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منتخبنا  يواصل تقدمه في تصنيف «الفيفا»

تهانينا أبا «الزعيم»

للشهر الرابع على التوالي تقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم ثالثة مراكز  
في تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم لشهر يونيو الصادر الخميس  

الماضي، حيث احتل المرتبة ١٦٥ عالميًا.
وبتقدم منتخبنا إلى المرتبة ١٦٥ في تصنيف يونيو  يكون قد حقق 
تقدمًا إيجابيًا من شهر إلى آخر، فبعد تراجعه في تصنيف شهر فبراير 
الصادر يوم ١٢ من ذات الشهر ثالثة مراكز احتل بها المرتبة ١٧٩ 
عالميًا، بدأ منتخبنا تقدمه الملحوظ في تصنيف شهر مارس الصادر 

ــع مراتب  يــوم  الثاني عشر من مــارس متقدمًا أرب
ليحتل المركز ١٧٥عالميًا، وواصل منتخبنا تقدمه 
في التصنيف الصادر يوم التاسع من إبريل ليتقدم  
خمسة مراكز دفعة واحــدة متقدمًا إلــى المرتبة 
١٧٠، وفي تصنيف شهر مايو الصادر يوم السابع 
من ذات الشهر تقدم منتخبنا مرتبتين ليحتل 

المركز (١٦٨).

قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين والشباب..

ناشئونا يواجهون فلسطين والمالديف وأوزبكستان في رام الله
منتخبنا الشاب يلعب مع السعودية وتركمانستان وسوريا

«الميثاق»-متابعات
أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي عن 
مواعيد التصفيات القارية لبطولتي كاس آسيا للناشئين 
تحت (١٦) سنة والشباب تحت (١٩) سنة، المقرر أن 
تجرى نهائيات البطولتين منتصف العام  المقبل ٢٠١٦م.. 
حيث تستضيف الهند نهائيات بطولة الناشئين، فيما 

تحتضن مملكة البحرين نهائيات بطولة الشباب.
وقد تم سحب قرعة التصفيات لكلتا البطولتين بمقر 
االتحاد اآلسيوي في العاصمة الماليزية كوااللمبور حيث 
سيشارك (٤٥) منتخبًا في تصفيات  الناشئين تم توزيعها 
إلى (١١) مجموعة ويتأهل بطل كل مجموعة إلى  النهائيات 
(١١) منتخبًا، ومعها يصعد أفضل (٤) منتخبات احتلت 
(١١) ليكون عدد المتأهلين  المركز الثاني في المجموعة الـ
ــى جانب الهند  (١٥) منتخبًا سيخوضون النهائيات إل

مستضيف النهائيات .
أما تصفيات الشباب تحت (١٩) سنة فسيشارك فيها 
(٤٣) منتخبًا تم  تقسيمها إلى عشر مجموعات يتأهل 
أبطال المجموعات العشر للنهائيات باالضافة إلى أفضل 
خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني ليصبح العدد  الذي 
سيخوض النهائيات (١٥) منتخبًا ومعهم منتخب البحرين 

المستضيف.
ومــعــروف أن النهائيات الخاصة بالبطولتين ستكون 

مؤهلة لبطولتي كاس العالم للشباب 
والناشئين.. إذ سيصعد أصحاب المراكز 
األربعة االولى منها إلى مونديال الناشئين 

والشباب.
منتخب الناشئين يلعب في فلسطين

أوقعت القرعة منتخبنا الوطني للناشئين 
تحت (١٦) سنة ضمن  المجموعة االولى 
إلى جانب كٍل من :(المالديف ، أوزبكستان، 
فلسطين) والــتــي مــن الــمــقــرر أن تجرى 
مبارياتها في مدينة رام الله بفلسطين 
المحتلة خالل الفترة من (١٢-٢٠) سبتمبر 

من العام الجاري ٢٠١٥م.
منتخب الشباب يلعب في الدمام  

وأســفــرت عملية سحب قــرعــة تصفيات 
الشباب تحت (١٩) سنة عن  وقوع منتخبنا 
الشاب ضمن المجموعة الثانية المقرر أن تلعب 
منتخباتها  في مدينة الدمام بالمملكة العربية 
السعودية إلــى جانب كلٍ  من :(تركمانستان، 

السعودية ، سوريا)..
وتقام مباريات هذه المجموعة في الفترة ٢٨ 

- سبتمبر وحتى ٦ أكتوبر ٢٠١٥م.

ضمن مباريات الجولة األولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا ..

الخميس المقبل .. منتخبنا الوطني يلتقي كوريا الشمالية
من المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم 
مباراته امام نظيره الكوري الشمالي يوم الخميس 
القادم على استاد نــادي قطر في إطــار  مباريات 
الــجــولــة األولــــى مــن تصفيات دور المجموعات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا ٢٠١٨م 
وكأس آسيا اإلمارات ٢٠١٩م ضمن  المجموعة 
الثامنة والتي تضم إلى جانب منتخبنا منتخبات 
(اوزبكستان -  البحرين - كــوريــا الشمالية - 

الفلبين).
وستقام المباراة التي تعتبر على أرضنا في تمام 
الساعة السابعة مساًء  بتوقيت صنعاء وهو نفس 

التوقيت في قطر .
وكان منتخبنا الوطني االول لكرة القدم قد 
واصــل تمارينه اإلعــداديــة اســتــعــدادًا للقاء 
المنتخب الكوري، حيث اجرى منتخبنا جرعة 
تدريبية وحيدة على ملعب نــادي السيلية 

وشملت تمارين خاصة برفع اللياقة البدنية وبعض 
ل الجهاز الفني اعطاء جرعة 

ّ
الجمع التكتيكية، وفض

تدريبية واحدة فقط  في كل يوم من االيام الماضية 
حتى ال يتعرض الالعبون لإلجهاد الزائد نتيجة 

توقفهم الطويل في اليمن.

وقد منج الجهاز الفني الالعبين أمس األول راحة 
تامة من أجل عملية االستشفاء للجهد المبذول، 
في حين استأنف يوم أمس االحد المرحلة الثانية 
من االعــداد للمباراة والتي تكثف فيها الجرعات 

التدريبية.

للمرة الخامسة في تاريخه..

ج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا  برشلونة ُيتوَّ
ّوج برشلونة بطًال لدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في 

ُ
ت

تاريخه بعد انتصاره على يوفنتوس بثالثية مقابل هدف 
في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس األول السبت على 

الملعب األولمبي بالعاصمة األلمانية برلين.
وحقق البلوجرانا، تحت قيادة لويس إنريكي، "الثالثية" 
هذا الموسم  للمرة الثانية في تاريخه، مكررًا إنجاز عام 
٢٠٠٩م، بعدما جمع بين  بطوالت الليجا، كأس الملك، 
ودوري األبطال، بينما اكتفى فريق السيدة  العجوز بثنائية 

الدوري والكأس المحليين.
وعادل برشلونة ألقاب ليفربول، وبايرن ميونيخ برصيد 
خمسة ألقاب، في المركز الثالث في قائمة الفرق األكثر 
تتويجًا، خلف ريال مدريد بعشرة ألقاب، وميالن بسبعة، 
بينما توقف رصيد بطل إيطاليا عند لقبين  آخرهما في 

موسم ١٩٩٥- ١٩٩٦م..
وضع الكرواتي إيفان راكيتيش الفريق الكاتالوني في 
المقدمة بهدف  سريع أحــرزه في الدقيقة الرابعة من 
انطالق صافرة البداية بتسديدة من  داخل منطقة الجزاء 
بعد تمريرة رائعة من زميله أندريس إنيستا قائد  الفريق، 
وأنقذ الحارس اإليطالي المخضرم جانلويجي بوفون السيدة  
العجوز في أكثر من مناسبة لينتهي الشوط األول بهدف 

وحيد  للبلوغرانا.
ورد اإلسباني الشاب ألفارو موراتا مهاجم الفريق اإليطالي 
بهدف  التعادل في بداية الشوط الثاني في الدقيقة الـ 
(٥٥) من متابعة لكرة تهادت  داخل منطقة الجزاء بعد 

أن تصدى األلماني أندريه تير شتيغن حــارس  البرسا 
لتسديدة "األباتشي" األرجنتيني كارلوس تيفيز.

واقتنص لويس سواريز الهدف الثاني "الذهبي" لبرشلونة 
(٦٨) بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في  في الدقيقة الـ
الزاوية اليمنى القريبة، من  متابعة لكرة مرتدة من الحارس 
بوفون بعد تسديدة األرجنتيني ليونيل  ميسي، ومن ثم 
أطلق البرازيلي نيمار رصاصة الرحمة على اليوفي عندما 

كان اللقاء يلفظ أنفاسه األخيرة.
وبهذا االنجاز يتوج برشلونة بلقب بطل دوري أبطال 

ــا، للمرة الخامسة في تاريخه، واألولــى تحت قيادة  أوروب
مدربه لويس إنريكي، وأضاف اللقب األوروبي إلى الثنائية 
المحلية (كأس ملك إسبانيا، ولقب بطل الليغا)، ليحقق 
بذلك "ثالثية ذهبية" أخرى في تاريخه، بعد األولى في 
عام ٢٠٠٩م التي حققها تحت قيادة مدربه السابق بيب 

غوارديوال.
بينما فشل يوفنتوس في معانقة الكأس األغلى في أوروبا ألول 
مرة منذ  عام ١٩٨٦م، وتحقيق حلم الثالثية األولى له في التاريخ، 

بعد تتويجه  بلقب بطولتي الدوري والكأس في إيطاليا.
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واألصدقاء والزمالء احتفل 

الشاب الخلوق 

عبدالله 
المغربي

بزفافه الميمون ودخوله عش 
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