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منيف الزغلي رئيس نادي اجلالء لصحيفة األمناء «

التخطيط املدرو�س وراء التفوق للنادي  ..ونب�شر اجلماهري ب�أن
االيام القادمة �سيكون اجلالء رقما �صعبا يف كل امل�شاركات ..
عدن  /محمود امليسري :

اوضح االستاذ منيف الزغيل رئيس نادي الجالء
الريايض والثقايف بعدن ان ما يحققه نادي الجالء
حاليــا يف كل الفعاليات الرياضيــة املختلفة يعود
للتخطيط املدروس بقيــادة الرئيس الفخري للنادي
االستاذ العزيز احمد ســنكر والهيئة اإلدارية والتي
اعدت خطة طويلة املدى عىل كيفيه اعاده النهوض
بنادي الجالء من الركام الذي كان واقع عليها  ,مشريا
الة انه من املعروف بأن أي بناء يحتاج لعمل اســاس
قوي لتشــيد أي بناء  ،ونحن يف نــادي الجالء كنا
مهتمني بأن نبدأ مشــوارنا عىل طريق صحيح وذلك
عرب تأسيس أساس صلب وقوي وذلك من خالل عمل
هيئة إدارية ومالية جيده للنادي وكانت من مثارها .
وقــال منيــف الزغــي الشــخصية الرياضة
واالجتامعيــة يف مقابلتــه الخاصــة لصحيفة «
األمناء « بتكاتف الجميع تم انشــاء حســاب بنيك
جديد للنادي اىل جانب انشاء قاعده بيانات وارشيف
خاص ملا يخص النادي بكل صغريه وكبريه كام عملنا
عىل عقد اجتامع دوري بحضــور الرئيس الفخري
واألمني العام وكل اعضاء الهيئة اإلدارية للنادي وذلك
يف كل خميس من كل اســبوع حيث يتم باالجتامع
الدوري للهيئة اإلدارية للنادي مبناقشــة كل قضاياه
املتعلقة بالنادي وإيجاد الحلول لها باإلضافة ملناقشة
املقرتحات الجديدة واملوافقة عــى االفكار الجديدة
التي تهدف إىل تطوير النــادي وتحقيق حلمنا وهو
النهوض بالنادي.
واضاف  :بعد اســتلمنا النادي وبعد بدل جهود
مكثفه من قبــل الرئيس الفخري للنــادي والهيئة
اإلدارية نجحنا بفضل الله بأن نقنع الهامه الرياضية
الشيخ العزيز احمد صالح العييس بأن يكون الراعي
الرسمي لنادي الجالء  ،وبذلك تم تخصيص مرصوف
شــهري لنادي من قبل الشــيخ احمد عرب طريان
بلقيس مشــكورنا عليها  ،حيث يتم ادخل املخصص
بشــكل تلقايئ يف كل شــهر عىل الحساب البنيك
للنادي  ,وهنا احب ان أنوه بــأن من ضمن القواعد
اإلدارية التي تم تأسيســه بــأن أي دعم مايل مينح
لنادي يقوم باستالمه املســؤول املايل هو املفوض
واملســؤول عىل هذا ال رئيس نادي وال أحد ســوى

املسؤول املايل عملنا عىل هذا ألجل
االبتعاد وتجنب اي عمل عشوايئ قد
يعيق أو يتسبب مبشاكل أو عراقيل
لنادي ويتم الســحب بأمر رصف لنا
أساس عملنا يف النادي وهو العمل
الجامعــي وليس االنفــراد بالعمل
واحتكاره بشخص معني .
واردف الزغــي رئيــس نادي
الجالء الريايض بخورمكرس :نحن
كفي النادي أساس عملنا هو العمل
الجامعــي وليس عمل فرد أو فردين
نحن بالهيئة اإلداريــة من الرئيس
إىل حارس النادي نعمل كا الجســد
الواحد  ،هنا اقصــد بأن الكل يعمل
وهنا اطــرح ملا مثل وهــو حارس
النادي الحــارس هذا اد مل يحافــظ عىل ممتلكات
النادي واثاثه وااللعاب الذي فيه هل ســيكون لنادي
وجــود بكل تأكيد ال لذلك اقول لك ولكل محبني نادي
الجالء بأن عملنا هو عمل الفريق الواحد .
واكد الزغيل ان النادي كان مير مبشــاكل قبل
بطولة بلقيس لكرة القدم ومن اهمها السكن الخاص
بالالعبني القادمني من خارج عــدن  ,ولكن بفضل
الله تعاىل بجهود الهيئة اإلدارية وبدعم االخ العزيز
مدير عام مديرية خورمكرس االستاذ نارص الجعدي
تم توفري ســكن لالعبني النادي ممن هم من خارج
املحافظــة كام تم توفري رواتــب لالعبيه باإلضافة
توفري الغــداء لالعبني  ,مؤكدا ان االخ نارص الجعدي
الذي يعترب نفســه عضو بالهيئة اإلدارية ونحن وكل
الهيئة نعتربه أحد مؤسسني النادي ملا يقدمه لنادي
حســب اإلمكانيات املتاحة له  ،من خاللكم نوجه له
جزيل الشكر والتقدير .
وبرش الزغيل جامهري ومحبي النادي ان هناك
ملعب يتم تجهيزه حســب بالصولبــان يتبع نادي
الجالء باإلضافة ملالعب أخرى بالعريش والصلوبان
يتم تجهيزه  ،وذلك بتعاون مع السلطة املحلية ممثله
باألخ نارص الجعدي  ,مضيفا  ,,بأن هناك مشــاريع
أخرى ســتكون يف نادي الجالء منــه ترميم امللعب
الخاص بالنادي و الحاممــات وهذا بدعم من االخ
والصديق العزيز وزير الشــباب والرياضة االســتاذ

نائــف البكري ابــو جهاد الذي
دعمنا بهــا وتم رصــد مبالغ
مالية من قبله عرب مكتب وزارة
الشــباب والرياضــة والذي مل
يبخل عىل النادي فيه .
وواصــل الزغــي حديثه
بالقول  :ال يوجد عمل ال يصادفه
عقبات ومشــاكل و نحن يف
النادي عملنا عىل عقد اجتامع
للهيئة اإلداريــة بحضور وكل
مســؤولني االلعاب يف النادي
وتم مناقشــة النشاطات وأبرز
العراقيل والصعاب واملشــاكل
التــي تواجههــم واتفقنا عىل
رفــع كل احتياجاتهم وطلباتهم
اىل مســؤول األنشــطة بالنادي  ,ألجل يتم عرضه
عىل الهيئة االدارية ألجل مناقشته والخروج بحلول
لها  ،نريد عمل تسلســي دون حواجز أو تعدي ألجل
نحافــظ عىل النظام الذي عملنا عىل تأسيســه يف
النادي .
ووعــد الزغيل العبوا ومنتســبي النــادي بأن
هناك خطة تم وضعها وهناك نشــاط ممتاز بالعديد
من االلعاب مثــل الجود والدرجــات الهوائية وكره
القــدم ونحن حمد الله حصلنا عــى املراكز االوىل
عىل مســتوى محافظة عدن والتاين عىل مستوى
الجمهورية يف ســباع الدرجات الهوائية  ،باإلضافة
للمركز األول عىل مســتوى محافظة عدن يف لعبه
الجودو  ,مشيدا مبســرة الفريق الكروي االول لكرة
القــدم يف دوري بلقيــس لكره القــدم والذي فيه
فريــق نادي الجالء منافس وليس مشــارك  ,و احب
من خاللكم أن اكشــف عن منجز هام لنادي الجالء
وهو أن بحمــد لله وفضله ألول مــره بتاريخ نادي
الجالء يتم رصف رواتــب لالعبني واملحرتفني وعمل
عقود لالعبيه وهناك توجه الستمرار رصف الرواتب
ألبناء النادي باإلضافــة للمحرتفني من الخارج الذي
اضفناهم العبني النادي  ,وسنحاول النادي ان نويل
االهتامم ألبناء النادي لنهم الركيزة األساسية للنادي.
ونوه الزغيل بأن االدارة تنوي ايالء االهتامم بكل
الفرق وااللعاب املنطوية تحت شعار النادي واملعروف

للجميع بأن كره القدم هيا صاحبه الجامهريية االكرث
وواجهة النادي الظاهرة للناس بحكم اهتامماتهم بها
 ,ولكن نحن نعمل عىل توفــر كل االحتياجات لكل
االلعاب بالنادي وهناك مسوؤلني االلعاب تستطيعون
أن تسالوهم وتلتقون بهم  ,نحن مهتمني كل الفئات
من ناشــئني وبراعم واملمتاز  ,وهنــا ومن خاللكم
اســمح يل أن أوضح بعض االشــياء من سابق كان
هنــاك بعض بل واألغلبية من العبني النادي مل يتوفر
لهم الحــذاء وكان لعبهم باألحذية الخاص بهم ولكن
بفضل الله تعاىل اســتطعنا أن نوفر األحذية لالعبني
ووصل بنا أن نشرتي الحذاء من  15اىل 20الف ريال
ميني كام وفرنا بدل اللعاب لالعبيه .
واتم الزغيل حديثه من ان هناك رجال مجهولون
وكثريون وسنذكرهم ألجل نشكرهم ونوضح للجميع
من هم الــذي وقفو وســاندوه يف عملية النهوض
بالنادي ونحن ال ننكر جهــود أحد ومن ينكر جهود
اآلخريــن ينكره و الله  ,وهنا اســمح يل أن أذكر لك
شخص قد ال يعرفه الكثري وال يعرفون متقدمة لنادي
ولكن من خاللكم نوجه له شــكرنا وامتانا باسمي
وباســم كل الهيئة اإلدارية وهو الوالد الشيخ نارص
النخعي صاحب قاعه ســريتا لألفــراح وصاحب
معرض تأجري السيارات والشــيخ نارص قدم الكثري
حيــث دعم النــادي مببالغ ماليــة صحيح مل تصل
لحســاب النادي وقد استلمها األمني العام ولكن هذا
املشكلة نقول ان شاء الله بأنه تم حله  ,ويعترب الشيخ
نارص النخعي الذي وال يعرف أحد عن مساندته ودوره
يف عملية النهوض بالنــادي و عن ما قدمه لنادي ،
هناك بطوله لكبار من فوق 40عام تقام بااليام هذا
برعاية الشــيخ نارص  ،وتقام البطولة باملساء فيها
الكثــر من العبني الزمن الجميــل عمر الرباك رشف
محفوط فتحي جابر واخرين والبطولة هذا تشــمل
محافظة عدن.
واســمح يل بان نوجهه رســاله مــن خاللكم
لكل التجــار ورجال املال واالعــال يف خورمكرس
ومحافظة عــدن بأن يســاهمون يف علبة نهوض
النادي  ،وكام نشــكر كل من ساهم معنا يف النادي
ودعم نحن سوى عىل الحد املايل أو املعنوي .
ونقــول للجميع نرحب بأي افكــر أو مقرتحات
تساعد بالنهوض بنادي الجالء الريايض .

برعاية املجل�س االنتقايل اجلنوبي  ..اجراء �إجراء قرعة بطولة الكرة اخلما�سي بعدن

قرعة بطولة رم�ضان الكروية يف كريرت ..

عدن  /خاص :
بحضــور مدير عام مديرية صــرة األخ خالد
ســيدو ،ورئيس اللجنة املنظمــة للبطولة الكابنت
جــال نديــم ونائبه األســتاذ فهمــي عبدالرب
واألعضاء عصام عمر ومختار محمد وسامل وليد،
جــرت ،صباح الخميس ،يف مكتــب مدير مديرية
صرية قرعة بطولــة الدوري الرمضــاين بكريرت
والذي يقام عىل ملعب الهــويك وبرعاية املجلس
االنتقايل الجنويب.

وأســفرت القرعة عن املباريات التالية( :حافة
القايض – البادري)( ،الرزميت – النصيب)( ،الفقيد
زهران – شباب البادري)( ،الخساف – الزعفران)،
(املرحــي –  20يونيو)( ،الســكنية – القطيعي)،
(الصرب – الضياء)( ،الحسيني – األهلية)( ،شباب
العيدروس – الســبيل)( ،الجاملة – العيدرويس)،
(صرب القاهرة – الشهيد رعد)( ،شهداء خورمكرس
– النعمــي)( ،نرص الشــيخ – اتحــاد العريش)،
(صقور البســاتني – القلوعة)( ،الدرينة – شباب
الفتح)( ،أبطال املالعب – السالم).

للم�ؤ�س�سات وال�شركات مب�شاركة  18فريقا ..

عدن  /محمد النعماني:
جرت يف مقــر البنك االهيل
بعدن صباح امس السبت قرعة
بطولــة كاس عــدن الرمضاين
بنســخته ال  15للكرة الخاميس
للمؤسســات والرشكات والتي
ينظمهــا البنك االهــي اليمني
بعدن.
وكان الدكتــور /احمــد بن
ســنكر قد تحــدث يف االجتامع
الفني مع مندويب الفرق قبل اجراء القرعة عرب عن
ســعادته مبواصلة اقامة البطولة للعام ال 15عىل
التوايل وحرص الجميع عىل انجاح البطولة.
هذا وقد اسفرت القرعة والتي ضمت  18فريقا
عىل النحو التايل _:
املجموعة االوىل:
رشكة عرب البحار  ,موانئ عدن  ,رشكة تطوير
املوانئ  ,التعليم الفني  ,البنك املركزي.
املجموعة الثانية:
صنــدوق النظافة  ,الرشطــة  ,البنك االهيل ,
املصائد السمكية

املجموعة الثالثة :
جامعــة عدن  ,مؤسســة امليــاه  ,اليمنية ,
الجامرك  ,االستثامرات النفطية
املجموعة الرابعة :
مؤسسة الرساري  ,رشكة النفط  ,املطار  ،وزارة
الشباب والرياضة .
الجدير بالذكر بان البطولة ســوف تنطلق يف
الثاين من رمضان عىل ملعب نادي املنصورة عرصا
مبباراتني حيث يلعب يف املباراة االوىل فريقا عرب
البحار ورشكة تطوير املوانــئ ويف املباراة الثانية
يلعب فريف موانئ عدن والبنك املركزي.

