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شهدت منظومة كرة قدم الصاالت يف املوسم الجاري نشاطاً كثيفاً عىل مستوى املسابقات ووصول عدد املباريات إىل 140 
مباراة يف املوسم، خاصة بعد استحداث مسابقتني هام كأس اإلمارات ودوري الشباب، كام شهدت اللعبة زيادة يف نشاطها 
خارج املالعب من خالل برامج التأهيل عىل مستوى التحكيم والتدريب، ولكن مع كثافة النشاط داخل وخارج املالعب، 

بقيت امليزانية يف تسيري اللعبة عىل حالها، بل إن الدعم املخصص من اتحاد الكرة أصبح بني شد وجذب، فأصبح 
االعتامد كلياً عىل مجلس الشارقة الريايض الذي يتحمل ميزانية 6 من أندية اإلمارة تشارك يف منظومة اللعبة 

باإلضافة مليزانية تنظيم املسابقات، والتي تشمل مكافآت التحكيم للمباريات وحافز بطيل الدوري 
والكأس وبقية التكلفة التي تشتمل أيضاً عىل احتياجات املنتخبات الوطنية. 

ورغم الخطوات الجدية باالتجاه باللعبة لعنرص السيدات يف املستقبل القريب، إال أن 
امليزانية املحدودة تشكل عائقاً يف ذلك، خاصة وأن اللعبة ال تحصل عىل عائد من رعاية 

أو بث تلفزيوين. 

بدأت اللجنة التنفيذية خطوات جدية لتأسيس 
نشاط للسيدات يف اللعبة، حيث تم عقد اجتامع 
مع ندى عسكر رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة 
املرأة، وذلك لتشـــكيل فریق صاالت واملشاركة 
بدوري السيدات وتأھیل املدربات والالعبات عن 

طریق اللجنة. 

 9
قدم  كرة  دوري  يف  تشارك  املوسم  هذا  فرق   9
الظفرة  هو  أبوظبي  من  واحد  فريق  الصاالت، 
و6  األهيل  وشباب  النرص  هام  ديب  من  وفريقان 
فرق من الشارقة هي البطائح ومليحة واتحاد كلباء 

ودبا الحصن وخورفكان والحمرية. 

 21
تم استحداث بطولة كأس اإلمارات اعتباراً من 
املوسم الجاري وتقام عىل مدار 21 يوماً ابتداًء 
من 4 مارس املقبل، وتم فيها توزيع الفرق عىل 
 13 يوم  األول  الدور  وينتهي  مجموعات،   4

مارس للتعرف عىل املتأهلني للمربع الذهبي. 

إعداد: يارس قاسم
غرافيك: أسيل الخلييل
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تم االتفاق بني اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصاالت واتحاد 
الجامعات  بطولة  الستضافة  العمل  وتنسيق  الجامعات 
املايض  أكتوبر  يف  أقيمت  التي  أبوظبي  يف  العربية  للدول 

مبشاركة منتخب الشباب للصاالت. 

تم استحداث قسم التطوير والعالقات الخارجية يف منظومة 
اللعبة هذا املوسم، وبناًء عىل ذلك تم تشكيل عمل فني 
بحت من الخرباء يف اللعبة من املواطنني ومن دول عربية 

وأوروبية لالستشارات الفنية يف تطوير اللعبة. 

إمارة  يف  واحد  خارجي  حدث  تنظيم  املوسم  هذا  شهد 
اآلسيوية تحت 20 سنة  التصفيات  استضافة  الفجرية وهو 
برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الرشقي ويل عهد الفجرية، 

وجاء التنظيم بالتعاون مع 82 رشكة لتنظيم البطوالت. 

 6
يقام يف موسم كرة قدم الصاالت 6 بطوالت 
تبدأ بكأس السوبر ثم كأس االتحاد ثم الدوري 
العام ثم كأس صاحب السمو رئيس الدولة ثم 
دوري  مسابقة  لها  يضاف  اإلمارات،  كأس 

الشباب.

 8
تضم مسابقة دوري الشباب 8 أندية 
كلباء  واتحاد  ومليحة  الذيد  هي 
الحصن  ودبا  وخورفكان  واملدام 
دوري  منافسات  وتقام  والبطائح، 
بالشارقة  الناشئة  مركز  يف  الشباب 
بني  من  وهي  املجموعتني  بنظام 
البطوالت املستحدثة يف هذا املوسم.

 60
للحكام  ودورة  للمدربني  ورشة  تنظيم  تم 
مبشاركة 60 شخصاً بواقع 35 يف ورشة املدربني 
بينهم مدربان من السعودية و25 حكامً تحت 
إسبانيا  إرشاف محارضين وخرباء دوليني من 

والكويت.
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