
> يواصل العبو المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب 
تدريباتهم اليومية  في معسكرهم الداخلي المقام - 
حاليًا - في العاصمة صنعاء والذي كان  قد بدأ منتصف 
أغسطس الماضي وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها  
المنتخب استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة 
إلــى نهائيات كــأس  آسيا للشباب تحت «١٩» سنة 

المقرر إقامتها بالبحرين العام المقبل  ٢٠١٦م .
حيث سيلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية المقرر 
أن تقام في مدينة الدمام  بالسعودية من األول حتى 
السادس من اكتوبر القادم وتضم منتخبات كل  من 
«طاجكستان، السعودية، اليمن، ســوريــا» ويقود 
المنتخب المدرب  الوطني «محمد صالح النفيعي» 
ويساعده خالد بن بريك، ومحمد درهم  مدرًبا لحراس 

المرمى.
 وكان الجهاز الفني قد بدأ رحلة اختيار التشكيلة 
من خالل استدعاء (٨٠) العبًا من مختلف األندية في 
عموم محافظات الجمهورية، وعمل على  تقليص 
العدد حتى «٣٣» ثم أخيرًا االستقرار على «٢٥» 

العبًا وسينضم إليهم ثالثة العبين من المنتخب 
الوطني األول وهم:

- الحارس سالم جمال الهارش
- علي حفيظ

- أحمد عبدالحكيم السروري
وبحسب المدرب «محمد النفيعي» فإنه يعول كثيًرا 
على إقامة المعسكر  الخارجي المقرر أن يقام في إحدى 
الدول المجاورة التي يشبه «جوها»  أجواء مدينة الدمام 

السعودية التي ستقام فيها مباريات المجموعة (٢ - 
٦) أكتوبر المقبل.

ذلــك أن المعسكر الداخلي تضمن اقامة التمارين 
البدنية واألختبارات  الخاصة باختيار الالعبين من بين 
العدد الكبير الذي تم استدعاؤهم في القائمة األولية، 
وخاض المنتخب «٤» مباريات وديــة، فاز فيها كلها 
على  منتخب الناشئين بهدفين مقابل هدف، ثم على 
فرق الوحدة، األهلي، ٢٢  مايو « ٢ / صفر» على التوالي.
ويجري االتحاد العام لكرة القدم اتصاالت مكثقة 
مع بعض االتحادات  العربية في سبيل تأمين إقامة 
المعسكر الخارجي لمنتخب الشباب حتى  يتسنى له 
خوض مباريات تجريبية قوية مع فرق ومنتخبات 

عربية  للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.
وسيلعب منتخبنا الوطني للشباب مبارياته في 

التصفيات كما يلي:
- اليمن x طاجكستان ٢ / ١٠ / ٢٠١٥م

- اليمن x سوريا ٤ / ١٠ / ٢٠١٥م
- اليمن xالسعودية ٦ / ١٠ / ٢٠١٥م
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إشراف:/ يحيى الضلعي

زيدان يعود لبوروسيا دورتموند
عاد العب فريق بوروسيا دورتموند السابق، المصري 
محمد زيدان، إلى مدينة دورتموند، للمشاركة في مبارة 
اعتزال زميله وأحد األساطير "ديدي"، التي ستقام على 
ملعب السيجنال ايدونا بارك، بعد موافقته على دعوة 

الفريق له.

ونشر زيدان صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي "فيس بوك" تجمعه بالالعبين نوري 

شاهين وألكسندر فراي.
ــام  وعــلــق زيـــدان على الــصــورة قــائــًال: "مــًعــا مثل األي

الماضية".

في التصفيات القارية «المؤهلة» لمونديال روسيا وإلى كأس أمم آسيا..

المنتخب الوطني يخسر من أوزبكستان ويواجه غًدا البحرين في  الدوحة
«الميثاق»- خاص

> يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة 
ــاء- الــمــواجــهــة  ــالث ــث الـــقـــدم- يـــوم غـــٍد ال
الرابعة له في مشواره ضمن التصفيات 
القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨م في روسيا وإلــى نهائيات كأس 
األمم اآلسيوية ٢٠١٩م في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الدوحة ضمن  منافسات 
ــًال من:  المجموعة الثامنة الــتــي تضم ك
«اليمن، أوزبــكــســتــان،  كــوريــا الشمالية، 

الفلبين، البحرين».
وكان منتخبنا قد خسر مباراته الثالثة يوم 

الخميس الماضي أمام منتخب  أوزبكستان 
بهدف نظيف في العاصمة األوزبكية طشقند.

والهزيمة من أوزبكستان هي الثالثة - على التوالي 
- التي يتلقاها المنتخب في التصفيات المذكورة، 
حيث كان قد خسر في االفتتاح أمام كوريا الشمالية 
«صــفــر/ ١» فــي ١١ يونيو وبــعــدهــا خسر أمــام 
الفلبين بهدفين دون مقابل في ١٦ يونيو الماضي، 
والمباراتان خاضهما منتخبنا في الدوحة باعتبارها 
المكان البديل للمباريات الخاصة بالمنتخب التي كان 

يفترض أن يلعبها في بالدنا، لوال استمرار الحظر 
الدولي المفروض على الكرة اليمنية منذ مطلع العام 
٢٠١١م بسبب ما تمر به اليمن من أوضــاع غير 

مستقرة.
مباراة.. مصيرية

ستكون مباراة الغد لمنتخبنا أمام البحرين هي األخيرة 
له في دور  الذهاب بالتصفيات فيما يتبقى للبحرين 

مباراة أخيرة في هذا الدور.
والمواجهة بين المنتخبين - يوم غٍد - ستكون 

حاسمة بل ومصيرية  لكليهما وسيسعى 
منتخبنا الوطني للخروج ولو بنقطة يتيمة 
حتى يغادر المركز األخير في المجموعة، 
وتبدو المباراة صعبة على كال المنتخبين  
كونهما اليــزاالن دون أي نقاط حتى هذه 
الجولة فالمنتخب البحريني  سبق له وأن 
خسر - يوم الخميس الماضي - أمام كوريا 
الشمالية بهدف  في المنامة، وقبلها خسر 
ــذات النتيجة أمــام الفلبين، ويتبقى له  ب
مــبــاراة  أخيرة في الذهاب ستجمعه مع 

أوزبكستان الشهر المقبل.
يذكر أن منتخبنا الوطني كــان قــد قدم 
مباراة جيدة جًدا أمام أوزبكستان -  الخميس 
الماضي - في طشقند فخرج متعادًال «صفر / صفر» 
في الشوط  األول، قبل أن يتلقى مرماه هدفًا مباغتًا من 
ضربة مباشرة في الدقيقة  «١١» من الشوط الثاني 
ونجح األوزبكي في الحفاظ على ذلك الهدف  حتى نهاية 
المباراة التي شهدت خروج المهاجم «عماد منصور» 

مصاًبا  في الدقيقة «٧» على انطالق المباراة.
وتلقى مدافع منتخبنا «مدير عبدربه» البطاقة 

الحمراء قبيل النهاية  بدقائق..<

يواجه طاجكستان وسوريا والسعودية في التصفيات المؤهلة لكأس  آسيا..

منتخب الشباب.. يبحث عن معسكر خارجي!!

للشهر الثالث على التوالي..

منتخبنا الوطني لكرة القدم يواصل 
تراجعه في التصنيف العالمي!!

واصلت كرة القدم اليمنية تراجعها في 

التصنيف العالمي الــشــهــري  للمنتخبات 

الوطنية وفقًا لتصنيف شهر سبتمبر الجاري 

الذي أصدره   الخميس الماضي االتحاد الدولي 
للعبة (فيفا).

وتراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزًا 

واحدًا عن تصنيف أغسطس المنصرم ليحتل 

المركز (١٧٥) في تصنيف سبتمبر الجاري 

مواصًال تراجعه للشهر الثالث على التوالي.

وكــان منتخبنا حقق تقدمًا طفيفًا خالل 

األشهر األربعة الماضية من العام الجاري، 

فبعد تراجعه ثالثة مراكز في تصنيف شهر 

ــذي احتل فيه المركز (١٧٩)،  فبراير ال

تقدم المنتخب الوطني في تصنيف مارس 

إلى المركز (١٧٥) ثم إلى المركز (١٧٠) 
في أبريل الماضي.

وفــي تصنيف مايو من العام الــجــاري تقدم 

المنتخب الوطني ثالثة مراكز قبل أن يتوقف 

ذلك التحسن في تصنيف يونيو الماضي باحتالله 

المركز (١٦٥)، ليبدأ بعدها في التراجع في 

تصنيف شهر يوليو وبسبعة مــراكــز دفعة 

واحدة، قبل تراجعه ثالثة مراكز في تصنيف 

أغسطس الماضي محتًال المركز (١٧٤).

ماذا قال رونالدو عن الطفل السوري الغريق؟
عّبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
نجم ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، عن  
ا 

ً
صدمته لرؤية الطفل السوري غريق

على شــواطــئ تركيا، مــؤكــًدا دعم  
ــالده لالجئين  كل العبي منتخب ب

السوريين.
ـــدو، عــبــر صفحته  ـــال وكــتــب رون
ــتــواصــل  ــع ال ــوق الــرســمــيــة عــلــى م
االجتماعي  "فيس بوك": "كل العبي 
المنتخب البرتغالي مصدومون لرؤية 
صورة  الطفل السوري الغريق، كان 
المشهد صــادًمــا، كل التضامن مع 

الالجئين  السوريين".
ــرا" صــورة  ونــشــر "صـــاروخ مــادي
للمنتخب البرتغالي في التدريبات 
أثناء  وقوفهم ودقيقة صمت على 

الضحايا السوريين.

دعم األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة اإلسباني، الالجئين في كل  أنحاء العالم، 
ا من الحروب  والنزاعات.

ً
الذين هربوا من بالدهم وأراضيهم خوف

وكتب "البرغوث"- عبر الصفحة الرسمية لمؤسسته الخيرية: "مثل هذه  األشياء ال 
يمكن أن تحدث في القرن الحادي والعشرين".

ورغم أن ميسي لم يذكر أي كالم يدل على شعب معين، إال أنه  وضع صورة لعدد من 
الجاليات العربية المسلمة الفارة في الصحراء  كنوع من الداللة على أبناء الشعب السوري.

مليون يورو من ريال مدريد لـ"الالجئين" 
أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، عن تبرعه 
بمليون يــورو، لدعم  الالجئين الذين تستقبلهم 
إسبانيا، وذلك في بادرة للتعبير عن التزامه بمبدأ 
التضامن، وفقًا لما جــاء على الموقع اإللكتروني 

الرسمي للنادي اإلسباني .
وأبرز النادي في بيان له على موقعه: "هذا القرار 
تعبيرًا عن رغبة  ريــال مدريد في تقديم الدعم 

للرجال والنساء واألطفال الذين اضطروا  إلى مغادرة 
منازلهم والفرار من الحرب والموت، وبالتالي قرر 
النادي  الملكي أن يتبرع لهوالء الالجئين بمليون يورو.
ويـــدرس ريـــال مــدريــد حــالــيــًا، اتــخــاذ خطوات 
لرعاية الالجئين، وإنشاء  النوادي الرياضية لهم، 
وتوفير المعدات الرياضية، تحت تصرف  الحكومة 

اإلسبانية. 

ميسي داعًما الالجئين: 

ال يمكن أن يحدث هذا في القرن 
الواحد والعشرين!!

نجمة التنس سيرينا : 

أنا أحب مظهري!!

اكدت نجمة كرة التنس االمريكية سيرينا ويليامز أنها تحب جسدها  وذلك ردًا على االنتقادات 
التي تتعرض لها بخصوص جسدها الذي  يشبه جسد الرجال من حيث تركيبته وعضالته- كما يقول 

منتقدوها.
واشارت ويليامز خالل مقابلة مع برنامج "صباح الخير امريكا" إلى أن هذه  االنتقادات ال تؤثر عليها 

وانه ليس لديها الوقت الكثير لالنزعاج من هذه  االمور. 
وقالت ويليامز: "هكذا انتقادات توجه لي كل حياتي.. لكن هذا االمر ال  يؤثر علّي.. انا احب جسدي.. 

انا امرأة قوية وجميلة بنفس الوقت وال  شيء سلبي في هذا االمر".

طائرة بدون طيار تثير الهلع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس!!
 أثــار تحطم طائرة من دون طيار على مقاعد 
خالية في مدرجات استاد  لويس أرمسترونغ الذي 
يحتضن مباريات بطولة أميركا المفتوحة لكرة  
المضرب حالة من التأهب األمني خوفًا من وجود 

قنبلة.
وكان ملعب "لويس أرمسترونغ" وهو أحد المالعب 
الذي تقام عليه حاليًا بطولة أميركا المفتوحة للتنس 
ه " جسم طائر"  لهذا الموسم، قد اخترق أجــواء
في الوقت الذي كانت اإليطالية فالفيا بينيتا (٣٣ 
عامًا)  تتقدم ٦-١ و٦-٤ على الرومانية مونيكا 

نيكولسكو (٢٧ عامًا)، ما أدى  إلى توقف المباراة 
مؤقتًا ، ليصعد الجهاز األمني للمدرجات لفحص 
هذه  الطائرة خوفًا من وجود مواد متفجرة بداخلها.
وجاء في بيان صادر عن رابطة الواليات المتحدة 
للتنس أن الطائرة  سقطت في مدرجات خالية ، 
حيث لم يكن يجلس فيها أي من مشجعي  اللعبة ، 
وبالتالي لم تقع أي إصابات بسبب الحادث ، مؤكدة 
أن شرطة  نيويورك بدأت بتفتيش المنطقة واجراء 
تحقيقاتها بعد أن تأكدت من  سالمة الالعبين 

والجماهير. 


