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ــباب  ــل املنتخب الوطني للش يواص
ــات  ــوض النهائي ــة لخ ــه املكثف تحضريات
يف  ــا  إقامته ــرر  املق ــباب  للش ــيوية  اآلس
مانيمار خالل الفرتة (14 - 28) من أكتوبر 

ــي  الت األوىل  ــة  املجموع ــن  ضم 2014م 
ــران ، تايالند  ــت منتخبات (اليمن ، إي ضم
ــب  املنتخ ــوض  يخ ــث  حي  ، ــار)  مانيم  ،
ــكره اإلعدادي  ــة يف معس ــه اليومي تدريبات
ــدرب  ــادة امل ــت قي ــاء تح ــيل بصنع الداخ
ــاعده  ــم ومس ــيل قاس ــد ع ــي أحم الوطن
ــي والتي تهدف إىل  الوطني محمد النفيع

ــة والبدنية  ــتوى الجاهزية الفني ــع مس رف
لالعبني.

ــر االتحاد العام  ــياق متصل أق ويف س
لكرة القدم إقامة معسكر إعدادي خارجي 
ملنتخب الشباب يف ماليزيا خالل النصف 
ــبتمرب الجاري والذي  ــهر س الثاني من ش
يشتمل عىل خوض مباراة ودية دولية أمام 

املنتخب املاليزي.
ــة لالتحاد  ــري األمانة العام ــا تج كم
ــض املباريات  ــة لتأمني بع ــاالت مكثف اتص
ــام منتخبات  ــباب أم ــة ملنتخب الش الودي
ــن جاهزية  ــيوية وبما يعزز م ــة وآس عربي
ــيوية  ــات اآلس ــوض النهائي ــب لخ املنتخ
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ــي األول عىل عاتقه أحالم 23 مليون يمني يف الداخل  يحمل املنتخب الوطن
ــاركة معقولة يف خليجي 22  ــرث من هذا الرقم يف دول االغرتاب لتقديم مش وأك
ــن كل الظروف تبدو ضده مقارنة  ــتقام يف الـ13 من نوفمرب القادم لك والتي س
ــتوى اإلعداد التي حصلت عليها املنتخبات الخليجية األخرى والتي  بمس
لعبت مباريات دولية قوية مثلما فعل العراق مع البريو وعمان التي لعبت مع 
ــدا وقطر أمام املنتخب املغربي بكامل محرتفيه يف أوروبا وكذلك كان هو  ايرلن
حال باقي املنتخبات الخليجية التي اختارت دول أوروبا إلقامة معسكراتها 

الخارجية.
ــه اإلعدادية  ــي مبارات ــا الوطن ــس لعب منتخبن ــاء أم مس
ــة أمام املنتخب االندونييس بعد أن فاز يف األوىل أمام  الثاني
ــدف دون رد وهما مباراتان  ــب املاليزي االوملبي به املنتخ
ــا املنتخبات  ــي خاضته ــات الت ــتوى املباري ــتا بمس ليس
ــها  ــل الظروف التي يعيش ــرى, لكن يف ظ ــة األخ الخليجي
ــن مخصصات إعداد  ــض وزارة املالية اإلفراج ع البلد ورف
ــيا هما املحطة  ــا ماليزيا واندونيس ــب تبدو مبارات املنتخ
ــىل  ــوف ع ــكوب للوق ــب س ــدرب املنتخ ــام م ــة أم املتاح
مستويات بعض الالعبني الحقيقية بعيدا عن معسكرات 

صنعاء اململة.
ــيخ أحمد  ــرة وخاصة رئيس االتحاد الش ــو أن يحاول اتحاد الك ــا أتمناه ه م
العييس التواصل بكل ثقله مع منتخبات املجموعة الثانية العراق ،الكويت ، 
اإلمارات، عمان إلجراء مباريات ودية قبل التوجه إىل الرياض عىل اعتبار أن 
منتخبات ماليزيا واندونيسيا تنتمي لكرة رشق آسيا وهي بعيدة عن أسلوب 
ــنواجهها يف البطولة وهي منتخبات البحرين وقطر  لعب املنتخبات التي س
ــعودية وإذا ما اتيحت مباراة أو مباراتان من هذا النوع فإني اعتقد أنها  والس
ستفيد الجهاز الفني بوضعه أمام الصورة الحقيقية للمنتخبات الخليجية.
ــباب والرياضة  ــرة ووزارة الش ــاد الك ــه اتح ــالم علي ــا ي م
ــداد  ــات إع ــاد موازن ــتقبل باعتم ــط للمس ــدم التخطي ع
ــة واالنتظار حتى  ــة بعيدا عن الصدف ــات الوطني املنتخب
ــتحقاقات الخارجية ، األجندات  آخر اللحظات قبل االس
ــيا عام 2018م  معروفة حتى مونديال كأس العالم يف روس
ويستطيع اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة اعتماد 
هذه املوازنات بعيدا عن املزاجية وتحسن أو تردي عالقة 

وزير الشباب برئيس اتحاد الكرة.
تلعب أغلب املنتخبات العاملية مباريات ودية يف أيام الفيفا بغض النظر عن 
ــاهدنا  ــوالت العاملية وقبل أيام ش ــن الخروج يف بعض البط ــم املدرب أو ع اس
ــاراة ودية جمعت املنتخبني االرجنتيني  ــال تكراراً لنهائي كأس العالم بمب مث

واالملاني كل لغرض فني آخر وهذه هي كرة القدم الحالية.
ــب الوطني كونه أصبح  ــى التوفيق للمنتخ ختاماً.. أتمن
ــاء الوطن  ــا كل أبن ــع عليه ــي يجم ــدة الت ــة الوحي الحال
واعتقد أن املؤتمري أو اإلصالحي أو أنصار الله أو الحراك 
ــون  ــعدون ويتعس الجنوبي أو بقية التيارات األخرى يس

لفوز وخسارة املنتخب الوطني .

■           ■           ■           ■

ــكوب  ــي 22 أتمنى أن ال يقال املدرب س ــات يف خليج ــت نتائج املباري ــا كان أي
ــاركة ,وأتصور أن الظروف  حتى ال نعود لنقطة الصفر من جديد بعد كل مش
ــكوب تقييماً  ــداد املنتخب ال تجعلنا نقيم املدرب س ــة التي مر بها إع الحالي

عادًال ، االستقرار الفني أساس تطور أي منتخب.

المستوى الحقيقي لرياضتنا يظهر من خالل دورات األلعاب

املشاركات األوملبية .. أسس منظمة أم منهجية غائبة؟
تقرير/يحيى الحاليل

تثري املشاركات األوملبية يف مختلف الدورات 
ــاؤالت  ــة والقارية والدولية الكثري من التس العربي
ــري  ــاركات ملعاي ــك املش ــوع تل ــدى خض ــول م ح
محددة تحدد منهجية املشاركة ونوعيتها وكمها.
وتظل املشاركات األوملبية التي ترشف عليها 
ــة محل جدل  ــة األوملبية الوطني ــا اللجن وتتواله
ــاً ما تكون  ــة أنها دائم ــالف من جدواها خاص وخ

غري ملبية للطموحات.
ــن  م ــري  الكث ــة  األوملبي ــة  اللجن ــه  وتواج
االنتقادات .. ولكن أمامها الكثري من الصعاب التي 
ــق تأدية عملها بالصورة املطلوبة وتجعل من  تعي
املشاركات اليمنية يف مختلف الدورات مخفقة إال 

فيما ندر.
ــىل أي  ــة وع ــاركات األوملبي ــم املش ــف تت كي
ــي تمثل بالدنا يف  ــاس يتم اختيار األلعاب الت أس
ــاك معايري  ــدورات األوملبية .. وهل هن ــف ال مختل
ــد األلعاب التي  ــها تحدي حقيقية يتم عىل أساس
ــري  ــا الكث ــدورات .. وغريه ــف ال ــارك يف مختل تش
ــورة الريايض)  ــعى (الث ــاؤالت التي س ــن التس م
للكشف عن إجاباتها يف هذا التقرير الذي نتناول 
ــاركة ومنهجية  ــار األلعاب املش ــه معايري اختي في
ــف دورات األلعاب  ــة يف مختل ــاركات اليمني املش
ــباب اختفاء بالدنا من قائمة األبطال يف كثري  وأس

من املحافل األوملبية.
بطائق دولية

ــة يف مختلف دورات  ــاركات األوملبي تتم املش
ــاً وقارياً  ــه دولي ــول ب ــو معم ــا ه ــق م ــاب وف األلع
ــبة لدورة األلعاب األوملبية الدولية  وعربيا، فالنس
تتم فيها املشاركة وفق أرقام مؤهلة يف كل رياضة، 
ــة محمد  ــة األوملبي ــام اللجن ــد أمني ع ــث يؤك حي
ــة فهناك  ــدورة الدولي ــبة لل ــري أنه بالنس األهج
ــا الجماعية  ــاب الفردية أم ــة يف األلع ــام مؤهل أرق
ــارات لتحديد  ــتوى الق ــام تصفيات عىل مس فتق
املنتخبات املتأهلة إىل األوملبياد، منوهاً بأن بعض 
ــادرة عىل تجاوز تلك األرقام املحددة  الدول غري ق
ــل إىل األوملبياد فيتم منح تلك الدول بطائق  للتأه
ــان  ــد كل اللج ــاً لتواج ــة ضمان ــاركة العاملي املش
األوملبية الوطنية يف هذا املحفل العاملي، موضحاً 
ــم تحديد العب والعبة  ــه وفقاً لهذه البطائق يت أن
ــوى وبعض  ــاب الق ــا يف ألع ــباحة ومثلهم يف الس
ــب  ــارك بالع ــا تش ــة، وأن بالدن ــات املائي الرياض

ــوى عرب هذه  ــة يف الق ــب والعب ــباحة والع يف الس
البطائق.

مشاركة مفتوحة
ــيوية  ــة واآلس العربي ــاب  ــا دورات األلع أم
ــا  ــاركة فيه ــالمية، فاملش ــيوية واإلس ــرب آس والغ
ــدورات  ــة لتلك ال ــة املنظم ــاً لالئح ــة وفق مفتوح
ولجميع الدول املندرجة يف إطار املنطقة أو القارة، 
ــاركة مختلف الدول تتم وفقاً إلمكانياتها يف  ومش

املشاركة.
ــار األهجري إىل أنه بالنسبة ملشاركاتنا  وأش
ــىل جدول  ــم اإلطالع ع ــذه األلعاب فيت ــل ه يف مث
ــن ثم إقرار  ــتتضمنها الدورة وم ــاب التي س األلع
ــل من غريها  ــاب التي هي أفض ــاركة يف األلع املش
والتي تحقق نتائج طيبة عىل مستوى املشاركات 
ــف  مختل يف  ــة  الرياضي ــادات  لالتح ــة  الفردي
ــًال يف دورة األلعاب  ــوالت، متطرقاً إىل أنه ومث البط
ــة إقامة عرش  ــاد اللجان العربي ــة يقر اتح العربي
ألعاب أوملبية يف الدورة، ومن ثم ترتك الحرية للبلد 
ــواًء كانت أوملبية  املنظم يف إرشاك ألعاب أخرى س
ــس اتحاد  ــع مجل ــيق م ــة وبالتنس ــري أوملبي أو غ
ــىل الدورات  ــر ينطبق أيضاً ع ــذا األم اللجان، وه

الغرب آسيوية واإلسالمية واآلسيوية.
ــبة ملشاركاتنا يف هذه  وقال األهجري: بالنس
ــدورة وما يتضمنه  ــاً لربنامج ال ــدورات فتتم وفق ال
من ألعاب فنحرص عىل املشاركة يف األلعاب التي 
ــن غريها ووفقاً  ــون ظهورها أفضل م ــع أن يك نتوق
لإلمكانيات املتاحة، كما نشارك بألعاب أخرى قد 

ــتعدة ولكن مشاركتها تندرج يف إطار  ال تكون مس
إعدادها للمستقبل مثل لعبتي السباحة والقوى 
ــدورات بهدف  ــب ال ــا يف أغل ــارك بهم ــني نش اللت
ــي وبما يضمن  ــاد العامل ــني لألوملبي ــداد الالعب إع
ــدورات وجاهزين  ــني ملثل هذه ال ــوا مواكب أن يكون
ــد األوملبياد العاملي ونضطر  وبحيث ال يأتي موع
إما عدم املشاركة أو املشاركة بالعبني ليس لديهم 
ــدورات فندفع  ــذه ال ــاركة يف مثل ه ــات املش مقوم
ــن والتطور،  ــل التحس ــن أج ــني م ــؤالء الالعب به
ــة إلرشاك ألعاب جديدة  وتخطط اللجنة األوملبي
ــتقبل من خالل إعداد بعض العبي ألعاب  يف املس
ــاركة من قبل وإرشاكهم يف عدة  لم يسبق لها املش
ــتقبل ولكي ال تظل  دورات بهدف إعدادهم للمس

بالدنا خارج قائمة النتائج.
ــا  ــة تتبعه ــدورات آلي ــذه ال ــاركة يف ه وللمش
ــة األوملبية تتمثل يف أنه وعقب اإلطالع عىل  اللجن
ــدد من االتحادات  ــج ألعاب دورة ما تعلن ع برنام
ــون ذلك قبل  ــا يك ــاً م ــاركة وغالب ــا يف املش رغبته
ــن اللجنة  ــدورة ولك ــد ال ــاً من موع ــني تقريب عام
ــه األهجري تطلب من  ــب ما أوضح األوملبية حس
ــاركة ويتم مناقشتها  تلك االتحادات برامج للمش
ــاب التي  ــتوى تلك األلع ــم متابعة مس ــاً تت وأيض
ــاركاتها  ــج مش ــم نتائ ــاركة وتقيي ــب يف املش ترغ
الفردية يف البطوالت الخارجية ومن ثم يتم تحديد 
إمكانية املشاركة يف دورات األلعاب من عدمها من 
ــج جيدة يف  ــق نتائ ــاب التي تحق ــالل أن األلع خ
ــاركاتها الفردية يتم املشاركة بها فيما التي ال  مش

تقدم شيئاً فيتم استبعادها.
ضرورة المشاركة

ــة اللجان  ــة أو القاري ــان الدولي ــزم اللج وتل
ــاركة يف الدورات املختلفة وخاصة  األوملبية باملش
ــي أصبحت جزًءاً من  ــيوية الت عىل الدورات اآلس
ــري: يقدم  ــة، حيث يقول األهج ــاب األوملبي األلع
دعم للجان األوملبية الوطنية من أجل مشاركاتها 
ــتوى اآلسيوي  يف دورات األلعاب، فمثًال عىل املس
ــم تقديم 30 تذكرة لكل لجنة  ويف الدورة املاضية ت
ــة  ــدورة املقبل ــة ويف ال ــل باإلقام ــة إىل التكف إضاف
ــرة فيما تتحمل  ــع الدعم إىل 45 تذك ــا تم رف بكوري

ــس  واملالب ــداد  اإلع ــف  تكالي ــة  الوطني ــة  اللجن
ــايل هنا ال يمكن االعتذار  الرياضية وغريها، وبالت
ــاركة  ــربر لعدم املش ــدم وجود م ــاركة لع ــن املش ع
ــون كل اللجان تلقت  ــرتاك إلزامياً ك ليصبح اإلش

الدعم املحدد.
وبالتايل فاملشاركة يف الدورات أصبح رضورة 
ــة  ــان األوملبي ــة يف اللج ــدول املندرج ــىل كل ال ع
ــة  ــون الحرك ــة ك ــيوية أو العربي ــة أو اآلس الدولي
األوملبية إجماًال ال تقترص عىل التنافس الريايض، 
بل لها أهداف أخرى، وأوضح األهجري أن الحركة 
األوملبية لم تعد تقترص عىل التنافس الريايض بل 
ــباب  ــح لها أهداف عاملية تتمثل يف التقاء ش أصب
الدول وتعارفهم وتبادل الثقافات وإرساء مبادئ 
ــف وغريها  ــة والتنافس الرشي ــالق الرياضي األخ
ــاً لكل دول العالم، فيما نوعية  وهو ما أصبح ملزم
ــاركة لكل دولة وقوام الوفود واأللعاب مرتوك  املش

فيه الحرية لكل دولة.
خفي حنني

ــي يف مثل هذه املحافل ما زال  التواجد اليمن
متواضعاً وغري ملبيا للطموحات، وغالباً ما تعود 
ــول هذا الجانب أوضح  بعثاتنا بخفي حنني، وح
ــتوى الرياضة  ــة األوملبية أن مس ــني عام اللجن أم
ــة أو دورة  ــي أي بطول ــي فف ــة متدن ــة عام اليمني
ــده كون  ــد غري ما نحص ــا لن نحص ــارك بالدن تش
هذا هو املستوى الفعيل للرياضة اليمنية، مشرياً 
ــتعكس  ــه لو كانت هناك ألعاب متطورة فس إىل أن
ــه، معترباً أن  ــد في ــل تتواج ــتواها يف أي محف مس
ــف  ــاب هي التي تكش ــاركات يف دورات األلع املش
ــتوى الحقيقي لرياضتنا أكرث من املشاركات  املس
ــاد، كون دورات األلعاب األوملبية  الفردية لكل اتح
ــد فيها  ــدول عىل التواج ــرص كل ال ــاً ما تح دائم
ــا وأقواهم،  ــاً بأفضل العبيه ــاركة فيها أيض واملش
وبالتايل فمستوى دورات األلعاب أقوى بكثري من 
ــتوى البطوالت العادية وفيها تعرف كل دولة  مس

حجمها وقوتها ومكانها الطبيعي والحقيقي.
التطور ليس سه

ــور والتقدم  ــث عن التط ــد أن البح وبالتأكي
ــة، ولذا كان ال  ــخص وجهة ودول ــو هدف لكل ش ه

ــبة  بد يف هذا التقرير من الطرق إىل الحلول املناس
ــث يقول  ــي يف بالدنا، حي ــل األوملب ــر العم لتطوي

األهجري يف هذا الجانب:
ــهل  ــر العمل األوملبي ليس باألمر الس تطوي
ــة الرياضية  ــب الحرك ــىل كل جوان ــو مرتكز ع فه
عامة، كونه منظومة متكاملة لن تتطور إال بتطور 
ــا وجدت لدينا اإلدارة  الحلقات األخرى، فمتى م
الرياضية السليمة من رأس الهرم إىل قاعدتها أي 
ــادات واألندية واللجنة األوملبية  يف الوزارة واالتح
ــاً ال بد من  ــور، وأيض ــيمكننا من التط ــا س فحينه
ــة يف كل محافظة، فكما  ــود بنية تحتية مكتمل وج
ــد  ــة ال تج ــات الوطني ــم املنتخب ــظ أن معظ نالح
ملعباً أو صالة خاصة بكل منتخب للتدرب عليها 
عىل مدار العام، أيضاً ال بد من وجود مدربني عىل 
ــديد  ــتوى عاملي، فمدربونا مع احرتامي الش مس
ــارى  ــون قص ــم يبذل ــم أن جميعه ــع ورغ للجمي
ــتوياتهم ال تصل إىل أضعف  ــم إال أن مس جهوده

مستوى ملدربي دول العالم.
ــم يف  ــايس امله ــب األس ــار إىل أن الجان وأش
ــات املالية الكافية  التي  قضية التطور هو اإلمكان
متى ما وجدت فيمكن إيجاد مدربني عىل مستوى 
ــتمرة عىل  عاملي وإقامة البطوالت الداخلية املس
ــليمة  مدار العام وإعداد منتخباتنا بالصورة الس
ــرباً أن توفر املال يمكن من  ــاً وخارجياً، معت داخلي
وضع اسرتاتيجية متكاملة ال تعتمد عىل االنتظار 
لرصف املخصصات إن وجدت يوماً فهي ال توجد 
ــم تنفيذها لتحقيق التطور  اليوم اآلخر، وإذا ويت

املنشود.
التقييم موجود ولكن

ــا يف كل دورة  ــاركة بالدن ــم مش ــن تقيي وع
ــداد تقارير  ــم إع ــه يت ــري أن ــد األهج ــة، أك أوملبي
ــاركة وتحديد  ــة مكتملة الجوانب عن كل مش فني
ــه وإن  ــاً بأن ــودة، منوه ــور املوج ــب القص جوان
ــلبيات إال أنه ال  وضعت الحلول لتفادي تلك الس
ــذ الحلول والعمل  ــليمة لتنفي توجد املخارج الس
ــر وبالتايل فالوضع يظل كما  بها من أجل التطوي
ــد القدرة لتصحيح الخلل  هو عليه، فعندما توج

سيكون التطور متاحاً.

استعدادًا للنهائيات اآلسيوية بمانيمار

منتخب الشباب يخوض معسكرًا خارجيًا يف مالزييا

خالد النواري الثــــورة/ 

ــريه  ــع نظ ــدم م ــرة الق ــي لك ــب الوطن ــادل املنتخ تع
ــة الدولية التي  ــداف يف املباراة الودي ــيس بدون أه االندوني
ــن تحضريات  ــيا ضم ــس يف اندونيس ــر أم ــا ظه جمعتهم
ــة املقبلة ويف  ــتحقاقات الخارجي ــي لالس ــب الوطن املنتخ
مقدمتها املشاركة يف منافسات دورة كأس الخليج العربي 
الثانية والعرشين التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض 

خالل نوفمرب املقبل.
وقدم املنتخب الوطني أداء جيداً يف املباراة وتحصل 
ــجيل والتي ترجمت  ــانحة للتس عىل عدد من الفرص الس
ــكلها  تفوق املنتخب أغلب فرتات اللقاء والخطورة التي ش
ــم يكتب  ــيس والتي ل ــى االندوني ــىل املرم ــة ع ــط املقدم خ
ــاء تلك  ــز والدقة يف إنه ــاب الرتكي ــاح نتيجة غي ــا النج له

الهجمات بالصورة الصحيحة وترجمتها إىل أهداف.
ــكيلة بدت  ــاراة بتش ــب الوطني املب ــاض املنتخ وخ
مختلفة عن القائمة التي شاركت يف ودية األوملبي املاليزي 
ــكوب عىل  ــالف س ــيكي مريوس ، حيث اعتمد املدرب التش

ــباس ، وليد الحبييش ،  ــة ضمت الالعبني (مراون بس قائم
مدير عبدربه ، فؤاد العمييس ، محمد بقشان ، محمد فؤاد 
، عبد املعني املجريش ، أحمد الحيفي ، عبدالواسع املطري 

، وحيد الخياط ، عالء الصايص).
ــذارات ، حيث تم  ــة إن ــهار أربع ــهدت املباراة إش وش
ــل محمد العبيدي من  ــان والبدي إنذار الالعب محمد بقش
ــديم  ــا ، فيما تم إنذار الالعبني روباي وعرفان باش منتخبن

من منتخب اندونيسيا.
وتعد املباراة الودية أمام اندونيسيا الثانية يف مرحلة 
ــلة من  ــتمل عىل خوض سلس ــداد الحالية والتي تش اإلع
ــب ماليزيا  ــداء بودية منتخ ــة الدولية ابت ــات الودي املباري

األوملبي والتي فاز فيها منتخبنا بهدف وحيد.
ــكل الفوز عىل ماليزيا والتعادل أمام اندونيسيا  وش
ــدرب  ــادة امل ــت قي ــي تح ــب الوطن ــة للمنتخ ــة طيب بداي
ــواره بنتائج إيجابية  ــن مش ــكوب الذي دش ــيكي س التش
ــهدت نتائج  أعادت التوازن للمنتخب الوطني بعد فرتة ش
ــف املنتخب  ــت بصورة مبارشة عىل تصني ــلبية انعكس س
ــبوق حينما وصل إىل املرتبة  ــهد تراجعاً غري مس والذي ش

(184) يف تصنيف أغسطس املايض.

وتكررت نتيجة التعادل بني املنتخب الوطني ونظريه 
االندونييس للمرة الرابعة بعد أن تعادال يف ثالث مناسبات 

رسمية يف تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا.
ــام لكرة القدم  ــل االتحاد الع ــة ثانية يواص من ناحي
ــقيقة  ــادات الش ــن االتح ــدد م ــع ع ــة م ــه املكثف اتصاالت
ــات الودية  ــلة من املباري ــن أجل تأمني سلس ــة م والصديق
ــة  ــرتة املقبل ــالل الف ــي األول خ ــب الوطن ــة للمنتخ الدولي
 22 ــي  خليج ــة  بطول ــات  منافس ــوض  لخ ــتعداداً  اس
ــن  ــل. وأوضح األخ حس ــرب املقب ــالل نوفم ــعودية خ بالس
باشنفر النائب األول لرئيس إتحاد كرة القدم أن االتصاالت 
شملت االتحادين العراقي واألردني وهناك موافقة مبدأية 
ــة وتحديد  ــار املوافقة النهائي ــني بانتظ ــىل إقامة املبارات ع

املوعد الرسمي للمباراتني.

ــرياً يف حديث لـ (الثورة الريايض) إىل أن االتحاد  مش
ــة ملا لها من أهمية  ــرص عىل تأمني املباريات التجريبي يح
كبرية خالل الفرتة الحالية وبما يعزز من جاهزية املنتخب 
والوصول إىل مستوى طيب يؤهله للظهور بشكل طيب يف 

كأس الخليج بالرياض.
ــدد من االتحادات العربية  ــلة ع الفتاً إىل أنه تم مراس
ــوض املباريات من  ــدرج يف خ ــاة الت ــم مراع ــيوية وت واآلس
ــهل إىل األصعب وصوًال ملرحلة متقدمة من الجاهزية  األس
ــيا وهما  ــع منتخبات من رشق آس ــت البداية م ــث كان ، حي
ــة أمام  ــات القادم ــتكون املباري ــيا ، وس ــا واندونيس ماليزي
ــات أمام  ــوًال إىل خوض مباري ــا وص ــوى منه ــات أق منتخب
ــيا وكذلك  ــورة مثل العراق بطل آس ــات قوية ومتط منتخب

املنتخب األردني.

عبدالرقيب فارع  الثــــورة/ 

ــادي العروبة  ــام ن ــني ع ــرب أم ع
فضل مثنى رازح عن استيائه الشديد 
ــي تعرضت  ــيئة الت ــن املعاملة الس م
ــالل تواجدها يف  ــة النادي خ لها بعث
ــوض مباراة  ــدة لخ ــة الحدي محافظ
ــبوع الثالث لدوري النخبة أمام  األس
ــن قبل رئيس  ــباب الجيل م ــق ش فري
ــب  ــيل غال ــو ع ــابقات أب ــة املس لجن
ــات  ــة الضغوط ــام بممارس ــذي ق وال
عىل البعثة مخرتقاً اللوائح واألنظمة 

املعمول بها يف بطولة الدوري العام.
مشرياً يف سياق حديثة الخاص 
ــس  ــايض) إىل أن رئي ــورة الري لـ(الث
ــام بتهديد البعثة  ــابقات ق لجنة املس
ــم أن يلعبوا يف  ــان عليه ــم ب وإرغامه
ــؤولية  ملعب العلفي أو يتحملوا املس
الكاملة ضارباً بالتعاميم الصادرة من 
األمانة العامة لالتحاد عرض الحائط 
ــات  مباري ــوض  بخ ــيض  تق ــي  والت
الحديدة عىل ملعبي الهالل والجيل.

ــا يؤكد ذلك  ــاً بالقول: وم مضيف
ــاد العام  ــادر من االتح ــم الص التعمي
ــوص نقل املباريات  لكرة القدم بخص
ــي إىل ملعب الهالل  ــب العلف من ملع
ــدم صالحياته وذلك بيوم 2/ 9 من  لع

الشهر الجاري وبرقم 17 
ــة  العروب إدارة  أن  رازح  ــد  وأك
ــكوى لالتحاد العام بهذا  تقدمت بش
الخصوص وهي عىل أمل أن يتم عمل 
ــؤولة  ــذه التجاوزات غري املس ــد له ح
ــري بطولة  ــلباً عىل س ــتؤثر س التي س
ــدوري  ــة وأن ال ــام خاص ــدوري الع ال

مايزال يف البداية.
ــب  ــل النائ ــوال تدخ ــاف: ل وأض
ــن  ــاد العام حس ــس االتح األول لرئي
باشنفر الذي عمل عىل معالجة األمر 
ملا أقيمت املباراة خاصة والبعثة كانت 

ستغادر الحديدة عائدة إىل صنعاء.
ــني عام نادي العروبة  وطالب أم
ــه االتحاد العام النظر  يف ختام حديث
ــت بها  ــي تقدم ــادي الت ــكوى الن بش
ــب للفريق  اإلدارة ورد االعتبار املناس

العرباوي وللنادي عامة.

مساع لتأمني مباراتني أمام العراق واألردن

تعادل سلبي بني املنتخب الوطني ونظريه االندونيسي
أمني عام نادي العروبة لـ( الثورة الرياضي):

رئيس لجنة املسابقات أخرتق اللوائح 
ومارس علينا الضغوطات 
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أمني عام اللجنة األولمبية:

¶ مشاركاتنا تتم وفق برامج األلعاب والحركة 
األولمبية لم تعد قاصرة على التنافس الرياضي

¶ تطور العمل األولمبي منظومة متكاملة 
تحتاج لإلدارة السليمة والمال والبنية التحتية

النائب األول لرئيس االتحاد:

حريصون على اإلعداد الجيد .. 
وتلقينا موافقة بعض االتحادات

تقدمنا بشكوى 
لالتحاد العام 

ونأمل وضع حد 
للتجاوزات 


