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إشراف:/ يحيى الضلعي

تهانينا للضلعي
< صدراألسبوع الماضي قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بتكليف الزميل 
«الميثاق»- بالعمل سكرتيرًا لتحرير صحيفة «الرياضة» الصادرة  يحيى محمد الضلعي- مشرف الصفحة الرياضية بـ

عن المؤسسة..
وقضت المادة الثانية من القرار بإلغاء أي قرار سابق في المنصب والعمل به من تاريخ صدوره..

تهانينا للزميل الضلعي.. وتمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

يالقي أفغانستان الخميس المقبل في ثاني مبارياته التجريبية:

المنتخب األولمبي يتعادل وديًا مع نظيره الياباني

«الميثاق»- خاص:
حقق المنتخب األولمبي لكرة القدم نتيجة طيبة في لقائه الودي الدولي الذي خاضه يوم األربعاء الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة أمام المنتخب 
األولمبي الياباني حين خرج المنتخبان بنتيجة التعادل السلبي في المباراة الودية التجريبية التي جمعتهما في قطر وذلك ضمن االستعدادات التي يجريها 
كالهما قبل الدخول في غمار منافسات كاس آسيا المؤهلة ألولمبياد ريودي جانيرو بالبرازيل. ومن المقرر أن يخوض منتخبنا األولمبي الخميس المقبل 
اته الودية حين يواجه منتخب أفغانستان بالدوحة أيضًا.. في حين سيختتم  منتخبنا األولمبي تجريبياته بلقاء المنتخب األولمبي القطري يوم  ثاني لقاء

الثالثين  من ديسمبر الجاري بالعاصمة الدوحة.

العدوان السعودي يحرم األندية اليمنية 
من المشاركات  القارية!!

«الميثاق»- خاص
أعلن االتــحــاد اآلســيــوي لكرة القدم يوم 
الخميس الماضي عن الفرق التي  من المقرر 
أن تشارك في البطوالت القارية للموسم 
٢٠١٥-٢٠١٦م، فتم تحديد أسماء الفرق 
التي ستشارك في منافسات دوري أبطال آسيا 
وكذلك أسماء الفرق التي ستخوض منافسات 

بطولة كأس االتحاد  اآلسيوي.
وكما هو معلوم فقد تم تغييب ممثلي 
الكرة اليمنية من خارطة البطوالت  اآلسيوية 

لالندية للموسم الجديد ،حيث خلت القائمة 
المعلنة للبطولتين- دوري االبطال وكاس 
االتحاد- من وجود أي ناٍد يمني للمرة األولى 

منذ  أكثر من ٢٠ عامًا.
وجــاء تغييب االنــديــة اليمنية بسبب ما 
تــعــانــيــه الــيــمــن حــالــيــًا مــن ظـــروف صعبة 
سببها العدوان السعودي األمريكي الغاشم 
المستمر على بالدنا  منذ ٢٦ مارس الماضي 
والذي مازال متواصًال وتجاوز شهره الثامن  
حتى اليوم.. وهو العدوان الجائر الذي طال كل 

شيء فقتل ودمر وشرد واستهدف المنشآت 
والمالعب الرياضية بالقصف الهمجي.. األمر 
الذي حال دون إقامة أي نشاط رياضي عمومًا 
وكــذلــك حــال دون تنظيم  بطولة كروية 
على وجه الخصوص وهو ما أدى إلى حرمان 
الكرة  اليمنية من التواجد قاريًا لعدم وجود 
أو إقامة أي مسابقة رسمية في كرة  القدم 
حيث كان يفترض أن يشارك بطل الدوري 
وبطل الكاس في بطولتي دوري االبطال و 
كاس االتحاد اآلسيوي للعام القادم ٢٠١٦م.

تغييرات كبيرة في التشكيلة النهائية للمنتخب األولمبي
أعلن الجهاز الفني للمنتخب األولمبي لكرة القدم عن إجراء تعديالت 
واسعة على القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب في نهائيات بطولة  
كاس آسيا للمنتخبات األولمبية تحت ٢٣ سنة والمزمع إجراؤها في 
قطر  في النصف الثاني من شهر يناير المقبل وهي البطولة التي 

سيتأهل منها ٤ منتخبات آسيوية إلى اولمبياد البرازيل ٢٠١٦م.
وشملت القائمة النهائية المختارة لصفوف المنتخب اختيار ٢٧ 

العبًا هم:
سالم الهارش ، عصام الحكيمي ، ياسر مناجي (لحراسة المرمى)

والالعبون :أسامة عنبر، أوسان ناصر ، أحمد سعيد ، أحمد علوس 
،  أحمد السروري ، بشير المنيفي ، جهاد عبدالرب ، خالد علي سعيد 
،  سليمان عبده حزام، عبدالرحمن ياسين ، عبدالخالق صالح ، عالء 
الدين  نعمان ، عمار حمصان ، علي خليل ، علوي صالح فدعق ، 
عبدالمعين  الجرشي ، فيصل باهرمز ، مجاهد عبده فارع ، محمد 
عبدالله الداحي ،  محمد عبدالحكيم السروري ، محمد بقشان، وليد 

الحبيشي ، ياسر الجبر.
وبذلك يكون مدرب المنتخب أمين السنيني قد أحدث تغييرًا كبيرًا 
على  التشكيلة التي كانت في السابق تضم قرابة ٨٠٪ من الالعبين 
الذين  سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني األول في خليجي ٢٢ أو 
بالتصفيات  المزدوجة لكاس العالم ٢٠١٨م وكاس آسيا ٢٠١٩م.

ويتضح من قائمة األسماء المذكورة أعاله أن المدرب اكتفى فقط 
بدعوة  خمسة العبين  ممن شاركوا مع األحمر الكبير في كاس 
الخليج  بالسعودية والتصفيات المشتركة لمونديال روسيا وكاس 

أمم آسيا وهم:
وليد الحبيشي، (محمد بقشان ، أحمد علوس، أسامة عنبر، 

األولمبي ياسر الجبر)، وهو مايعني أن المنتخب 
لــن يستفيد مــن خــدمــات العبين 
آخرين يحق لهم اللعب أولمبيًا حتى 
بعد أن سبق لهم تمثيل المنتخب 
الوطني للكبار أمثال المهاجم أيمن 

الهاجري وزميله  عبدالواسع 
المطري ونجم الوسط 

فــــــؤاد الــعــمــيــســي 
وغيرهم..!!

رونالدو: انتقالي 
لبرشلونة وارد!!

أشار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد اإلسباني، إلى 
أن  انتقاله إلى الغريم التقليدي برشلونة أمر وارد الحدوث، مرجًعا ذلك 
إلى  أن عالم كرة القدم ال يعرف المستحيل. وقال رونالدو، في مقابلة 
مع قناة "ESPN" األمريكية: "هناك أشياء تتكون  عند الشخص 
أفكار عنها.. اللعب في برشلونة أمر مستحيل، كما أنه من  المعقد 
اللعب لفريق إنجليزي غير مانشستر يونايتد. .لكن ال شيء  مضمون.. 
ال شيء مؤكد في كرة القدم".ولم يستبعد رونالدو إمكانية فوزه بالكرة 
الذهبية كأفضل العب في العالم  ٢٠١٥م، والتي ينافس عليها إلى 
جانب األرجنتيني ليونيل ميسي  والبرازيلي نيمار، رغم أنه لم يفز 
السنة الماضية بألقاب جماعية مع  ريال مدريد أو المنتخب البرتغالي. 
وأضاف النجم البرتغالي: "على المستوى الفردي أعتقد أنني ظهرت 
بمستوى جيد، من الممكن أن يكون أفضل موسم لــدي (الموسم  

ـــمـــاضـــي).. أنـــا في  وضـــع جــيــد عــلــى غـــرار ميسي ال
فازا  بدوري أبطال أوروبا.. ونيمار، ألنهما 

أن الفوز بالكرة الذهبية لهذا أعتقد 
ــد،  ــق ــع لكن ليس مستحيًال".م

في إطار التحضيرات التي يجريها حاليًا المنتخب األولمبي لكرة القدم استعدادًا لخوض 
نهائيات كاس آسيا تحت ٢٣ سنة المقرر إقامتها في  النصف الثاني من يناير المقبل 
بالعاصمة القطرية قطر الدوحة حيث  يلعب األولمبي اليمني ضمن المجموعة الثالثة مع 
منتخبات (كوريا  الجنوبية، أوزبكستان، العراق) فقد تم تعزيز صفوف المنتخب بإثنين 
من الالعبين اليمنيين ممن يعيشون في بالد االغتراب، األول واسمه صالح الديني يلعب 
في صفوف نادي قالقيل درجة ثانية في مملكة البحرين، فيما يدعى الثاني حسن هبة وهو 

من أبرز الالعبين في صفوف منتخب الجالية اليمنية بمدينة جدة بالسعودية.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني  لالستفادة من 
الفترة القليلة المتبقية على خوض البطولة المذكورة لكي يصل بالعبي المنتخب إلى أفضل 
جاهزية ممكنة سعيًا للظهور المشرف في النهائيات اآلسيوية المؤهلة إلى مسابقة كرة 
القدم في دورة األلعاب األولمبية المقررة في ريودي جانيرو بالبرازيل خالل الفترة ١٥- 

٢٥ أغسطس ٢٠١٦م.

مغتربان يعززان صفوف المنتخب األولمبي لكرة القدم

في حفل إجراء قرعة يورو ٢٠١٦م:

فرنسا تتحدى اإلرهاب بحفل افتتاح "خيالي"

أبهرت فرنسا العالم بحفل افتتاح "خيالي" قبل بدء مراسم سحب قرعة  بطولة يورو ٢٠١٦م وبالفرق 
الراقصة وبالموسيقى الرائعة، أضاءت فرنسا ما أطفأه  اإلرهاب بظالمه، وما أسفر عنه من ١٢٩ قتيًال 

في تفجيرات ستاد دو  فرانس.
ات أمنية  وحضر سحب القرعة- التي أجريت في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية  باريس وسط إجراء
مشددة- عدة نجوم سابقين، أبرزهم  الهولندي رود خوليت والفرنسي بيسنتي ليزارازو، واأللماني أوليفر  
بيرهوف، والفرنسي دافيد تريزيجيه، بينما غاب عنها ميشيل بالتيني،  رئيس االتحاد األوروبي لكرة 
القدم "ويفا"، بسبب عقوبة اإليقاف  المفروضة عليه من قبل لجنة القيم باالتحاد الدولي للعبة "فيفا".

ُيذكر أن هذه النسخة من البطولة تقام ألول مرة بمشاركة ٢٤ منتخبًا بعد زيادة عدد المشاركين، 
وينطلق العرس الكروي األوروبي في العاشر من يونيو، وحتى العاشر من يوليو المقبلين، في تسع مدن 

فرنسية.

اتحاد المبارزة يختتم بطولة النخبة لألشبال والناشئين
أنهى االتــحــاد الــعــام للمبارزة تنظيمه 
لبطولة النخبة لفئتي األشبال والناشئين 
التي شهدت مشاركة خمسة مراكز مثلها 
ثالثون العباً تنافسوا على كأس االستقالل 

الــ٣٠ من نوفمبر المجيد.
ــب وزيـــر  ــائ ــخــتــام أشــــاد ن ـــي حــفــل ال وف
الشباب والرياضة عبدالله هــادي  بهيان 
باالتحاد العام للمبارزة وحرصه على إقامة 
بــطــوالتــه رغـــم الــصــعــاب الــتــي يعيشها 
الوطن وهــو األمــر الــذي يحظى بالتقدير 
من قبل  الوزارة، موضحًا أن اهتمام االتحاد 
بالنشء هو المحك الحقيقي لتطوير اللعبة 
وبناء قاعدة رياضية قــادرة على تشريف 
بالدنا في المشاركات الخارجية، متطرقًا 
إلى ضرورة التالحم الوطني وخصوصا في 
الجانب الرياضي الرافض للعدوان خاصة بعد 
تدمير منشآت الشباب  والرياضيين والذين 
لن يثنيهم القصف عن ممارسة ألعابهم 

حتى على  أطالل تلك المنشآت.
من جانبه أكد أمين عام االتحاد سمير 
ــادي أن الموسم الحالي شهد عــددًا من  ب
األنشطة الرياضية الخاصة باللعبة رغم 
ــظــروف الصعبة الــتــي تــمــر بــهــا بــالدنــا  ال
والتي انعكس مردودها على دعم األلعاب 
الرياضية، موضحًا أن االتحاد اتخذ خطوة 
صحيحة بإقامة دورة تنشيطية للعبة شارك 
فيها المدربون والحكام والعبو المنتخبات 

الوطنية لتمثل الدورة مع اختتام  بطولة 
النخبة حدثًا رائعًا ُينهي به االتحاد أنشطته 
لعام مؤلم لكل الشباب  والرياضيين وسائر 

أبناء الشعب اليمني.
وتخلل حفل الختام استعراض للمبارزين 
الصغار في فنون اللعبة في سالحي الفلوريه 
واآليبيه، وعقب ذلك كرم ضيوف الحفل 
الختامي الفائزين بالمراكز الثالثة في كل 
فئة بالكؤوس والميداليات والمبالغ  المالية 
إضافة إلى تكريم حكام البطولة والمدربين 

وعلى النحو التالي:
فئة األشبال

ـــأس + ذهبية +  األول/زكــريــا داوود/ك
مبلغ مالي

الثاني/نور الدين البدة/فضية + مبلغ مالي
الثالث/عبدالعزيز الجعدي/برونزية + 

مبلغ مالي
الثالث مكرر/أمير الجعدي/برونزية + 

مبلغ مالي
فئة الناشئين

األول/حسين الردماني/كأس + ذهبية + 
مبلغ مالي

الثاني/محمد المداني/فضية + مبلغ مالي
الثالث/عبداللطيف المداني/برونزية + 

مبلغ مالي
الثالث مكرر/عبدالله داوود/برونزية + 

مبلغ مالي


