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إشراف:/ يحيى الضلعي

وسام معاوية مديرًا للمنتخب األولمبي
«الميثاق»-متابعات:

< صدر قرار االتحاد العام لكرة القدم بتعيين الكابتن وسام 
معاوية نجم  وحدة عدن ورئيس النادي السابق، مديًرا إدارًيا 
ا للمدير اإلداري 

ً
للمنتخب األولمبي لكرة  القدم.. وذلك خلف

السابق عبدالوهاب الزرقة الذي كان  قد تقدم  في وقت سابق 

من العام الجاري  بطلب إعفائه من االستمرار  في هذا المنصب..
علمًا أن الزرقة كان قد ُعين في هذا المنصب قبل  أقل من عام 
ا للنجم الدولي السابق جمال الخوربي الذي ظل يشغل  هذا 

ً
خلف

الموقع لعدة سنوات..

«الميثاق»-خاص: يختتم المنتخب األولمبي لكرة القدم 
تحضيراته النهائية قبل المشاركة  في نهائيات كأس آسيا 
للمنتخبات تحت «٢٣» سنة المؤهلة لدورة  األلعاب األولمبية 
بالبرازيل، حين يالقي المنتخب األولمبي القطري يوم  األربعاء ٣٠ 
ديسمبر الجاري، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة التي  ُيجري 
المنتخب معسكره فيها والتي ستحتضن منافسات البطولة  
اآلسيوية المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦م، حيث 
يلعب  منتخبنا األولمبي ضمن المجموعة الثالثة بجانب: «العراق، 
أوزبكستان،  كوريا الجنوبية»، وكان المنتخب قد لعب مباراة 
تجريبية أمام األولمبي  الياباني في الثاني عشر من الشهر الجاري 

أسفرت عن التعادل  السلبي..
وستكون المباراة أمام قطر هي الثانية واألخيرة، في حين تم إلغاء  
المباراة الثالثة التي كانت مقررة يوم ١٧ ديسمبر في الدوحة بعد  
اعتذار االتحاد األفغاني عن خوض منتخبه للمباراة التي سبق وأن 
تم  االتفاق عليها بين اتحادنا واالتحاد األفغاني. الى ذلك علمت 
رياضة «الميثاق» أن االتحاد العام لكرة القدم نجح في  توفير مباراة 
اخرى للمنتخب ..حيث تقرر أن يلعب منتخبنا األولمبي  مباراة ودية 
ثالثة ستكون أمام المنتخب األولمبي الفيتنامي ستقام في  الرابع 
من يناير القادم وستكون األخيرة قبل خوضه النهائيات القارية، 

وهي الثالثة بعد أن لعب مع اليابان.

ما الجدوى من عودة المدرب سكوب؟!!
< خالل األيام القليلة الماضية تداولت العديد من وسائل اإلعالم، 
أخباًرا  عن قيام االتحاد العام لكرة القدم بمساٍع حثيثة إلقناع المدرب 
التشيكي  ميروسالف سكوب بالعودة مجدًدا لقيادة المنتخب الوطني 
األول لكرة  القدم، الذي كان قد قاده من ١٤ / ٥ / ٢٠١٤م إلى ٣٠ 
ل الرحيل عنه لتدريب نادي اتحاد كلباء أحد 

ّ
/ ٦ / ٢٠١٥م،  ثم فض

أندية الدرجة الثانية  في اإلمارات، لكنه لم يستمر طويًال معه وأقيل 
بعد أقل من «٤» أشهر  على توليه تدريب الفريق الكروي بالنادي 
اإلماراتي، وهو ما جعل  اتحادنا الكروي يتطلع إلى إعادة سكوب الذي 
حقق نجاًحا طيبًا مع المنتخبين األول واألولمبي.. لكن السؤال الذي 
يبرز.. ماهي الجدوى من  إعادة سكوب في مثل هذا الوقت، في ظل 
األوضاع الراهنة التي يمر  بها الوطن باإلضافة إلى غياب أو عدم وجود 
أي استحقاقات خارجية  قريبة للمنتخب الوطني األول.. وكيف سيقوم 

االتحاد بتأمين راتب  المدرب التشيكي.
وفي حال نجح االتحاد في إعــادة المدرب سكوب لتولي المنصب  
السابق، هل سيقوم الرجل بالتدريب عن ُبْعد.. في ظل صعوبة أو  

اليمني..؟!استحالة قيادته للمنتخب في الداخل 

خطوات تصحيحية و إصالحية لضبط نشاط االتحادات الرياضية
«الميثاق»-خاص:

> تجرى - حالًيا - داخل أروقة وزارة الشباب والرياضة تحركات جادة  باتجاه وضع آليات جديدة وصارمة في شأن 
العمل الذي يفترض أن  تضطلع به االتحادات الرياضية العامة بحسب اللوائح التي حددت مهام  وأعمال تلك االتحادات 
بكل وضوح، إال أن معظم االتحادات الرياضية  العامة سجلت العديد من التراجع في أداء رسالتها، ووصل األمر إلى  قيام 
الكثير منها بارتكاب مخالفات وتجاوزات قانونية ُيعاقب عليها، إال  أنه ونتيجة للظروف التي يعاني منها الوطن عموًما 
ر على قيادة الوزارة القيام بدورها   على أكمل وجه  في تطبيق 

ّ
منذ بداية الحرب  السعودية الغاشمة على بالدنا تعذ

ات الرادعة ضد كل اتحاد ثبت  تجاوزه للصالحيات الممنوحة له ...إلخ.! وفي سبيل إعادة األمور إلى نصابها ولو  اإلجراء

ات  الضبطية بهدف  في حدها األدنى ستقوم  الوزارة ممثلة في قطاع الرياضة بتطبيق الكثير من اإلجراء
تصحيح ما حدث من ممارسات «غير قانونية» وإصالح  ما يمكن إصالحه داخل تلك األطر الرياضية..

ومن ذلك.. عدم صرف أي مخصصات مالية ألي اتحاد إال في حال  تقديم هذا االتحاد أو ذاك للتقارير 
المالية والفنية عما أنجزه في العام  الجاري داخلًيا وخارجًيا.. وماذا أعد في برنامجه للعام المقبل ٢٠١٦م..

كما سيتم تخفيض ميزانيات كل االتحادات بواقع ٥٠ ٪ في العام  الجديد، وكذلك إلغاء البعض منها ممن ثبت 
عدم فاعليتها خالل الفترة  الماضية ومنذ تشكيلها.. كما سيتم دمج العديد من االتحادات األخرى في  إطار كيان 

واحد لما فيه المصلحة العامة وبما يخدم العمل الرياضي  والشبابي في القادم من األيام..

اختتام البطولة التنشيطية التحاد رياضة المرأة
اختتم االتحاد العام لرياضة المرأة البطولة التنشيطية التي 
نظمها احتفاًء باالعياد الوطنية لبالدنا وأقيمت في ألعاب 

(القوى- الشطرنج - الكرة  الطائرة- الطاولة)
ــة مـــن مــحــافــظــات  الــبــطــولــة تــنــافــســت فــيــهــا ٢٠٠ العــب
(األمانة- صنعاء- تعز-  عدن- لحج ) إضافة إلى أندية بلقيس 
-الشرطة-٢٢ مايو- مدرسة سالم  الصباح- سنان حطرم- 

سمية-الطالئع-المرشدات-الصم والبكم.
وفي حفل الختام ألقى راعي الحفل عبدالله بهيان- نائب وزير 
الشباب  والرياضة- كلمة عبر فيها عن سعادته برؤية الفتيات 
يعدن للتنافس  ويمارسن ألعابهن التي ال تتنافى مع العادات 
اليمنية األصيلة، رغــم  األجــواء التي تمر بها بالدنا وتواصل 

استهداف البنية التحتية للرياضيين  ولشعبنا األبي الصامد.
وقال بهيان: إن مشاركة محافظات تعز وعدن ولحج هو تأكيد 
على أن  الوحدة اليمنية بخير وأن ما يحدث من زوبعة ستنتهي 
قريبًا بتكاتف الشرفاء من أبناء الوطن.. وأضاف: البطولة رائعة 
ُبذلت فيها جهود  كبيرة من قبل قيادة اتحاد رياضة المرأة 
بقيادة األخت نظمية عبدالسالم -رئيس االتحاد- التي تحرص 
دائمًا على تنظيم بطوالت تتنافس فيها الفتاة  اليمنية وتعبر 

عن وجودها في المجتمع..
واختتم نائب الوزير كلمته بالمباركة لكل الالعبات الفائزات 
بالمراكز  األولــى.. متمنيًا أن يكون العام القادم عامًا زاخرًا 

بالعطاء واالستقرار في  شتى المجاالت.
عقب ذلك قدمت نجمات االتحاد العام لرياضة المرأة فقرات  
استعراضية في ألعاب الدفاع عن النفس (الكاراتيه- الجودو- 
المبارزة)  إضافة إلى لمحات قوية في تكسير العصي والجرار 

الفخارية إضافة  إلى استعراضات راقية في كرة الطاولة.
إلى ذلك جرى تكريم أصحاب المراكز الثالثة األولى في كل 
لعبة  بالكؤوس والميداليات الملونة والمبالغ المالية على النحو 

التالي:
فردي الطاولة:

األولى: مروى الغرباني - تعز -كأس + ذهبية + مبلغ مالي
الثانية: دنيا الشرعبي كأس-تعز- فضية + مبلغ مالي

الثالثة: سيناء خميس - عدن - كأس -  برونزية + مبلغ مالي

الزوجي طاولة:
األولى: مروى الغرباني -دنيا نجيب الشرعبي (تعز) كأس+ 

ذهبية +  مبلغ مالي
الثانية: سيناء خميس وعليا سنان (كأس+ فضية + مبلغ 

مالي)
الثالثة: ربى وروان سليم ( كأس+ برونزية+ مبلغ مالي)

الطاولة فرقي:
األولى: محافظة تعز - كأس + ذهبية + مبلغ مالي
الثانية: أمانة العاصمة-  كأس+ فضية + مبلغ مالي

الثالثة: ٢٢ مايو األمانة-  كأس + برونزية + مبلغ مالي
الطاولة نخبة:

األولى: سيناء خميس -عدن- كأس + ذهبية+ مبلغ مالي
الثانية: دنيا الشرعبي_ تعز- كأس+ فضية- مبلغ مالي
الثالثة : مروى الغرباني _ كأس + برونزية + مبلغ مالي

الشطرنج:
األولى: حنان نواس- كأس + ذهبية + مبلغ مالي

الثانية: أسماء الحليلة -كأس + فضية+ مبلغ مالي
الثالثة: آالء الشرقي+ كأس + برونزية + مبلغ مالي

الرابعة: أمل عبدالله- ٢٢ مايو+ ميدالية برونزية +مبلغ مالي
الخامسة : مالك الشرقي األمانة- برونزية+ مبلغ مالي

ألعاب القوى فرقي تتابع:
األولى: تعز -كأس + ذهبية + مبلغ مالي
الثانية: أمانة العاصمة_فضية+مبلغ مالي

الثالثة: الصم والبكم- برونزية+ مبلغ مالي
ألعاب القوى نخبة:

األولى: تعز  كأس + ذهبية+ مبلغ مالي
الثانية: عدن كأس + فضية + مبلغ مالي

الثالثة: صنعاء كأس + برونزية + مبلغ مالي
الكرة الطائرة:

األولى: األمانة كأس + ذهبية + مبلغ مالي
الثانية: صنعاء كأس + فضية + مبلغ مالي

الثالثة: نادي بلقيس كأس+ برونزية+ مبلغ مالي
> تصوير /عبدالرحمن حويس

يقابل فيتنام في آخر تحضيراته لكأس آسيا..

المنتخب األولمبي يواجه نظيره القطري في ٣٠ ديسمبر

رونالدو يحقق حلم الطفل اللبناني حيدر
حقق نجم ريال مدريد االسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو  حلم الطفل اللبناني حيدر مصطفى الذي 
فقد والديه في التفجير االنتحاري المزدوج الذي استهدف الشهر الماضي منطقة برج البراجنة  في الضاحية الجنوبية 

لبيروت واسفر عن مقتل ٤٤ شخصًا، وذلك بعدما  التقاه الجمعة بحسب ما ذكر النادي الملكي.
وجاء في بيان ريال مدريد: "حيدر، الطفل البالغ من العمر ثالثة اعوام  والذي فقد والديه في نوفمبر خالل تفجيرات 

بيروت، حقق حلمه يوم  الجمعة عندما منح فرصة لقاء مثاله األعلى كريستيانو رونالدو".
وشوهد رونالدو في صورة نشرت على موقع ريال مدريد وهو يعانق  الطفل حيدر الذي استقبله ايضًا رئيس ريال 
فلورنتينو بيريز في صالة  االجتماعات في "سانتياغو برنابيو" وقدم له قميص الفريق مع اسمه  عليها فوق الرقم 

٧ الذي يرتديه رونالدو.
وتابع بيان ريال: "بعد الهجمات الوحشية التي حصلت في العاصمة  اللبنانية الشهر الماضي، حظيت صورة حيدر 
وهو يرتدي قميص ريال مدريد بعد نجاته من المجزرة، باهتمام عالمي، ومنذ حينها بذل النادي  قصارى جهده 

للتواصل معه وتحقيق حلمه بلقاء رونالدو".

للمرة الثالثة.. برشلونة بطًال ألندية العالم
أحرز برشلونة االسباني بطل أوروبا لقب بطولة العالم لألندية في كرة القدم 
في اليابان، بفوزه على ريفير باليت األرجنتيني بطل أميركا الجنوبية ٣-صفر 

أمس األحد على ملعب هيروشيما الدولي في المباراة النهائية.
وكان برشلونة يتساوى في عدد مرات احراز اللقب مع كورنثيانز البرازيلي 
المتوج في ٢٠٠٠ و٢٠١٢م في النسخة الجديدة للبطولة التي انطلقت عام 
٢٠٠٠م واصبحت ثابتة منذ ٢٠٠٥م، علمًا بأن البطولة بنظامها القديم 
كأس انتركونتيننتال كانت تجمع بين بطلي القارتين االوروبية واالميركية 
الجنوبية (مباراتان ذهابًا وايابًا بين ١٩٦٠ و١٩٧٩م، ثم مباراة واحدة من 

١٩٨٠ الى ٢٠٠٤م).
كما هو اللقب الخامس لبرشلونة هذا العام بعد رباعيته في الدوري والكأس 
المحليين ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر االوروبية (افلتت منه الكأس 

السوبر المحلية).

وخاض برشلونة المباراة بتشكيلته الكاملة بعودة المصابين االرجنتيني 
ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا اللذين غابا عن مباراة دور االربعة 

امام غوانغجو الصيني بطل آسيا ٣-صفر.
ووجد برشلونة ونجومه الثالثة صعوبة في فرض اسلوب لعبهم بسبب 
التنظيم الدفاعي لالعبي ريفر باليت، فغابت الفرص الحقيقية للتسجيل 
باستثناء تسديدتين قويتين لميسي، االولى من داخل المنطقة تصدى لها 
الحارس مارسيلو باروفيرو على دفعتين (٢٦)، والثانية من ركلة حرة مباشرة 

من ٢٥ مترًا ابعدها الحارس باروفيرو الى ركنية (٣٢).
في المقابل، اعتمد ريفر باليت على الضغط القوي على العبي برشلونة 
والهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الحارس الدولي التشيلي 

كالوديو برافو اثر تسديدتين قويتين للوكاس االريو.
ومنح ميسي التقدم لبرشلونة من هجمة قادها بنفسه ومرر كرة الى البرازيلي 

داني الفيش في الجهة اليمنى فرفعها االخير داخل المنطقة الى مواطنه نيمار 
فهيأها برأسه الى "البرغوث" االرجنتيني الذي احتضنها بتمويه جسدي رائع 

متالعبًا بمدافعين وتابعها بيسراه على يسار الحارس (٣٦).
وعزز سواريز تقدم برشلونة بالهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع 
في منتصف الملعب من سيرجيو بوسكتس فانطلق بسرعة وانفرد بالحارس 

باروفيرو قبل ان يسددها بيمناه داخل المنطقة (٤٩).
واضاف سواريز الهدف الثالث بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة 
عرضية من نيمار (٦٨).وهــو الهدف الخامس لسواريز في البطولة بعد 
ثالثيته في مرمى غوانغجو في نصف النهائي.ورفع سواريز رصيده الى ٢٤ 
هدفًا في ٢٤ مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.. وكاد غونزالو 
مارتينيز يسجل هدف الشرف من تسديدة قوية من خارج المنطقة ردها 

القائم االيسر (٨٤).


