
«الميثاق»- خاص
> عــلــى الــرغــم مــن مــــرور ثــالثــة أشهر 
تقريبًا على توديع العام ٢٠١٤م ودخول 
العام الميالدي الجديد ٢٠١٥م.. ماتزال 
التفاعالت تثار داخل أروقــة وزارة الشباب 
والرياضة واللجنة األولمبية وصندوق رعاية 
الــنــشء والشباب والــريــاضــة مــن جهة، ومن 
جانب االتحادات الرياضية العامة من الجهة 
األخرى، وذلك على خلفية االتهامات المتبادلة 
بين الطرفين بشأن وجود تواطؤ بين الطرف 
األول مع بعض رؤســاء االتحادات الرياضية 
الذين يحظون بمعامالت خاصة من الوزارة 
والصندوق  واللجنة وتسهيالت مفتوحة، 
في حين أن األغلبية العظمى من االتحادات 
الرياضية تعاني األمرين وتالقي صعوبات 
وعــراقــيــل عــنــد قــيــامــهــا بــمــتــابــعــة  صــرف 
المخصصات المالية المعتمدة لها إلقامة 
انشطتها الداخلية، في  حين أن عددًا محدودًا 
جدًا من االتحادات تتمتع بمزايا غير عادية 

وتسهيالت ميسرة في هذا الجانب..
وبــعــيــًدا عــن مــدى صحة تلك االتــهــامــات 
المتبادلة من عدمه، فإن ما يهمنا «مهنيًا» 
هو الكشف عن تلك االتحادات «الخاملة» التي 
مضى العام  الماضي ٢٠١٤م دون أن تقيم 

أي نشاط داخلي بالرغم من تسلمها  لجزء 
كبير من المخصصات المالية المعتمدة لها 

من وزارة الشباب  والرياضة ممثلة في صندوق 
رعاية النشء والشباب، حيث تبين من التقرير 
ــوزارة الشباب  الصادر عن قطاع الرياضة ب
والرياضة للعام  ٢٠١٤م، أن «٢٧» اتحاًدا 
عاًما قامت بتنظيم بطوالتها الموسمية كما  
أقامت دورات تأهيلية للحكام والمدربين.. 
إلــخ، وتفاوت عدد البطوالت والــدورات من 
اتحاد إلــى آخــر.. وكشف التقرير نفسه عن 
تسلم تلك  االتحادات لجانب من المخصصات 
ا 

ً
المالية المعتمدة لها للنشاط الداخلي - أيض

- فقد تفاوت حجم المبالغ التي تسلمها كل 
اتحاد من االتحادات  الـ «٢٧»، لكن المهم أنها 
نظمت بطوالت ضمن برامجها لذلك الموسم  

على المستوى الداخلي..
اتحادات.. خذ الفلوس وأجري!

من التقرير الصادر عن قطاع الرياضة 
ّ

وتض
بالوزارة جدوًال كامًال عن  االتحادات الرياضية 
وعددها «٣٤» اتحاًدا نفذ ٢٧ منها بطوالت  
ودورات.. إلــخ في عــام ٢٠١٤م.. فيما لم 
تقم ٧ اتــحــادات بــأي نــشــاط  ُيــذكــر، لكنها 
استطاعت استخراج «ما تيسر» من الدعم 
السنوي  الُمخصص لها للنشاط الداخلي.. أي 
أن االتحادات السبعة طبقت  مضمون المثل 

ذ الفلوس.. وأجري».!
ُ
العربي المصري «خ

19رياضة
االثنين

 العدد:  (١٧٥٣)
 23 / 3 / 2015م  

1 / جماد ثاني / 1436هـ

إشراف:/ يحيى الضلعي

في اجتماع مجلس اإلدارة

اتحاد القوى يناقش تقارير الموسم الماضي.. ويصادق على نتائجه النهائية
> عقد االتحاد العام أللعاب القوى اجتماعه الدوري برئاسة شاجع محمد المقدشي رئيس االتحاد 
وبحضور أمين عام االتحاد عبيد عبود عليان واعضاء مجلس اإلدارة، حيث تمت مناقشة العديد من 

المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومنها محضر اجتماعه السابق والذي تم  اقراره..
كما استعرض أمين عام االتحاد تقرير بطولة الجمهورية الختراق الضاحية ألندية المستوى األول 

والتي احتضنتها مدينة الحديده نهاية شهر ديسمبر المنصرم..
وتمت مناقشة التقرير المالي والفني لمعسكر منتخب ناشئي الضاحية والذي دخله العبونا في الجزائر 

خالل شهر فبراير الماضي..
وتمت المصادقة على النتائج النهائية للموسم الماضي ٢٠١٤م الندية المستوى األول والتي شهدت 
تحديد بطل الدوري العام للموسم الفائت ووصيفيه.. باإلضافة إلى تحديد هوية الفرق الهابطة إلى مصاف 

اندية المستوى الثاني.. كما تم مناقشة واقرار التقرير المالي للموسم  المنصرم ٢٠١٤م..
وفي ختام االجتماع استمع الحاضرون إلى تصور المشرف الفني باالتحاد العام الكابتن رضوان يحيى 

شاني بخصوص استراتيجية تطوير ألعاب القوى اليمنية خالل الفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٦ م..

بعد قرار الفيفا.. نقل اللقاء لتدهور األوضاع األمنية في الهور
اليوم.. منتخبنا يواجه باكستان في المنامة للتأهل لتصفيات المونديال وكأس أمم آسيا

«الميثاق»- خاص
> يــخــوض المنتخب الــوطــنــي األول لكرة 
القدم في العاصمة البحرينية «المنامة» اليوم 
االثنين مباراة اإلياب أمام المنتخب الباكستاني، 
وهــي الــمــبــاراة الــتــي كــان مــقــرًرا أن تــقــام على 
استاد «بنجاب إستوديوم» في  مدينة الهور 
الباكستانية يــوم الــثــالثــاء الــمــاضــي، فــي إطــار 
الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات 
الخاصة بالتصفيات «المزدوجة» للوصول إلى 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ ونهائيات كأس 
أمم آسيا ٢٠١٩، وهي المرة األولى التي يطبق 
فيها االتحاد اآلسيوي التصفيات المتعلقة بكال 

البطولتين.
وجــاء نقل المواجهة إلى مملكة البحرين إثر 
القرار المفاجئ الذي كان االتحادان «اآلسيوي 
والدولي» لكرة القدم قد اتخذاه في وقت متأخر 
من يوم االثنين الماضي قبل موعد المباراة بـ٢٤ 
ساعة وقضى بتأجيل  موعد المباراة الثانية بين 
المنتخبين الباكستاني واليمني، ثم بعد ذلك  
تقرر أن تجرى في ملعب محايد بسبب التأزم 
المفاجئ الذي طرأ على الوضع األمني الخطير 
الذي نشب في مدينة الهور بحدوث تفجيرات 
انتحارية واندالع مواجهات دامية بين المسلمين 
والمسيحيين في الهور، ونتج عن هذه التطورات 
المتسارعة مقتل العشرات من  الجانبين وإصابة 
المئات، فكان أن تعذر إجراء المباراة في مدنية 
الهور حتى مع سعي االتحاد الباكستاني إلقناع 
«الفيفا» بإقامتها بــدون جمهور، لكن االتحاد 
الدولي واآلســيــوي رفضا ذلــك، فكان أن اختار 
االتحاد  الباكستاني العاصمة البحرينية «المنامة» 
لتحتضن لقاء العودة بين بالدنا وباكستان وقد تم 
تسمية استاد مدينة عيسي لتقام المباراة عليه 

اليوم االثنين الساعة السادسة والنصف مساء.
موعد جديد مع الفرح

األحمر اليمني الكبير كان قد فاز في مباراة 
الذهاب على منافسه الباكستاني بثالثة أهداف 
مقابل هــدف في المباراة التي جمعتهما يوم 

الخميس قبل الماضي ١٢ مارس الجاري على 
استاد حمد الكبير بالنادي العربي القطري، وهو 
فوز ثمين ومستحق حققه نجوم الكتيبة الحمراء  
بجدارة.. وبالنتيجة يكون منتخبنا الوطني قد 
اقترب من بلوغ دور المجموعات وبالتالي خوض 
غــمــار التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا  
٢٠١٨م وكأس آسيا المقرر إقامته في اإلمارات 

العربية المتحدة عام  ٢٠١٩م.
ويخوض المنتخب مواجهة اليوم بأكثر من 
فرصة للصعود حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة 
ــأي نتيجة» وفــي أســوأ األحــوال  أو التعادل «ب
الخسارة بأقل مــن هدفين للتأهيل لمرحلة 

المجموعات، وبالعودة إلى ماقدمة المنتخب في 
لقاء الذهاب من أداء كبير ومستوى مشرف تكلل 
بالفوز  العريض «٣/١»، وهو أكبر فوز يحققه 
المنتخب منذ أكثر من عامين، وسيكون بوسع 
نجوم منتخبنا تأكيد تفوقهم وعلو كعبهم على 
الباكستانيين في لقاء «المنامة» اليوم االثنين 
وبــث الفرحة في قلوب اليمنيين في الداخل 
والخارج من خالل هذا المنتخب ونجومه الرائعين 
الذين سبق أن قدموا أوراق اعتماد نجوميتهم 
من خالل تلك العروض المميزة والنتائج الجيدة 
التي قدمها العبونا في خليجي «٢٢» بالرياض 

في نوفمبر  ٢٠١٤م..

توقف الدوري يحرم حكامنا من الحضور القاري!
«الميثاق»-خاص

> كثيرة هي األضرار والتداعيات 
ــارهــا على  السلبية الــتــي تــركــن آث
مختلف أطراف المنظومة الكروية 
جــراء التوقف الــذي أصــاب الموسم 
الكروي في مقتل عندما تم تعليق 
مباريات منافسات دوري النخبة 
ــى الــمــراحــل مــا قبل  بعد وصــولــه إل
األخيرة من رحلة المنافسة على درع  
البطولة ٢٠١٤ - ٢٠١٥م، إذ كان 
االتحاد العام لكرة القدم قد أوقف 
المسابقة بعد وصولها إلى الجولة 
«١٧» واستمر ذلك التوقف وطال 
أمده حتى وصلت فترة التوقف إلى 

ما يقارب الثالثة أشهر.
ـــ «١٤»  كانت إدارات األنــديــة ال
المشاركة بــدوري األولــى المتضرر 
األول من الناحية المالية، فكان أن 
اضطرت غالبية األندية إلى تسريح  
محترفيها ومــدربــيــهــا األجــانــب 
وإيقاف التدريبات لفرقها وطال 
الضرر الحكام الدوليين الذين تم 
تجاهلهم مــن االتـــحـــاد اآلســيــوي 
لــكــرة الــقــدم فلم يتم اخــتــيــار أي 
طاقم يمني إلدارة أيــة مباراة في 
كل البطوالت القارية، كأس االتحاد 
اآلسيوي أو دوري أبطال آسيا وحتى 
التصفيات التمهيدية للمنتخبات 
األولى أو األولمبية، وكل ذلك يعود 
لتوقف دورينا.. فهل يعي المعنيون 
مثل هــذه األضــــرار الــفــادحــة على 

اللعبة؟!

عن النشاط الداخلي المنفذ في الموسم الرياضي ٢٠١٤

٢٧ اتحادًا تسلمت ُمخصصات ونظمت بطوالت وسبعة أخذوا مبالغ مالية دون أي نشاط!
االتحاد الفلسطيني يجهز مشروع قرار 

لتعليق عضوية إسرائيل في "فيفا"

ذكر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن رئيسه اللواء جبريل الرجوب وقع على 
مشروع قرار سيقدم إلى اجتماع االتحاد الدولي "فيفا" في مايو المقبل، يطالب 

بتعليق عضوية اسرائيل.
وكان اللواء الرجوب لوح أكثر من مرة بأنه سيطالب رسميًا بتعليق عضوية 
اسرائيل من االتحاد الدولي بسبب ما تتعرض له الرياضة الفلسطينية من 

مضايقات نتيجة الوضع السياسي القائم.
وقال االتحاد الفلسطيني في بيان "قام اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم،بالتوقيع على مشروع قرار فلسطيني سيقدم لكونغرس 
الفيفا للتصويت عليه في أواخر مايو القادم يطالب  رسميًا بتعليق عضوية 

اسرائيل في الفيفا".
وسيحتاج االتحاد الفلسطيني الى اغلبية ثالثة ارباع اعضاء الفيفا ليصبح 

المشروع نافذا، بواقع ١٥٦ صوتًا من اصل ٢٠٩ في اللجنة العمومية  لفيفا.
ونقل االتحاد عن رئيسه قوله بانه تم "تشكيل لجنة وطنية، من تاريخه، 
تضم ممثلين عن مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء والخارجية واالتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم بالتنسيق مع التضامن االسالمي واالتحاد العربي  لكرة القدم ووزراء 
الشباب والرياضة العرب والجامعة العربية لضمان تأييد أكبر عدد من الدول 

الصديقة".

فينجر يطالب بإلغاء قاعدة 
كروية موجودة من الستينات

طالب أرسين فينجر، المدير الفني في أرسنال اإلنجليزي، بإلغاء 
قاعدة األهداف المحتسبة خارج الديار، والتي تسببت في خروج 
فريقه من دوري أبطال أوروبــا أمام موناكو الفرنسي في دور 
الـ١٦، حيث خسر على أرضه (٣-١) وفاز خارج ملعبه (٢-٠)..
وقال فينجر إن قاعدة األهداف ينبغي أن تحسب في الوقت 

اإلضافي  وليس في الـ٩٠ دقيقة.
وصرح فينجر، في مؤتمر صحفي بعد الخروج من المسابقة 
األوروبية، "تم وضع القاعدة في الستينيات وقيمة الهدف خارج 

الديار أصبحت عالية أكثر من الالزم اليوم".
وأضـــاف: "خــرج نــاديــان إنجليزيان بقاعدة األهـــداف خارج 
الديار، وينبغي أن يكون ذلك محل تساؤل، وضعت القاعدة في 
الستينيات لتشجع على اللعب الهجومي لكن كرة القدم تغيرت".


