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إشراف:/ يحيى الضلعي

ألول مرة: بالتر يغيب عن نهائي مونديال الشباب !!
غاب السويسري جويف بالتر رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم، ألول مرة عن المباراة النهائية لبطولة 
ّوج 

ُ
كأس العالم للشباب التي اختتمت في نيوزيلندا، وت

بها الفريق الصربي على حساب المنتخب البرازيلي 
بهدفين مقابل هدف.

وحــل المهندس هــانــي أبــو ريـــدة عضو المكتب 

التنفيذي لالتحاد الدولي، بدًال من بالتر وقام بتسليم 
الكأس للفريق الفائز، كما قام بتسليم الجوائز الفردية 
لالعبين المتوجين بــهــا، واعتلى المنصة بصفته 
ممثل "فيفا" في النهائي، خصوصًا وأنه رئيس اللجنة 
المنظمة لكأس العالم للشباب في االتحاد الدولي لكرة 

القدم "فيفا.

يواجه أوزبكستان مطلع سبتمبر القادم..

منتخبنا الوطني لكرة القدم يتلقى خسارته الثانية في التصفيات 
المشتركة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا!!

«الميثاق»- متابعات
خسر منتخبنا الوطني األول لكرة القدم مباراته 
الثانية فــي دور المجموعات مــن  التصفيات 
المشتركة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم  وآسيا 
وذلك من نظيره الفلبيني  بهدفين دون رد في 
المباراة التي جرت بينهما الثالثاء الماضي على 
اســتــاد سحيم بــن حمد فــي العاصمة القطرية 

الدوحة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.
ورغم انتهاء الشوط األول بالتعادل السلبي إال أن 
المنتخب الفلبيني استطاع افتتاح  التسجيل في 
الدقيقة ٥٢ عن طريق العبه ميساغ باهادوران 

قبل أن يضاعف  زميله راما ساي الهدف الثاني في 
الدقيقة (٧٥).

بــهــذه النتيجة تــذيــل منتخبنا ترتيب فرق 
المجموعة الثامنة بـــدون نــقــاط بعد أن ُمني  
بهزيمتين متتاليتين، إذ خسر مباراته األولى 
أمام المنتخب الكوري الشمالي  بهدف  دون رد، 
فيما رفع منتخب الفلبين رصيده إلى ست نقاط 
في المركز الثاني بفارق  األهداف عن المتصدر 
منتخب كوريا الشمالية الذي تغلب بأربعة أهداف 
مقابل  هدفين على ضيفه منتخب أوزبكستان 
الــذي حل في المركز الثالث بــدون نقاط  بفارق 

األهداف عن الرابع منتخب البحرين. 
ويواجه منتخبنا الوطني في مباراته الثالثة ضمن 
المجموعة الثامنة في ٣سبتمبر  القادم مضيفه 

منتخب أوزبكستان.
تجدر اإلشارة إلى أن منتخبنا الوطني يلعب خارج 
أرضه حيث يستضيف بقية  منتخبات مجموعته 
في قطر بعد أن اختارها االتحاد اليمني لكرة القدم 
لتكون ملعبًا  للمنتخب نظرًاً الستمرار الحظر 
الدولي المفروض من قبل الفيفا على المالعب  
اليمنية للعام الخامس على التوالي بسبب األوضاع 

األمنية.

استهدف أبرز المنشآت الشبابية والرياضية ..

العدوان السعودي الغاشم والتدمير الممنهج !!
في سابقة خطيرة أقــدم العدوان 
السعودي على قصف مبنى المركز 
الفني لكرة القدم الذي تم تشييده 
ضمن المرحلة الثانية من مشروع 
«جول» بتكلفة مليونين وخمسمائة 
ألـــف دوالر وتــمــويــل مــشــتــرك من 
االتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم بمبلغ 
ــــف دوالر  ــة وخــمــســيــن أل ســتــمــائ
وصندوق رعاية النشء والشباب بمبلغ 
مليون وثمانمائة وخمسين ألف دوالر، 
بالرغم من أن المبنى حديث النشأة وال 
يوجد فيه أي مظاهر ، وقد أحدث 
القصف الوحشي أضرارًا بالغة في مبنى 
المركز الفني لكرة القدم والذي تم 
تشييده  مؤخرًا ولــم يتم افتتاحه 

بعد.
ــشــبــاب  ــــان قـــطـــاع ال ــــاًال ك ــــم وإج
ــن كــغــيــره مـــن فــئــات  ــي ــاضــي ــري وال
المجتمع من حيث األضرار التي طالته 
جراء العدوان السعودي الغاشم من 
خالل التدمير الممنهج الذي تعرضت 
له مختلف البنى التحتية والمنشآت 
الــريــاضــيــة فــي مختلف محافظات 
الــجــمــهــوريــة مــن اســـتـــادات دولــيــة 
ومــالعــب أنــديــة وصــــاالت رياضية 

مغلقة.
وكــمــا يــبــدو فـــإن طــائــرات الحقد 
السعودية عمدت إلى توزيع الدمار 
على مختلف المالعب في الجمهورية 
ــم تــكــد تخلو محافظة من  حــيــث ل

العدوان.

 حضرموت تنعي العب 
المنتخب الوطني أيوب جمعة

نعت السلطة المحلية واألطـــر الرياضية فــي مديرية الشحر 
ومحافظة حضرموت الرياضي والالعب السابق في نادي سمعون 
بمديرية الشحر والمنتخب الوطني لكرة القدم الكابتن أيوب جمعة 

الذي وافاه األجل السبت المنصرم عن عمر ناهز ٧٩ عامًا.
واعتبرت السلطة المحلية واألطر الرياضية- في بيان النعي- أن 
رحيله يمثل خسارة للقطاع الرياضي في حضرموت والوطن عامة 
لما عرف عن الفقيد من خصال وصفات نبيلة في التضحية واالجتهاد 

ونكران للذات.
وأشار بيان النعي إلى أن تجربة جمعة، الرياضية ثرية وطويلة 
كالعب في لعبة كرة القدم منذ اربعينيات القرن الماضي في نادي 
الشباب بمديرية تريم ثم نادي كوكب الصباح الرياضي بالشحر 
في الخمسينيات، ثم نادي سمعون بعد خطوة الدمج في حقبة 
السبعينيات وأختير ضمن صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم عام 
١٩٧٤م ولعب معه في رحلته إلى تنزانيا، حيث ُعرف بمهاراته 
الكروية العالية وما يمتلكه من قدرات وامكانات جعلته يستحق 

لقب "جوهرة حضرموت".
وعّبر البيان عن التعازي والمواساة الى اســرة الفقيد وزمالئه 
ومحبيه.. سائًال المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

راموس يرفض عمالقي إنجلترا 
من أجل مانشستر يونايتد

ميسي يتحدث عن نيمار بعد 
خروجه من "كوبا أمريكا"

يفضل سيرجيو راموس، نجم 
الدفاع في ريال مدريد اإلسباني، 
االنضمام إلى صفوف مانشستر 
يونايتد اإلنــجــلــيــزي، بـــدًال من 
تشيلسي أو مانشستر سيتي، 
خالل موسم االنتقاالت الصيفية 

الجاري.
واشــتــرط رامــــوس الحصول 
ــون يــــــورو، أو  ــي ــل ــى ٢٠ م عــل
١٠ مــاليــيــن يـــورو خــالــيــة من 
الضرائب؛ لتجديد تعاقده مع 

ريال مدريد.
وينتهي عقد راموس مع ريال 
مدريد في ٢٠١٧م، ما قد يدفع 
إدارة النادي الملكي لعرضه للبيع 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
ـــا لــمــا ورد عن 

ً
الــمــقــبــلــة، وفـــق

صحيفة "مترو" البريطانية.

ــجــم منتخب  ــســي، ن ــي ــيــل م ــيــون أكــــد ل
األرجــنــتــيــن، أنـــه كـــان يتمنى اســتــمــرار 
البرازيلي نيمار دا سيلفا في بطولة كأس 
ا 

ً
أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا"، رافض

التعليق على  عقوبة اإليقاف التي وقعت 
على المهاجم الدولي.

وقال ميسي، عقب الفوز على جامايكا في 
المجموعة الثانية من "كوبا أمريكا":  "كل 
ما يمكنني قوله هو أن نيمار صديقي، وكنت 

أتمنى استمراره حتى نهاية  البطولة".
وتابع: "كان سيصبح من الرائع أن ال تحرم 
البطولة من العب في مثل  إمكاناته، لكني 
لن أتطرق إلى ما إذا كانت عقوبته صحيحة 

أم خاطئة".
ــعــرض نــيــمــار لــإليــقــاف ٤ مــبــاريــات،  وت
وسيغيب حتى نهاية البطولة بعد دخوله 
في شجار مع العبي منتخب كولومبيا عقب 

نهاية مباراة الفريقين بدور المجموعات.

تنزانيا تقيل مدربها بعد الخسارة من مصر

الفرنسي أنيجو مدربًا جديدًا للترجي التونسي
أعلن نــادي الترجي التونسي - أمــس االحـــد- ان 

الفرنسي جوزيه انيجو سيوقع اليوم  على عقد 
يتولى بموجبه مهمة تدريب الفريق لمدة عامين.
وقال المسؤول في النادي الترجي زياد تلمساني: 
ان انيجو الموجود حاليًا في تونس "حضر السبت 
الماضي التمارين وسيشرف بنفسه على حصة 

من تمارين اليوم.
وعمل انيجو مدربًا ومديرًا رياضيًا لمدة ١٤ 
عامًا مع مرسيليا الفرنسي، قبل ان ينتقل للقيام 

بمهمة الكشاف في القارة االفريقية.
وفــي ٢٠١٤م، استقر انيجو فــي المغرب 

بعد مقتل ابنه ادريان (٣٠ عامًا) بالرصاص في 
مرسيليا، وهو سيخلف البرتغالي جوزيه مانويل 

فيريرا دو موراييس في تدريب 
الترجي.

ى منتخب تنزانيا عن 
َّ
تخل

ــارت  ــه الــهــولــنــدي م ــدرب م
نــويــي، ليرتفع بذلك عدد 
قيلوا من 

ُ
المدربين الذين أ

منصبهم الـــى ثــالثــة بعد 
الجولة االولى من التصفيات 
ــم  الــمــؤهــلــة إلـــى كـــأس االم

االفريقية ٢٠١٧م.
وســبــق لــمــالوي ان تخلت 
عن مدربها يونغ شيمودزي 
بعد الخسارة في التصفيات 
الــقــاريــة على ارضــهــا امــام 
ـــوي (١-٢)، ثــم  ـــاب ـــب زم
لحقت بها موزامبيق التي 
افترقت عن جواو شيسانو 
بعد الخسارة على ارضها 
ايــضــا روانــــدا (صــفــر-١)، 
ثـــم لــحــقــت بــهــمــا تــنــزانــيــا 
التي خسرت ست مباريات 
متتالية، آخرها ضد اوغاندا 
(صفر-٣) على ارضها في 
التصفيات المؤهلة الى كأس 
االمــم االفريقية ٢٠١٦م 
لمحليين، علمًا  ا لالعبين 
ــأنــهــا ســقــطــت ايــضــًا في  ب
تصفيات نهائيات ٢٠١٧م 

امام مصر بالنتيجة ذاتها.

ــــالوي  ــــم تـــســـتـــغـــرق م ل
وموزامبيق كثيرًا لتعيين 
البديل حيث تعاقدتا مع 
العبين دوليين سابقين هما 
ارنست متولي وهلدر "مانو 

مانو" مويانغا على التوالي.
أما بالنسبة لتنزانيا، فكشف 
االتــحــاد المحلي للعبة أنه 
سيعلن في الوقت المناسب 
ــذي  ــمــدرب ال عــن هــويــة ال
سيخلف نويي (٦١ عامًا) 

الـــذي استلم المنصب في 
ابــريــل ٢٠١٤م بــعــد ان 
تناوب على تدريب منتخبي 
بوركينا فــاســو لـــدون ٢٠ 
عامًا (٢٠٠٣م) وموزامبيق 
 ( ٢م ٠ ١ ١ -٢ ٠ ٠ ٧ )
وفــريــقــي ســانــتــوس كايب 
ـــــاون الـــجـــنـــوب افــريــقــي  ت
نــــت  ســــا و  ( ٢٠١٢م )
جــورج االثيوبي (٢٠١٣-

٢٠١٤م).


