوات املاضي ــالل الس ــاح خ ــوا النج حقق

ــل ذريع يؤكد أن االتحاد ليس  إعادتهم يف ظل فش
ــة يف تقديم يشء للكرة اليمنية وما قيل  لديه أي ني
ــن قبل رئيس االتحاد يوم االنتخابات كان مجرد  م

كالم تطاير مع الرياح.
ــي أن  ــه ويع ــاد ورئيس ــو االتح ــل يصح فه
ــة يف مثل هذه  ــة كربى خاص ــب املجرب طام تجري
ــدم اليمنية والتي  ــها كرة الق ــروف التي تعيش الظ
تحتاج فيها للتجديد وإعطاء الفرصة ملن هو قادر 
ــهد أي تحسن  عىل العطاء والبذل لعل وعىس نش

مأمول.

تجريب املجرب
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سؤال مهم
ــادات واألندية  ــع مدير عام االتح ــة كانت م * البداي
ــباب والرياضة نبيل مهدي حيث قال: دوري  بوزارة الش
ــاس الذي يبنى عليه  ــئني والشباب يعترب هو األس الناش
ــاء البطل  ــاس لبن ــي ألي لعبة وهي األس ــور والرق التط
الريايض ألنه الالعب يأتي وهو يف سن صغرية ويتدرج يف 
الفئات العمرية وهو ما يطور من مستواه وينمي مهاراته 
ويكشف عن موهبته وبالتايل يصبح لدينا بطل لتحقيق 
ــة لالتحادات  ــد أهم عملي ــا أن الفئات تع ــوالت كم البط
ــق اإلنجازات  ــا تحقي ــول عليه ــي من يع ــة وه الرياضي
وللعلم فإن جميع الدول لم تستطع تحقيق أي انجازات 
ــن خالل االهتمام بهذه الفئات حتى تصل إىل الفئة  إال م

العمرية الكربى.
ــادات  ــىل االتح ــه إىل أن ع ــياق حديث ــرياً يف س مش
ــطة  ــة األنش ــات إقام ــا يف املحافظ ــة وفروعه الرياضي
ــايض  ــاء الري ــة االنتق ــام بعملي ــات واالهتم ــذه الفئ له
ــاس  ــني واملبدعني الذين هم يعتربون أس ــر للموهوب املبك
ــة االتحادات  ــي مهم ــم تأت ــن ث ــة وم ــات الوطني املنتخب
ــداد  ــا اإلع ــب وإعداده ــذه املواه ــل ه ــة يف صق الرياضي
السليم املواكب للتطور الحاصل يف الرياضة العاملية كون 
الرياضة أصبحت علماً ومن بعد ذلك اختيارهم لتمثيل 
ــتمرارية بهم وإعدادهم حتى  املنتخبات الوطنية واالس

يصلوا إىل فئة الكبار وهم يف أعىل املستويات الرياضية.
ــع االتحادات  ــرياً لجمي ــزاً كب ــاك تميي ــاً أن هن مبين
الرياضية يف فئة الرباعم كون الرباعم والناشئني يمتازون 
عن باقي الدول لحبهم الشديد ملمارسة الرياضة والروح 
ــتيعاب للتكنيك الحركي والتكتيك  القتالية ورسعة االس
الخططي وقدرتهم عىل تحقيق اإلنجاز يف أي فئة أخرى، 
ــشء ويف الدول  ــق اإلنجازات هم الن ــرباً أنه من يحق معت
ــوا إىل مراتب متقدمة  ــرى يتطور أداؤهم حتى يصل األخ
فيما يف بالدنا ال يتم االهتمام بهم حتى وإن كانوا نجوماً 
ــاركتهم أو  ــنية وبمجرد أن تنتهي مش ــذه الفئة الس يف ه

تواجدهم يختفون نتيجة عدم االهتمام بهم.
ــديد االتحاد العام لكرة القدم  وأضاف: لألسف الش
ــرتاتيجية الخاصة بالفئات العمرية التي  لم يلتزم باالس
ــة لجميع الفئات  ــاً يف بناء املنتخبات الوطني تعد أساس
ــع لالتحاد أن املوازنة   ــة حيث كانت إحدى الذرائ العمري
غري كافية مع العلم أن البطوالت التي يجب عىل االتحاد 
ــي قريباً  ــة كونها قد تنته ــات العمري ــي الفئ ــا ه تنفيذه
ــايس لفئة  ــي الرافد األس ــام بها وه ــدم االهتم ــبب ع بس

الكبار كون الالعب اليمني عمره قليل جداً يف امليدان.
ــام لكرة  ــن االتحاد الع ــى م ــول: نتمن ــل بالق وواص
ــاس  ــدم أن يويل هذه الفئات االهتمام الكبري كونها أس الق
ــاس املنتخبات الوطنية حيث نالحظ  بناء األبطال وأس
ــم  ــات الرباع ــازات يف فئ ــق إنج ــاب تحق ــع األلع أن جمي
ــد  ــاً بع ــتوى تدريجي ــى املس ــم يتدن ــن ث ــئني وم والناش
ــذا األمر الذي يجب  ــباب والكبار وه وصولهم لفئات الش

أن نقف أمامه جميعاً كمسؤولني عن الرياضة اليمنية.
ــا بالدنا أنه يوجد  ــأن امليزة  التي تتفوق به منوهاً ب
ــزة ولكن نصطدم بالعوامل  لدينا الخامة البرشية املتمي
ــة البطوالت  ــن قل ــا يتبعها م ــة وم ــي املادي ــرى وه األخ
الداخلية واملشاركات الخارجية وقلة التأهيل والتدريب 
ــوادر اإلدارية والفنية والتدريبية والتحكيمية وأيضاً  للك
ــىل إيجاد موارد أخرى تدعم بها  عدم إمكانية االتحاد ع
ــي وغريها من  ــة الدعم الحكوم ــة إىل قل ــا إضاف ميزانيته

العوامل األخرى.
عدم االهتمام من قبل الدولة

ــباب  ــئني والش ــس لجنة الناش ــه أكد رئي ــن جهت م
ــف أن لدى  ــدم عبدالفتاح لط ــرة الق ــام لك ــاد الع باالتح
ــئني والشباب  ــاط لقطاع الناش االتحاد توجه إلقامة نش
ــم يتم  ــى اآلن ل ــاد ألنه حت ــان االتح ــكيل لج ــب تش عق
تشكيل اللجان العاملة والتي من ضمنها لجنة الناشئني 

والشباب.
ــرة القدم  ــاد العام لك ــس إدارة االتح ــاف: مجل وأض
ــب االنتخابات  ــرصم عق ــو املن ــاع مطلع ماي ــد اجتم عق
ــاط لقطاع الناشئني والشباب ولكن بعد  واقر إقامة النش
ــكيل اللجان العاملة وتقديم الربنامج من قبل اللجنة  تش
ــذ الربنامج بناًء عىل  ــيتم تنفي ــتكلف بالعمل وس التي س
اجتماع مجلس اإلدارة ولجنة الناشئني والشباب حيث 
ــاط داخيل يف البداية  ــاس نش ــاط يقوم عىل أس أن النش

ومن ثم نشاط منتخبات.
ــىل أكمل وجه  ــوم بعملها ع ــة تق ــاً إىل أن اللجن الفت
ــاً لم يقم أي  ــاط الخارجي لكن داخلي ــا يخص النش فيم
نشاط بسبب ظروف البلد وكذا بسبب اإلمكانيات وعدم 
ــل الجهات  ــباب من قب ــئني والش االهتمام بقطاع الناش
ــها  ــاً األزمة املالية التي يعيش ــام وأيض ــكل ع املعنية بش
االتحاد واألندية، معترباً أنه ورغم كل تلك الظروف إال أن 

ذلك يا يعفي من تحمل املسؤولية.
ــداً أن هناك توجهاً جاداً من قبل قيادة االتحاد  مؤك
ــة برئيس االتحاد ليكون أول مهام اللجنة الجديدة  ممثل
ــايس  ــا الرديف األس ــيل باعتباره ــاط الداخ ــة النش إقام
ــار، منوهاً بأن  ــف األعم ــة يف مختل ــات الوطني للمنتخب
ــيط من  ــاطا بدعم بس هناك فروعا اجتهدت وأقامت نش

ــة الدعم، متمنياً  ــاد العام واجتهدت يف توفري بقي االتح
أن يكون القادم أفضل كون قطاع الناشئني والشباب 

الرشائح والتي تتطور بها األلعاب املختلفة.
ــاط داخيل يسهل  وأضاف: حينما نقيم نش

ــنية  ــني للمنتخبات الس ــا اختيار الالعب علين
وكذا يساعد عىل التخلص من عملية التزوير 

ــبة لنا وبفضل الله تعاىل  يف األعمار وبالنس
ــوع التزوير  ــكالية يف موض ــد أي إش لم نج
ــام 2014م  ــذ عام 2010 إىل ع ــار من يف األعم
ــي االتحادات  ــا نحتج عىل باق بل أصبحن

اآلسيوية والعربية بسبب التزوير.
مشكلة األندية

ــرة القدم بمحافظة عدن محمد  رئيس فرع اتحاد ك
ــات العمرية جل  ــويل الفئ ــدن ي ــرع ع ــد أن ف ــدان أك حي
ــباب والرباعم  ــئني والش ــه بأن الناش ــه إيماناً من اهتمام
ــول أندية عدن إىل منصات  ــية لوص هي القاعدة األساس
ــرصة ألنها تعترب  ــج، موضحاً أن بعض األندية مق التتوي
ــقاط واجب  ــوالت مجرد اس ــذه البط ــاركة يف مثل ه املش
ــار مدربني ذوي  ــرى ال تقوم باختي ــض األندية األخ وبع
ــاف املواهب  ــن مهمة اكتش ــا يصعب م ــاءة عالية مم كف
وصقل مهاراتها بهدف الوصول إىل الغاية املنشودة وكما 

يقال العلم يف الصغر كالنقش عىل الحجر.
ــار مدربني  ــوم باختي ــض األندية تق ــاً بأن بع منوه
عاديني، مشيداً بنادي شمسان الذي قام بإنشاء مدرسة 
ــيل بادي،  ــادة الكابنت ع ــئني بقي ــم والناش ــة للرباع كروي

متمنياً من األندية الباقية أن تحذو حذو شمسان.
ــرة القدم أن  ــاد العام لك ــى من االتح ــاف: اتمن وأض
ــروع بإقامتها ألنها  ــمية ويلزم كل الف يقيم بطوالت موس
ــياً لكل املنتخبات الوطنية وأتمنى  ــتكون رافداً أساس س
ــن ثم يتم  ــكل محافظة وم ــاد أن يقيم بطولة ل ــن االتح م
ــتوى الجمهورية سواًء بني أبطال  إقامة بطولة عىل مس
ــات املحافظات ونحن يف محافظة  املحافظات أو منتخب
عدن شكلنا منتخبات للناشئني والرباعم والشباب لكننا 
ــب، وأطالب الجهات املعنية االهتمام  لم نجد مع من نلع
ــرة اليمنية  ــور الك ــاس تط ــا أس ــة ألنه ــات العمري بالفئ
ــرة القدم أن  ــاء االتحاد العام لك ــل من أعض ــا نأم وبدورن
ــاعدوا رئيس االتحاد عىل تنفيذ برنامجه االنتخابي  يس

وباألخص ما يتعلق بالناشئني والشباب.
إلغاء الفروع

ــس فرع اتحاد أمانة العاصمة راجح القدمي  أما رئي
ــطته بتوفيق  ــتمر يف إقامة أنش فقد قال: فرع األمانة مس
ــة العاصمة  ــاىل ومن ثم بدعم أمان ــبحانه وتع من الله س
ــبة  ــل اهتمامها أما بالنس ــرع ج ــطة الف ــي تويل أنش الت
ــات العمرية  ــطتنا بالفئ ــنبدأ أنش ــات العمرية فس للفئ

براعم وناشئني وشباب مطلع سبتمرب القادم.

ــة خاطب األندية بقطع بطائق  مؤكداً أن فرع األمان
ــتكمال  ــة الس القانوني ــراءات  ــل اإلج ــجيل وعم التس
ــنى للفرع البدء بالبطوالت الثالث  التسجيل حتى يتس
ــات كبرية  ــي حققت نجاح ــابقة الت ــل البطوالت الس مث
ــف  ــني، موضحاً أنه ولألس ــرق واملتابع ــهادة كل الف وبش
الشديد فاالتحاد العام لكرة القدم ال يويل قطاع الناشئني 
والشباب أي اهتمام وأنه يجب عىل أعضاء مجلس إدارة 
االتحاد الجديد أن يولوا هذا الجانب االهتمام الكبري ألنه 
يعد الرافد األسايس للمنتخبات الوطنية متمنياً أن يقام 

دوري يف كل املحافظات ومن ثم بطولة لألبطال.
وقال: حقيقة الفروع أضحوكة كبرية خاصة أن دعم 
ــط لذا نأمل  ــل إىل 93 ألف ريال فق ــنة يص الفروع يف الس

ــس االتحاد العام لكرة  ــباب والرياضة ورئي من وزير الش
ــم الفروع أو يتم  ــدوا النظر فيما يخص دع ــدم أن يعي الق
ــطة ولكن الدعم غري  ــا ألنها يف األخري ملزمة بأنش إلغاؤه
كاٍف، وينبغي أن يتم إقامة دوري الفئات العمرية يف إطار 
ــل ألبطال  ــة تجمع عىل األق ــن ثم يتم إقام ــة وم املحافظ
املحافظات وهذا األمر هو الذي سيساهم يف إخراج الكرة 

اليمنية من حالتها الحالية والسعي لتطويرها.
الرافد األساسي

ــة لحج خالد  ــدم بمحافظ ــرع اتحاد الق رئيس ف
ــات رفعنا لرئيس  ــال: أثناء إجراء االنتخاب اليماني ق
ــج االنتخابي الخاص به  ــام ووفقاً للربنام االتحاد الع

ــباب وعىل  ــئني والش ــا يخص الناش ــل فيم خطة عم
ــئني  ــة دوري للناش ــاد إقام ــا لالتح ــك رفعن ــوء ذل ض
ــة ونأمل  ــاً باملحافظ ــرش نادي ــة ع ــباب للخمس والش
ــدوري يعترب الرافد  ــع األندية كون هذا ال موافقة جمي
ــكل  ــاء املنتخبات بش ــر اللعبة وبن ــايس لتطوي األس
ــتمرار الدوريات يف  ــام واس ــح، ومن خالل انتظ صحي
ــوم بمهامنا تجاه أندية  كافة املحافظات يمكننا أن نق
ــكل  ــاص وأندية الجمهورية بش ــكل خ املحافظة بش
عام حتى يتم تطوير الكرة اليمنية بالشكل الصحيح 
والسليم ألن الناشئني والشباب هم الركيزة األساسية 

لبناء املنتخبات.
ــار إىل أن البطولة الخاصة بالفئات العمرية  وأش
ليس من الرضوري أن تقام بشكل شامل عىل مستوى 
ــتوى  ــكان إقامتها عىل مس ــا باإلم ــة وإنم الجمهوري
ــتوى  ــع لألبطال عىل مس ــن ثم تجم ــة وم كل محافظ

الجمهورية أو حتى عىل شكل تجمعات عديدة.
ــاً بأن هناك اهتماماً كبرياً من قيادة االتحاد  منوه
ــة احمد صالح العييس إلقامة  العام لكرة القدم برئاس
ــباب ألندية الجمهورية بشكل  دوري الناشئني والش
عام وأن فرع االتحاد باملحافظة مستعد إلقامة وتنفيذ 

أي نشاط سواًء من قبل الفرع أو االتحاد العام.
سلبيات وأخطاء

ــات  ــدرب فئ ــالل وم ــق الت ــدرب فري ــاعد م مس
الناشئني والشباب األسبق الكابنت قيس محمد صالح 
يرى بأن االهتمام بالقاعدة األساسية وإقامة بطوالت 
ــي الثقة لالعبني  ــتوى الجمهورية يعط ــىل مس لها ع
ــم  ــل مواهبه ــم ويصق ــم ومهاراته ــي قدراته وينم
ــبهم الخربة والثقة من خالل االحتكاك مع  وتكس

الفرق األخرى.
ــم  ــدن نقي ــة ع ــن يف محافظ ــاف: نح وأض
ــة من ثالث إىل  ــكل فئة والبطولة مكون بطولة ل
ــلبيات  أربع مباريات وهذه من األخطاء والس
ــات العمرية  ــدم والفئ ــا كرة الق ــي تواجهه الت
ــات غري كاف  ــدد من املباري ــداً ألن ذلك الع تحدي
ــة بطولة  ــرة القدم إقام ــاد العام لك ــد االتح وأناش
ــة ومن  ــتوى كل محافظ ــىل مس ــات ع ــذه الفئ له
ــتوى  ــىل مس ــة ع ــال يف بطول ــارك األبط ــم يش ث
ــيكون مفيداً جداً وسيطور  الجمهورية وهذا س

كرة القدم اليمنية.
ــادي التالل قام  ــداً أن الجهاز الفني لن مؤك
ــباب  ــئني والش ــة لفئتي الناش ــة فني ــداد خط بإع
ــل بناء قاعدة  ــابقة وذلك من أج ــا لإلدارة الس وقدمه
ــل،  ــم بالفع ــا ت ــذا م ــق األول وه ــد الفري ــية لرف أساس
ــباب الذين تم  ــن الش ــايل هو م ــاليل الح ــق الت فالفري
ــاً بأنه تم  ــمني املاضيني، منوه ــالل املوس ــم خ إعداده
ــالل وهو ما نتج  ــة بناء فريق قوي للت ــري يف كيفي التفك
ـــ24 العباً من  ــة حيث تم رفد الفريق ب ــن تلك الخط ع

الذين تم تدريبهم وإعدادهم خالل الفرتة املاضية.
ــه  ــام حديث ــح يف خت ــد صال ــس محم ــد قي وناش
ــادات باملحافظات بإقامة  ــاء فروع االتح جميع أعض
بطوالت تنشيطية باستمرار دون التوقف لرفد الفرق 
ــكل  ــاص واملنتخبات الوطنية بش ــكل خ اليمنية بش
ــئتهم عىل  ــني والذين تم تنش ــني املوهوب ــام بالالعب ع

أساسيات اللعبة بالصورة السليمة والصحيحة.
اللبنة األوىل

ــادي طليعة تعز  ــباب بن ــئني والش أما مدرب الناش
الكابنت أبوبكر هاشم بكري فقد أكد أن بطوالت الناشئني 
ــاس اللبنة األوىل واألساسية لبناء  والشباب هي يف األس
ــالل إقامة الدوريات  ــرق واملنتخبات الوطنية ومن خ الف
ــار مواهبهم ومن  ــتفيد الالعبون إلظه يف املحافظات يس
ــتفيد من هؤالء الالعبني املوهوبني لتضمهم  ثم الفرق تس
ــئ قواعد متميزة تساعدها عىل  لصفوفها وبالتايل تنش

تقليل النفقات الستقدام العبني أجانب ومحرتفني.
مبيناً أن فريق الطليعة دائماً ما يعمل عىل تصعيد 
ــاركة الفريق  ــن الالعبني للفريق األول بعد مش العديد م
ــرع اتحاد الكرة  ــواًء التي ينظمها ف ــة تقام س يف أي بطول
ــرى وأن النادي يعمل عىل  ــة أو أي بطوالت أخ باملحافظ
ــاف املوهوبني، منوهاً بأنه يفرتض عىل كل القائمني  اكتش
عىل الكرة اليمنية سواء يف املحافظات أو يف االتحاد العام 
ــايس  ــرة القدم االهتمام بهذه الفئات ألنها الرافد األس لك
للمنتخبات الوطنية وستعمل عىل تطوير الكرة داخلياً 
ــك الكثري من املواهب  ــاً، موضحاً أن بالدنا تمتل وخارجي
ــة لصقلها من خالل إقامة البطوالت  ولكنها بحاجة ماس
ــرباً أن الجميع  ــة والخارجية، معت ــكرات الداخلي واملعس

ــرة القدم لتدرج  ــادة االتحاد العام لك ــىل ثقة كبرية بقي ع
ضمن أجندتها االهتمام بفئات الناشئني والشباب عمًال 
ــاد االنتخابي وإذا ما تم  ــا جاء يف برنامج رئيس االتح بم

ذلك فستتطور الكرة اليمنية.
زيارة المحافظات

ــئني والشباب بنادي شعب حرضموت  مدرب الناش
ــعب  ــني مول الدويلة قال: نحن يف ش الكابنت عدنان حس
ــئني  ــارك يف إطار املحافظة يف دوري الناش حرضموت نش
ــذ أربعة أعوام  ــة يحصدها فريقنا من ــباب والبطول والش
ومن خالل هذه البطوالت نعد العبني للفريق األول فهي 
ــياً لفريقنا حيث رفدنا الفريق بـ23  ــكل رافداً أساس تش
ــن ضمنهم عقيل العطاس الذي احرتف للصقر  العباً وم
ــقطري وحلمي باحفص  ــم املايض وكذا خالد الس املوس
ــاس  ــري وهؤالء هم يف األس ــم وغريهم الكث ــد باقدي ومحم

جاءوا من الفئات العمرية.
ــن قبل االتحاد  ــاً إىل أن عدم إقامة البطوالت م الفت
ــبب األمور املالية أمر ال يساعد عىل  العام لكرة القدم بس
ــام يف محافظة حرضموت  ــور وأن البطوالت التي تق التط
ــام بطوالت يف  ــل التجار، متمنياً أن تق ــام بدعم من قب تق
ــتوى الجمهورية كونها  ــات ومن ثم عىل مس كل املحافظ
ــباً كبرياً للفرق واملنتخبات الوطنية وللكرة  ستكون مكس

اليمنية عامة.
ــذي كل الفرق  ــعب حرضموت يغ وأضاف: فريق ش
ــل الرائع يف  ــزة تمثلنا التمثي ــة بعنارص متمي يف املحافظ
ــات العمرية والبد  ــة يف مختلف الفئ ــات الوطني املنتخب
ــدم أن يقوم بزيارات ميدانية  ــىل االتحاد العام لكرة الق ع
ــيختار أفضل الالعبني خاصة أن  للمحافظات حينها س

بالدنا مليئة باملواهب.
اإليفاء بالوعود

ــادي 22مايو  ــئني بن ــدرب الرباعم والناش وأوضح م
ــعواني أنه ال يوجد لدينا أساس قوي  الكابنت جميل الس
ــة بطوالت  ــبب عدم إقام ــات الوطنية بس ــاء املنتخب لبن
للفئات العمرية وأن اغلب الفرق ليس لديها أساس فهي 
ــب أو محليني جاهزين  ــتعانة بالعبني أجان ــوم باالس تق
ــرق تفتقر للفئات  ــرى كون جميع الف من محافظات أخ
ــتغني جميع األندية  ــا رغم أنها س ــة وال تهتم به العمري
ــتخفف عىل األندية رصف األموال  بالعبني موهوبني وس

الطائلة.
ــعواني أن إقامة بطوالت الفئات العمرية  ويرى الس
ــام بطولة يف كل  ــن املحافظات بحيث تق ــب أن تبدأ م يج
ــال يف أكرث من  ــات لألبط ــام تجمع ــن ثم تق ــة وم محافظ
ــمح  ــة عىل اقل تقدير إذا كانت اإلمكانيات ال تس محافظ

بإقامة دوري شامل.
وطالب مدرب مايو االتحاد العام لكرة القدم أن يويف 
ــج االنتخابي الذي نرش  ــاء يف الربنام ــوده وفقاً ملا ج بوع
ــوالت الخاصة بالفئات  ــات وأن يقيم البط قبل االنتخاب
ــني الصغار  ــجيع الالعب ــل تحفيز وتش ــة من أج العمري
ــاف املواهب  ــاعد عىل اكتش من مختلف األعمار بما يس
ــات بها، معترباً أن بطولة  ــا ورفد األندية واملنتخب وصقله
ــوى قيمة  ــن تكلف س ــة ل ــات العمري ــذه الفئ ــدة له واح
ــتقدمهم األندية،  ــن تس ــي واحد من الذي ــرتف أجنب مح
ــتغرباً من أنه ال يعقل أن ترصف األموال الطائلة عىل  مس
ــياء ال فائدة منها فيما الفئات العمرية الزالت تنتظر  أش

فرصتها لتمثيل فرقها وبلدها.
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بوعده

متطورة  رياضة  إلى  نصل  أن  يمكن  وبها  تطور  أي  أساس  هي  والشباب  الناشئين  شريحة  تعد 
في مختلف األلعاب وأهمها كرة القدم.

ففي لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية األولى كثر الحديث عن األداء الهزيل لمنتخباتنا الوطنية 
دون النظر إلى األسباب التي أدت إلى تراجع مستوى كرتنا محليًا وخارجيًا.

لهذه  دورية  بطوالت  إقامة  خالل  من  العمرية  بالفئات  االهتمام  لعدم  يعود  الرئيسي  والسبب 
سيعمل  األمر  فهذا  إبداعاتهم،  واكتشاف  مواهبهم  وصقل  الالعبين  مهارات  لتنمية  الفئات 
األمر  ليعود  المواهب  من  بالكثير  الوطنية  المنتخبات  وسيرفد  الالعبين  قدرات  تطوير  على 

باإليجاب على الكرة اليمنية سواًء على الصعيد المحلي أو الخارجي.
دواعي  ومعرفة  والشباب  الناشئين  بطوالت  لمناقشة  تحقيقا  أجرى  الرياضي)  (الثورة  ملحق 
القضية  لهذه  الشافية  الحلول  هي  وما  الهامة،  العمرية  الفئات  لهذه  البطوالت  إقامة  عدم 
االنتخابي  برنامجه  ضمن  وضع  قد  القدم  لكرة  العام  واالتحاد  خاصة  الكثيرين  أرقت  التي 
المتواضعة  اليمنية  للكرة  القاتمة  الصورة  تغيير  شأنها  من  التي  العمرية  بالفئات  االهتمام 

لكنه لم ينفذ شيئًا من برنامجة فإلى ما جاء في التحقيق:
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لقدم بمحافظة عدن محمد 
ــات العمرية جل  ــويل الفئ ي
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ــباب والرباعم  ــئني والش اش
جل ري ويل ي
ــول أندية عدن إىل منصات  ص
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ــرصة ألنها تعترب  ألندية مق

إىل ي ول
ــقاط واجب  ـوالت مجرد اس
ــار مدربني ذوي  تقوم باختي
ــاف املواهب  ــن مهمة اكتش
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جر ىل
ان الذي قام بإنشاء مدرسة 
ربني ر ي ب وم ي
ــيل بادي،  ــادة الكابنت ع بقي

 تحذو حذو شمسان.
ب يل ب ي ب

ــرة القدم أن  ــاد العام لك تح
ــروع بإقامتها ألنها  م كل الف
املنتخبات الوطنية وأتمنى 
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ــتوى الجمهورية يعط ــىل مس لها ع
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أربع مباريات وهذه من األخ

ــدم ــا كرة الق ــي تواجهه الت
ــدد من ا ــداً ألن ذلك الع تحدي
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ــرة ا ــاد العام لك ــد االتح وأناش
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كرة القدم اليمنية.
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ــابقة وذلك من ــا لإلدارة الس وقدمه
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ــذ ــق األول وه ــد الفري ــية لرف أساس
ــن ــايل هو م ــاليل الح ــق الت فالفري

ــمني املاضي ــالل املوس ــم خ إعداده
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ــة بناء فريق قوي ــري يف كيفي التفك
ــة حيث تم رفد الفر ــن تلك الخط ع
الذين تم تدريبهم وإعدادهم خالل
ــح ــد صال ــس محم ــد قي وناش
ــادات ب ــاء فروع االتح جميع أعض
بطوالت تنشيطية باستمرار دون 
ــاص واملنتخبا ــكل خ اليمنية بش

ــني والذين ــني املوهوب ــام بالالعب ع
أساسيات اللعبة بالصورة السليم
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اللبنة األوىل
ــباب ــئني والش أما مدرب الناش
الكابنت أبوبكر هاشم بكري فقد أكد أ
ــاس اللبنة األو والشباب هي يف األس
ــ ــرق واملنتخبات الوطنية ومن خ الف

ــتفيد الالعبون إلظ يف املحافظات يس
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المطالبة بتنفيذ برنامج رئيس االتحاد االنتخايب واإليفاء بالوعد

تغريدة فابريجاس تصدم الجميع 
ــاس  فابريج ــك  سيس ــدم  ص
ــأت كثريين  ــدة فاج ــع بتغري الجمي
حول لعبة آخر 8 أشهر وهو مصاب.

وكتب فابريجاس عىل حسابه 
ــن  ــهر م ــد 8 أش ــتاجرام "بع يف انس
ــاب يف الفخذ، لعبت  ــب وأنا مص اللع
ــن دون  ــاراة م ــبت أول مب ــوم الس ي

شعور باأللم".
ــان  ايف ــك  ل ــكرا  "ش ــاف  وأض

اورتيجا".
ــيليس، والذي  ــو مدرب اللياقة يف نادي تش ــان اورتيجا ه ايف
ــل أن يعينه فيالس بواس ضمن  ــابقاً مع ليفربول قب كان يعمل س

فريقه واستمر منذ ذلك الحني معهم.
صحيفة سبورت الكتالونية علقت عىل األخبار قائلة "يبدو 
أن الالعب لم يكن يف لياقته الكاملة، ويبدو أن هذا أثر عىل مستواه"
ــع البلوز،  ــكل مذهل م ــم بش ــك فابريجاس بدأ املوس سيس
ــع أهداف يف الدوري اإلنجليزي ويقوم بأدوار  فأصبح أفضل صان

تكتيكية مهمة.


