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إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٤٠)

االثنين
 22 / 12 / 2014م  

30 / صفر / 1436هـ

يهدف إلى الخروج برؤى مستقبلية لتطوير الرياضة اليمنية..

انعقاد اللقاء التشاوري الرياضي األول لكرة القدم

غدًا ..انتخابات فروع القدم 
بصعدة وعمران والجوف

من المقرر أن تبدأ اليوم األثنين بالعاصمة صنعاء  فعاليات اللقاء  
التشاوري الرياضي األول لكرة القدم الذي تنظمه الدائرة الرياضية 

للقسم التربوي ألنصار الله.
وأوضحت مصادر إعالمية أن اللقاء الذي يستمر يومين سيشارك فيه ٨٣ 
رياضيًا من نجوم كرة القدم القدامى والحاليين من مختلف المحافظات والعبي 

المنتخب الوطني ومختصين بالجانب الرياضي.
كما سيتم في اللقاء مناقشة قضايا وهموم الرياضيين اليمنيين وخصوصا ً لعبة 
كرة القدم بهدف الخروج برؤى مستقبلية لتطوير الحركة الرياضية في بالدنا .

وسيشهد اليوم الختامي للقاء التشاوري إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب 
الوطني لكرة القدم والنجوم القدامى على ملعب نادي وحدة صنعاء.

«الميثاق»-متابعات: 
أقــر االتــحــاد العام 
لكرة القدم إجــراء انتخابات 
فروعه في محافظة صعدة 
وعمران والجوف يوم الثالثاء 
الموافق ٣٠ ديسمبر الجاري.
وتــم حث فــروع اللعبة في 
ــمــحــافــظــات الـــثـــالث على  ال
تــقــديــم تــقــاريــرهــا المالية 
واإلداريـــــــــــة لــجــمــعــيــاتــهــا 
العمومية العــتــمــادهــا قبل 

موعد إجراء االنتخابات.
ـــســـيـــاق تــم  وفـــــي ذات ال
ــخــاصــة  ــة ال ــجــن ــل تــشــكــيــل ال
ـــاإلشـــراف عــلــى انــتــخــابــات  ب
الفروع في المحافظات الثالث 

وعلى النحو التالي:
سمير الخلقي - رئيسًا

عادل عمر - مقررًا
علي مثنى رازح - عضوًا

رشاد الجابري - ممثل وزارة 

الشؤون االجتماعية 
ويأتي إجراء انتخابات فروع 
القدم في محافظات صعدة 
وعمران والجوف استكماًال 
للدورة االنتخابية السادسة 
لفروع االتــحــاد والتي جرت 
خـــالل شــهــر مــايــو الــمــاضــي 
والتي شهدت انتخاب (٢٠) 
فرعًا بما فيها فرعا الجوف 
وعمران بالتزكية إال أنه تقرر 

إعادة االنتخابات في الفرعين 
ــاء عــلــى طــلــب الجمعية  ــن ب
العمومية بالمحافظتين ، 
فيما لم تقم انتخابات فرع 
صعدة نظرًا للظروف التي 
كانت تشهدها المحافظة 
وتقرر إقامتها بعد توافر 
األجـــــواء الــمــنــاســبــة ووجـــود 
النصاب القانوني من األندية 

المزاولة للعبة بالمحافظة.

إلى وزير الشباب والرياضة..

هذه أمور مهمة !!
«الميثاق»-خاص: 

يترقب الجميع خطوات وزير الشباب والرياضة الجديد/
رأفــت األكحلي، بشغف وآمــال وبينهما تطلعات بقدرة الرجل على 
تعطيل كثير من مسببات الفساد الذي استشرى بين جدران مبنى 

الوزارة ومكاتبها وادراجها وملفاتها وصندوق رعاية النشء.
لهذا فإن كل من ينتسب إلى الرياضة يتمنى أن يكون هناك واقع 
مغاير يحمله األكحلي لهم في قادم األيام بعد أن تبنى أمور البداية 

ووضعها في مساحة من الرضى .
أمام الوزير األكحلي مهمات شاقة لتغيير واقع مخيف انتسب إلى 
دوائر وزارته والصندوق لهذا فإن األمور المهمة التي يجب أن يضعها 
في مساره نحملَها السطور القادمة انطالقًا من متابعة وارتباط بأحوال 

الشباب والرياضة.
معالي الوزير : طريقك مفروش باألشواك ألنك ورثت تركة تصدير 
كل ما هو سيئ بعد أن كان من سبقوك يوسعون المساحة لمن يعبث 
ويهوى الرقص على إيقاع الفساد المستشري الذي قضى على مالمح 
جميلة للرياضة الفاقدة لهويتها .. وعليه فإن عليك التفتيش في 
مكاتب ليست ببعيدة عن مكتبك حيث توجد اإلدارات والدوائر 
الشكلية التي تتقمص دورًا هامشيًا ال يلبي شيئًا الوضــاع الرياضة 
بأنديتها واتحاداتها واطراف اخرى ..وكل ما تبحث عنه هو المخصص 

الذي يصرف دون وجه حق. 
فــي أحـــوال األنــديــة ليس هناك هــّم أكبر فكل شــيء مــعــدوم عند 
معظمها.. ألن الهبات التي تمنح ال تلبي الحاجة وال تعطي أي نفس 
متجدد لتبقى هذه االندية بأنشطتها صلب أهدافها في قدرة منازلة 
الــظــرف الصعب الــذي يلتهم مبدعيها ويــذهــب بهم بعيدًا عن 

مجتمعاتهم وخدمتها .
في الرياضة اليمنية ومن حيث يصدر القرار .. أموال كثيرة توضع في 
بنود الشباب ويستحوذ عليها " طهابيش" يعرفهم الجميع واألكيد 
أنك قد اطلعت على هذا، فكن حريصًا على هذه الجزئية ذات العالقة 

بالمستقبل الذي ننظر اليه في إطار قيادتك لدفة القرار الرياضي .
في أوضاع رياضتنا" هاجس مّر" يمثله صندوق رعاية النشء والشباب  
وفي هذا حديث يطول ويطول .. لكن يبقى أهم أمٍر فيه  ويجب أن 
تلتفت اليه  هو وضع عين حريصة تتحلى بها أنت لتوقف نزيف األموال 
التي تهدر وتصرف دون وجه حق لهذا وذاك ودون رقيب بعد أن 

اعتاد اولئك "الحوت "على النهب والفساد بكل أنواعه 
وأشكاله.

في الرياضة اليمنية مآٍس كثيرة تحتاج منك 
لوقت طويل ..وعليك أن تدشن البدايات 
وتنظر إلى مخصصات االتحادات وستجد 
العجب .. فهناك من يستحوذ وهناك من 
يضطهد وبمسميات" االعوجاج" الذي ال 
يرتبط بحقيقة النشاط الموسمي السنوي 

.
الحقيقة أن الــرســائــل الــتــي نــريــد أن 
نضعها على طاولة معاليك كثيرة .. 
وحتى ال نطيل سنبقى   نــذكــرك بأن 

تطهير مواقع القرار الرياضي مما اصابها 
مهمة عسيرة ..فقط عليك أن تمتلك 
الشجاعة لتنفيذها ألنك ستواجه عراقيل 
ومنظمات عمل ستكون جبهات لصدك.. 
فعليك أن تهيئ الظرف المالئم لتنجز هذا.

ونعود لنذكر وننبه معاليكم بأن الصندوق 
الذي   يصفه البعض "بالبقرة الحلوب" وأمواله 

هي محور اي خطوات قد يستبشر بها المتابع  ألن 
العبث واالستحواذ عليها قد بلغ ماال يمكن استيعابه 
في الفترة الماضية.. وبإمكانك أن تذهب إلى حسابات 

الصندوق لتجدالعجب العجاب.

مرتزقة التكريم ..الصورة المشوهة!!

اإلفراط ..حسبة ال تخدم المستقبل !!

«الميثاق»-خاص: 
فــي محطات التكريم 
التي تــرافــق منتخباتنا الوطنية 
أعــتــاد المتابع رؤيـــة شخصيات 
االرتــزاق التي تفتح لنفسها نافذة 
للتواجد والنيل من العطايا دون إي 
أحقية فــي ذلــك ..لــهــذا رأيــنــا سباقًا 
محمومًا فــي مــواعــيــد نالها منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم بعد عودته 
من منافسات خليجي ٢٢ التي 
جـــرت فــي العاصمة 

السعودية الرياض في نوفمبر الماضي  
من قبل تلك الشخصيات التي تهوى 
وتــجــدي تسجيل حضورها مــن بوابة 
االعيب وقــدرة التواصل عبر أصحاب 
النفوذ في القرار الكروي الذين يحملون 
اتهم  معهم فــي ترحالهم وفــي لقاء
ــه إي ارتــبــاط مــع الــحــدث  مــن لــيــس ل
واللعبة وحتى الرياضة  فيكون ذلك 
طريقًا سهًال وسلسًا لفرض حضورهم 
ومزاحمة نجوم بذلت الجهد والعطاء في 
االستحقاق التي خاضته وعلى مرأى من 

كبار القوم الذين ال ينهرون وال يرفضون 
وجود هؤالء المشوهين للصورة العامة 
امام من يظهر لتكريم إنجاز أو شيء 

مختلف يتحقق للرياضة اليمنية.
المطلوب فضح اولئك بل وردعهم 
ألنهم يأتون من األبواب الخلفية لفرض 
إيقاع يعطل المنظومة الجميلة التي 
تربط شباب منتخباتنا ببعض المواعيد 
التي تقدر ما بذلوه.. فيجدون أشكاًال 
هبت من كل حدب وصوب  وكأنه مولد 

مفتوح.

«الميثاق»-خاص: 
 منطقيًا أفـــرط الجميع في 
تقدير ما مّر به العبو منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم  في البطولة الخليجية 
قبل شهر في عاصمة المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــريــاض .. فليس من 
المنطق أن نتعامل مع العبينا بتلك 
الطريقة التي بدت وكأنهم قد حققوا إنجازًا 
كبيرًا للكرة اليمنية.. وهــم بالكاد حققوا 

نقطتين من تعادلين .
األمـــر ليس تقليًال فــي حــق عــطــاء صنع 
الــفــرحــة لــنــا ، بــعــد ســقــطــات الــمــشــاركــات 
السابقة ..لكن من ينظر إلى تفاصيل المشهد 
الذي فرض واقعًا جديدًا ال شك يستغرب 
ل من خالله ماذا يمكن أن نحصد عبر  ويتساء
ثقافة العبينا مما وضعناه في طريق العودة 

أمامهم ..ألن التفاصيل فاقت الشيء المعروف 
.. فتجاوزت ربما ما توقعه أي متابع وحتى 
الالعبين أنفسهم ..ألن تعادلين ال يصنفنا 
في مقام اإلنــجــازات خصوصًا أننا لم نحقق 
ماذهبنا ألجله وهو تسجيل الفوز األول في 
مشاركات سبع خضناها في بطوالت  كأس 
الخليج.. نحتاج الى رؤية مشتركة من قبل كل 
الجهات وأولها الالعبون ..يكون فيها الجميع 
مدركًا أن ذلك يرمي بمسؤولية كبيرة على 
أصحاب القرار والتعامل معه بوضوح حتى ال 
ننتكس مرة اخرى..ونكون بتلك الوضعية 
المفرطة التي قابلنا بها مشاركتنا في البطولة 
الخليجية قد بعثرنا وضعية كان االولــى أن 
نستفيد منها بعقالنية ترسي بنا على مقربة 
من أهمية الفترة القادمة وما يمكن أن نتسلح 

به ألجلها.

توج فريق نجم سبأ ذمار بلقب  بطولةالجمهورية  
الثامنة عشرة لرجال التايكواندو (تجّمع الحديدة) 
التي نظمها اتحاد اللعبة بمحافظة الحديدة خالل الفترة 

١٨- ٢٠ ديسمبر الجاري.
وجاء احراز فريق نجم سبأ ذمار للمركز األول إثر تمكنه 
من حصد ٤٣ نقطة وحل في المركز الثاني فريق شعب 
إب بمجموع ٣٨ نقطة فيما جاء في المركز الثالث فريق 
الرشيد بتحقيقه ٣٣ نقطة وفريق هالل الحديدة رابعًا بـ 
٢٨ نقطة في حين احتل المركز الخامس فريق شمسان 

برصيد ٢٣ نقطة.
وقد شهدت البطولة التي اقيمت على الصالة الرياضية 
اة بمكتب الشباب والرياضة بمحافظة الحديدة 

َّ
المغط

مشاركة ١٤ فريقًا مثلت ست محافظات على  النحو التالي:

محافظة الحديدة:(الهالل، شباب الجيل)
محافظة ذمار :(نجم سبأ، فتح ذمار)

محافظة تعز :(أهلي تعز، الصحة، الرشيد، الطليعة)
محافظة عدن :(الميناء، شمسان، الجالء)

محافظة لحج :(الشرارة)
محافظة الضالع :(الصمود)

محافظة إب (شعب إب)
وفي حفل ختام البطولة التي طوت صفحتها االخيرة 
مساء السبت الماضي قام االخ نبيل الحبيشي  مدير عام 
مكتب الشباب والرياضة بمحافظة الحديدة واعضاء 
االتحاد العام للعبة بتكريم الفرق الحائزة على المراكز 

الخمسة األولى بالكؤوس وشهادات المراكز .
وقد تأهلت خمسة فرق إلى التجّمَع النهائي الــذي من 

المزمع  تنظيمه في وقٍت الحٍق بالعاصمة صنعاء وهي (نجم 
سبأ ذمار وشعب إب والرشيد وهالل الحديدة وشمسان )

لتلحق بالفرق  التي سبقتها في بلوغ نفس المرحلة من خالل 
صعودها  عن تجّمعي األمانة والمكال.. حيث تأهلت فرق 
أندية  أهلي الحديدة والعروبة والشرطة واليرموك عن  
تجمع األمانة، في حين تأهلت فرق أندية شعب حضرموت  

وسمعون وأهلي الغيل عن تجمع حضرموت.
الترتيب العام

األول - نجم سبأ ذمار - ٤٣ نقطة
الثاني - شعب إب - ٣٨ نقطة
الثالث - الرشيد - ٣٣ نقطة

الرابع - هالل الحديدة - ٢٨ نقطة
الخامس - شمسان - ٢٣ نقطة.

احتضنتها عروس البحر األحمر وشهدت نجاحًا غير مسبوق..

نجم سبأ ذمار يتوج بلقب تجمع  بطولة الجمهورية الـ١٨  لرجال التايكواندو

بتحقيقه لــقــب كـــأس الــعــالــم  
لألندية يكون إيكر كاسياس 
حقق كل األلقاب الممكنة، والتي شارك 

فيها طوال مسيرته خالل ٧٠٠ مباراة.
كاسياس قاد ريال مدريد مساء السبت 
الماضي للتتويج بلقب كأس العالم لألندية 
بعد الفوز على سان لورينزو األرجنتيني 

في مباراته رقم «٧٠٠».
وحقق كاسياس رقمًا قياسيًا بأنه هو 
الالعب الوحيد الذي فاز بكل البطوالت 
ــى ٩  الــتــي شـــارك فيها، حيث وصــلــت إل

بــطــوالت مــع ريـــال مــدريــد والمنتخب 
اإلسباني.

والبطوالت هي الدوري اإلسباني، كأس 
ملك إسبانيا،كأس السوبر اإلسباني، دوري 
أبطال أوروبـــا، كــأس السوبر األوروبــيــة، 
ــة، كأس  ــدي كــأس الــعــالــم، مــونــديــال األن

القارات، كأس األمم األوروبية.
ــفــريــق  ـــي ال ــه ف ــق وجـــــاء بـــعـــده صــدي
والمنتخب سيرجيو رامــوس برصيد ٨ 
بطوالت، حيث لم يحصل فقط على كأس 

القارات مع الالروخا.

في مباراته رقم «٧٠٠» كاسياس بطل كل األلقاب الممكنة الفيفا: عرض انجلترا كان األفضل الستضافة مونديال ٢٠١٨ و٢٠٢٢
قال هارولد نيكولز رئيس لجنة  

التقييم باالتحاد الدولي لكرة 
القدم "الفيفا" المسئولة عن تقييم 
عروض استضافة كأسي العالم ٢٠١٨ 

و ٢٠٢٢ أن الــعــرض االنجليزي كان 
األفضل.

واشــار في تصريحات لصحيفة "ذي 
صــانــداي تــايــمــز" البريطانية "ملف 
انجلترا كان في القمة. كان لديهم أفضل 

مفهوم، أفضل بنية تحتية وكان هناك أشخاص كثيرة 
مشاركة".

وأضاف رئيس لجنة التقييم "كيف يمكن 
أن تحصل انجلترا على صوتين فقط؟ 
كانت مفاجأة كبيرة. كنت هناك ورأيت 
وجــوه األمير وليام وديفيد بيكهام، 
وكــانــوا مصدومين. األمـــر مماثل ألن 
يلعب فريق في الدرجة األولى أمام فريق 
في دوري الدرجة الثالثة ويخسر بخمسة 
أهــداف". وزار مسئول الفيفا جميع الدول 
االحدى عشرة التي تنافست على استضافة 
كل من مونديالي ٢٠١٨ و ٢٠٢٢، بما في ذلك الفائزين 

في نهاية المطاف روسيا وقطر.


