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إشراف:/ يحيى الضلعي

استهلت كرة القدم اليمنية العام الجديد ٢٠١٦م بالتراجع إلى المركز  ١٧٥ عالميًا وفق جدول 
التصنيف العالمي لشهر يناير الجاري الذي  أصدره  االتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتراجعت الكرة اليمنية مركزًا واحدًا عن تصنيف شهر ديسمبر  الماضي حين أنهت العام 
٢٠١٥م في المركز ١٧٤، ولم يخض المنتخب الوطني األول لكرة القدم أي مباراة منذ منتصف  

نوفمبر الماضي ما تسبب في تراجع مركز اليمن في التصنيف العالمي  الصادر عن الفيفا.
وسجل المنتخب أفضل تقدم في العام ٢٠١٥م في تصنيف شهر يونيو  التي احتل فيها المركز 
١٦٥ عالميًا، ليتراجع بعدها ستة مراكز محتًال  المرتبة ١٧١ عالميًا في شهر يوليو، فيما تراجع 

ثالث مراتب في  تصنيف شهر اغسطس محتًال المركز ١٧٤، وواصل سلسلة التراجع  لعدة 
أشهر حيث تراجع في تصنيف شهر سبتمبر مرتبة واحدة محتًال  المركز ١٧٥ ، وفي تصنيف 

شهر أكتوبر تراجع خمسة مراكز محتًال  المرتبة ١٨٠ عالميًا.
وبعد أربعة أشهر من التراجع المستمر تقدم المنتخب في تصنيف شهر  نوفمبر بواقع مركز 
واحد محتًال المركز ١٧٩، لينهي مشواره في  التصنيف العالمي للعام ٢٠١٥ بتقدمه خمسة 
مراكز في شهر ديسمبر  محتًال المركز ١٧٤ عالميًا وهو ثاني أفضل تقدم له في العام الماضي  

٢٠١٥م.

ألف مبروك

منتخب اليمن يتراجع للمركز ١٧٥ عالميًا!!

في افتتاح البطولة اآلسيوية..

األربعاء..األولمبي يـواجـه العـراق

يبدأ منتخبنا األولمبي أولى مشواره اآلسيوي بلقاء منتخب العراق 
(حامل اللقب) في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم 
أيضًا  منتخبي (كوريا الجنوبيةـ  اوزباكستان) ضمن نهائيات كأس 
آسيا تحت  ٢٣ سنة والتي ستقام خالل الفترة «١٢-٣٠ يناير 

الجاري» في قطر.
منتخبنا يدخل أجواء المنافسات بروح الحماس والجدية.. وبالعبين  
مستشعرين مسئولية تمثيل الكرة اليمنية وظهورها بصورة 

مشرفة في  ثاني أهم بطولة كروية على مستوى القارة اآلسيوية.
وكان منتخبنا قد بدأ االستعدادات قبل شهر ونصف في معسكره  
الخارجي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث خاض فيه ٤ مباريات 
ودية بدأها  بتعادل سلبي مع اليابان وخسارة أمام قطر بهدف 

ه األخير أمام تايالند  وفوز على فيتنام  بهدفين لهدف، ليخسر لقاء
بهدف.

الجهاز الفني تلقى ضربات قوية سلبية قبل لقاء األربعاء الماضي 
بغياب  هداف المنتخب أيمن الهاجري بعد أن رفضت إدارة ناديه 
النجوم  السعودي السماح له بالمشاركة في البطولة.. حيث ال تفرض 
اللوائح  اآلسيوية مشاركة الالعب في هذه البطولة وترجع أمرها 

إلى إدارية  ناديه.
كما يغيب أيضًا المايسترو عبدالواسع المطري المحترف في صفوف  
العروبة العماني والذي لن يستطيع اللحاق بصفوف المنتخب إال يوم  
الخميس القادم.. فيما تبدو اآلمــال ضئيلة إلمكانية مشاركة العبنا  

المحترف في صفوف الرفاع البحريني مدير عبدربه، بداعي اإلصابة.

الهاجري يواصل تألقه مع النجوم
يواصل النجم الرائع "أيمن الهاجري"، مهاجم 
المنتخب الوطني لكرة  القدم، تألقه االحترافي 
هذا الموسم مع فريق "النجوم" في الدوري  
السعودي ألندية الــدرجــة األولـــى؛ إذ كــان له 
ر في المباريات 

ّ
حضوره البارز ودوره  المؤث

التي شارك فيها خالل الجوالت الست عشرة  
الماضية، وآخرها المباراة التي لعبها فريقه 
أمــام فريق النهضة في  الجولة األخيرة من 
مرحلة الذهاب، واستطاع فيها أن ينقذ فريقه 
من  الخسارة بتسجيله هدف التعادل بطريقة 

ق  والمحللين.
ّ
احترافية نالت إشادة المعل

ر الكابتن/ أيمن الهاجري عن سعادته  وعبَّ
بنجاحه مع فريق النجوم  السعودي منذ أن 
انضّم إليه قبل حوالي خمسة أشهر، وهو ما 
ّوج بنيله  ثقة وحب كافة الجهات في النادي، 

ُ
ت

من جهاز فني وإدارة وجمهور ..  مشيرًا  إلى 
أنه كان قد حصل على أكثر من عرض بداية 
الموسم، وبعد  موازنته بينها وجد أن األنسب 
ــنــادي الــســعــودي، وال   اختيار عــرض هــذا ال
 
ً
سّيما أنه كان حريصًا على أن يخوض تجربة
 خــارج  البحرين وعمان.. 

ً
 جديدة

ً
احترافية

وبّين أن ارتباطه مع منتخبنا الوطني أبعدته 
عن  فريقه في عدة مباريات..وسبق للهاجري 
أن احترف ثالثة مواسم في  الدوري البحريني، 
إذ لعب موسمين مع فريق النجمة، وموسمًا 
واحــدًا  مع الرفاع الغربي، كما خاض تجربة 
نصف موسم مع فريق الشباب في  الدوري 
الُعماني، وكانت كل تجاربه السابقة ناجحة 

وفاعلة.

حقق فريق نجوم تعز الرياضي 
كــأس الفقيد علي االشــول لكرة 
ــعــد  فــــوزه عــلــى رواد  الـــقـــدم ب
٢٢مــايــو بهدفين مقابل هدف 
في المباراة التي جمعتهم  على 
ملعب ٢٢مــايــو ضمن البرنامج 
التنشيطي لالعبي الزمن الجميل  
بصنعاء والنازحين الرياضيين 
بتعز الذي ينظمه االتحاد العام 
للرياضة  للجميع بالتعاون مع 

شركة جمعان.
ــاراة كـــرم رئيس  ــمــب وعــقــب ال
اتــحــاد الــريــاضــة للجميع حسن 
الــخــوالنــي،  وامــيــن عــام االتــحــاد 

للرياضة للجميع عصام دريبان 
فريق نجوم تعز  بكأس األشول.

ــبــرنــامــج  الــجــديــر ذكـــــره ان ال
التنشيطي انطلق خالل االسبوعين 
الماضيين  في كل من ناديي وحدة 
صنعاء على كأس الشهداء واهلي 
صنعاء على  كأس المدرب الوطني 

الفقيد عبدالله عتيق
فــيــمــا يــشــمــل الــبــرنــامــج ثــالث 
مباريات اخرى في ملعب العروبة 
ــلــه خــوبــانــي،  ـــأس عــبــدال عــلــى ك
وملعب الشعب على كأس محمد 
عبده زيد، وملعب  اليرموك على 

كأس محمد سلطان.

كأس الفقيد األشول 
لنجوم تعز

منتخب المبارزة 
يشارك في بطولة 
البحر المتوسط 

يستعد منتخبنا الوطني لشباب 
المبارزة للمشاركة في بطولة 
البحر  المتوسط فــي الجزائر 
المقرر اقامتها اواخــر الشهر 
الــجــاري بمشاركة  دول قوية 
منها البلد المستضيف ومصر 

وتونس.
ويـــضـــم الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
ــح  ــيــن (صــال ــالعــب ــارزة ال ــب ــم ــل ل
الصالحي-محمد  السالمي-احمد 

الردماني-وأديب صالح)..
ُيذكر أن االتحاد العام للمبارزة 
كـــان قــد حــصــل عــلــى معسكر 
مجاني مــن  االتــحــاد الجزائري 
لــمــدة شــهــر بفضل الــعــالقــات 
المميزة بين البلدين، وحرص 
االتحاد العربي للعبة على اشراك 
بــالدنــا فــي بــطــوالتــه الــقــويــة، 
ات السفر تأخرت  إال  أن اجـــراء
ــراهــن ليكون  بسبب الــوضــع ال
أمام الالعبين  فرصة االلتحاق 

بالمعسكر لمدة نصف شهر.

أسطورة برشلونة يستخف 
بقدرات زيدان!
ــــادي  ـــل أســــطــــورة ن

ّ
ـــل ق

ــــة هـــريـــســـتـــو  ــــون ــــرشــــل ب
ســــتــــويــــتــــشــــكــــوف مــن 
قـــدرات الــمــدرب الجديد 
لريال مدريد زيــن الدين 
زيدان، معتبرًا انه ُيشكل 
خطورة على برشلونة 
فـــي الـــمـــدى الــقــريــب 
فـــقـــط ولــــيــــس عــلــى 

المدى البعيد.
وقــــال ستويشكوف 
في حديٍث نقلته صحيفة 
ـــدو ديــبــورتــيــفــو":  ـــون "م
"ريـــــال زيـــــدان ُيــخــيــفــنــي في 
الــمــدى الــقــريــب فقط ولــيــس على 
المدى البعيد، ألن العبي الريال عندما 
ُيقدمون مباراتين على مستوى عاٍل 
سرعان ما يتراخون وهذا 

أمر محسوم". 

«٦٠» اليوم ..جائزة "الكرة الذهبية" في نسختها الـ
يتزامن االحتفال بتسليم جائزة الكرة 
الذهبية لمستحقيها اليوم االثنين المقرر 
في مركز المؤتمرات في زوريخ، مع اقامة 
المعرض الخاص بالجائزة المرموقة الذي 
ينظمه متحف كــرة الــقــدم فــي االتــحــاد 
الدولي للعبة "فيفا" من ٥ الى ١١ يناير 
ـــــ٦٠، حيث  الــجــاري لمناسبة عــامــهــا ال
سيتمكن الزوار من "التصوير والمعاينة 

والمعايشة".
ففكرة الــجــائــزة الــتــي اطلقتها مجلة 

"فرانس فوتبول" عفويًا عام ١٩٥٦م من منطلق ترويجي ورياضي في آن، صاغها الصحافي 
الشهير جاك فران ومجموعة من زمالئه، دمجت مع جائزة "فيفا" في عام ٢٠١٠م.

وباتت كوكبة من مدربي المنتخبات وكباتنها وصحافيين اختصاصيين تختار الفائز السعيد، 
فضًال عن اختيار الفائزة السعيدة "افضل العبة" وافضل مدرب.

وسيضيئ معرض الجائزة على تاريخها ومستحقيها ويكشف جوانب من آلية التصويت 
واالختيار.

رئيس برشلونة : ميسي  يستحق الفوز بالكرة الذهبية
أكد رئيس نادي 
برشلونة جوزيب 
مــاريــا بارتوميو 
ــال  إلذاعـــــة "كــان
بـــلـــس"،  أحقية 
نجمه األرجنتيني 
لــيــونــيــل ميسي 
ــوز بــالــكــرة  ــف ــال ب
الذهبية كأفضل  
ــام  ـــي ع العــــب ف

٢٠١٥م.
وقــــال فــي هــذا 
ــــــصــــــدد: "لــــو  ال
ــي  ــان ــك ــإم كـــــان ب
ـــــت  ـــــتـــــصـــــوي ال
سأختار ليونيل 

ــــســــي،  أنــــه  ــــي م
أفضل العــب في 
الــعــالــم وآمـــل أن 

يحرز اللقب".
ـــــمـــــا أشـــــــاد  ك
لــويــس إنــريــكــي 
مدرب برشلونة، 
ــمــرشــح لنيل  وال
ــضــل   ــــزة أف جــــائ
ــعــام  ــل مـــــــدرب ل
الماضي، بالعبه 
ـــًال:  ـــائ مــيــســي ق
"العـــــــب فـــريـــد 
ــوعــه ومــن   مـــن ن
ـــــصـــــعـــــب أن  ال

يتكرر".

هدد مستقبل برشلونة!
ُ

صديقة ميسي ت
تدخل قّصة ُحب ليونيل ميسي وانتونيال روكوزو 
في إطــار العالقات المثالية، إذ يرتبط الثنائي 
منذ طفولتهما في روزاريــو اليوم زوجان حظيا 
بطفلين هما تياغو وماتيو، وال يتوانى ميسي عن 
التعبير عن حبه الكبير لعائلته وألنتونيال، إال أن 
ل مصدر قلق كبير بالنسبة 

ّ
هذا الُحب بات ُيشك

لبرشلونة بأكملها.

أكدت صحيفة "مترو" البريطانية أن األلماني يورجن كلوب 
المدير  الفني لفريق ليفربول اإلنجليزي، ال يرغب في وجود 
دانييل ستوريدج  مهاجم الفريق في قلعة "األنفيلد" خالل 
الفترة المقبلة بسبب كثرة  اإلصابات التي يتعرض لها مع الفريق.
وأكــدت الصحيفة، أن إدارة النادي اإلنجليزي حــددت  سعر 

ستوريدج وهو ٢٥ مليون جنيه استرليني كحد أدنى.
ُيذكر أن دانييل ستوريدج خاض مع فريق ليفربول هذا الموسم 

٣٤٧  دقيقة فقط سجل خاللها ٤ أهداف.

ليفربول يحدد سعر "ستوريدج"

ابتهجت القلوب فرحًا وأنارت القناديل وزغردت الصبايا 
وُعزفت األلحان سرورًا وسعادة بخطوبة الشاب الخلوق/

 حميد يحيي صالح العرابي 
مقدمًا على الخطوة األولى نحو عش الزوجية الهنيئ.. 
أدام الله ايامه افراحًا وسرورًا وعقبال الفرحة الكبرى.

تهانينا
قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمديرية 

الرجم - محافظة المحويت
عنهم / عبدالله صالح العرابي  - رئيس الفرع

تهانينا
أسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها للدكتور/

أكرم المنتصر
بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه

«أحمد»
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته

 نباتًا حسنًا.. وألف مبروك..
المهنئون

توفيق الشرعبي- محمد المنتصر
حسن األشول- وجميع األهل واألصدقاء..

أهالً أحمد
أجمل التهاني والتبريكات نهديها 

للشابين الخلوقين/

ياسين هادي عيضة
و محمد بدر عيضة

بمناسبة دخولهم القفص الذهبي..
ألف ألف مبروك..

المهنئون:
أسرة تحرير «الميثاق»

المركز االعالمي
المؤتمر نت


