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إشراف:/ يحيى الضلعي

حرص زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد اإلسباني على  الحديث عن العقوبة 
التي وقعها االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على  النادي بمنعه من دخول سوق االنتقاالت 

لفترتين مقبلتين.
صحيفة "آس" اإلسبانية نشرت تصريحات المدرب الفرنسي خالل المؤتمر  الصحفي لمباراة 

الفريق أمام نادي سبورتينغ خيخون في الجولة العشرين  من الدوري اإلسباني.
وذكرت الصحيفة أن زيدان قد أشار إلى أن الفعل الذي قام به االتحاد  الدولي سوف يتم حله 

خالل األسبوع المقبل، حيث وصف عقوبة اإليقاف بـ  "السخيفة".

زيدان: عقوبة الفيفا سخيفة!!

ُمني بهزيمتين وسبعة أهداف..

منتخبنا الوطني يخفق في كأس آسيا.. وغدًا يختتم مشواره بمواجهة  أوزبكستان

«الميثاق»-متابعات
يختتم منتخبنا الوطني 
األولمبي يــوم غــٍد الثالثاء 
ـــشـــواره فـــي مــنــافــســات  م
كأس  آسيا ٢٠١٦م عندما 
يالقي منتخب أوزبكستان 
في مهمة صعبة لتحسين  
صـــورتـــه بــعــد أن خسر 
بقتين  لسا ا جهتين  لموا ا
ـــعـــراق في  األولـــــى أمــــام ال
ــة  ــاحــي ــت ــت الــــمــــبــــاراة االف
بهدفين دون رد والثانية 
ـــــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة  أم
بــخــســارة  خمسة اهــداف 

نظيفة.
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة فقد 
المنتخب الوطني األولمبي 
ــتــأهــل  ـــي ال ـــه ف ـــال ــــر آم آخ
لـــلـــدور  ربـــع الــنــهــائــي في 
هــذه النهائيات، بعد أن 
ــًا من  ــي ظـــل رصـــيـــده خــال
النقاط محتًال المركز الرابع 

واألخير لمجموعته..
ـــــخـــــوض  مــنــتــخــبــنــا  وي
الــــمــــنــــافــــســــات ضــمــن 
الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة التي 
ــا  ــوري تــضــم :الــــعــــراق  وك

الجنوبية وأوزبــكــســتــان، 
وتحتضنها قطر بمشاركة 
ن  فسو يتنا منتخبًا   ١٦
خــالل الفترة (١٢- ٣٠) 

يناير الجاري.
ولم يتمكن منتخبنا من 
تقديم نفسه منافسًا في 
لثالثة خاصة  مجموعته ا
بعد أن  مني بخسارتين 
متتاليتين االمر الذي يجعل 
في مواجهة يوم غٍد أمام  
أوزبكستان صعوبة وحلمًا 
في تحقيق الفوز في ظل 
امتالك المنتخب  االوزبكي 
عـــنـــاصـــر قــــويــــة تــجــعــل 
الطموح في ماهو أكثر من 
الخروج معهم  بماء الوجه 

بمثابة المستحيل.
ويــتــأهــل األول والــثــانــي 
ــدور  ــى ال لكل مجموعة إل
ربع النهائي، فيما تحصل  
الثالثة المنتخبات األولــى 
في البطولة على بطاقات 
ــمــشــاركــة فـــي مسابقة   ال
كرة القدم بــدورة األلعاب 
األولــمــبــيــة ٢٠١٦م في 

ريودي جانيرو بالبرازيل.

السنيني :هذه أسباب خسائر المنتخب
وكان الكابتن أمين 
الــســنــيــنــي مــــدرب 
ــوطــنــي  مــنــتــخــبــنــا ال
األولـــمـــبـــي قـــد عبر 
عن  عدم رضــاه من 
نتيجة مباراة العراق 
حيث قال: لعبنا جيدًا 
رغــــم قــــوة الــخــصــم 
ـــواجـــهـــه..  الـــــــذي ن
تغيير الــوضــع منذ 
ضربة الجزاء.. حاولنا 
إحــــــداث تــغــيــر في 
مجريات اللعب إال أن 
قوة الخصم  والفارق 
الــجــســمــانــي كــانــت 

نقاطًا جوهرية في تفوق المنتخب العراقي.
رتكبت في هــذا اللقاء سنحاول 

ُ
وأضـــاف: هناك أخطاء أ

الوقوف عليها ومحاولة  إصالحها.. نعلم جيدًا مدى صعوبة 
اتنا  رتكب  من أخطاء في لقاء

ُ
المباريات.. سنحاول تفادي ما أ

القادمة.
وإثر خسارة المنتخب بخمسة أهداف نظيفة من نظيره 
الكوري أرجع المدرب السنيني الهزيمة القاسية التي ُمني بها 
منتخبنا إلى الظروف التي صاحبت تجهيز المنتخب للمشاركة 

في النهائيات.
 وقــــال: الــمــبــاراة 
ــــــت صـــعـــبـــة  ــــــان ك
ــمــبــاراة  ونــتــيــجــة ال
أثـــــبـــــتـــــت فـــــــارق 
ـــوى بــيــن   ـــســـت ـــم ال
ـــيـــن..  ـــتـــخـــب ـــمـــن ال
ــجــة ثــقــيــلــة  ــي ــت ــن ال
ونحن نعد العبينا 
فــــي ظــــل ظــــروف 

صعبة.
وأضـــــــاف: كــانــت 
ـــة  ـــي ـــج ـــي ـــرات اســـت
االتحاد خلق فريق 
ــى  ـــاســـك عــل ـــم ـــت م
المدى الطويل.. وكانت  ناجحة في فترة من الفترات .. 
الوضع اختلف اآلن.. والظروف التي تمر  بها بالدنا ألقت 
بظاللها على الالعبين الذين ُيشكرون لتحملهم الصعاب، 

والنتيجة محبطة بالفعل للجميع.
واختتم حديثه: المنتخب الكوري كان متفوقًا.. صحيح  
هناك نقص في الجانب الدفاعي  ولدينا العبون إال أننا نعيد 
ونكرر أن الظروف التي تحيط بتجهيز الالعبين  في هذه 

البطولة كانت سببًا رئيسيًا في نتيجة كهذه.

النجمة البحريني يتعاقد رسميًا مع الدولي عالء الصاصي
تعاقد نــادي النجمة البحريني 
رسميًا مع العب منتخبنا الوطني 
لكرة القدم الدولي عالء الصاصي 
مــن أجــل اللعب مــع فــريــق كرة 
القدم بالنادي في دوري الدرجة 

الثانية وبالقسم الثاني تحديدًا.
وجاء التعاقد مع الالعب الصاصي 
بــعــد مــفــاوضــات اجـــريـــت معه 
بصورة سرية في دولة قطر التي 
يتواجد فيها مع المنتخب الوطني 

بعيدًا عن االجواء االعالمية.
ــكــرة  وقـــــال رئـــيـــس جـــهـــاز ال
النجماوي مطر الذوادي- الذي قام 
بالتوقيع مع الالعب: إن التعاقد 
مع الصاصي جاء بناًء على السيرة 
الذاتية الكبيرة التي يمتلكها، 
فهو العــب غني عــن التعريف، 

إذ مثل المنتخب اليمني لسنوات 
طويلة وأحــد أميز الالعبين في 
المنطقة وإن شاء الله يكون إضافة 
كبيرة للفريق في القسم الثاني 

للدوري إضافة لكأس الملك.
ويعتبر الصاصي مــن الركائز 
االســاســيــة بالمنتخب الوطني 

ويتمتع بمستوى فني رفيع.

في الذكرى الـ ١٥ لرحيله..

وزارة الشباب تحتفي بالصحفي الفارع
تجرى حاليًا وزارة الشباب والرياضة 
تحضيراتها  إلحياء الذكرى  الخامسة 
عشرة لفقيد اإلعالم والرياضة وشيخ 

الصحافيين محمد عبدالله  فارع.
وأوضــح القائم بأعمال وزير الشباب 
ــوزارة   والرياضة عبدالله بهيان أن  ال
ـــذكـــرى الــخــامــســة عــشــرة  ســتــحــيــي ال
مع نخبة من رواد اإلعــالم والصحافة  
الرياضية واليمنية تقديرًا ألدوار الفقيد 
الراحل شيخ الصحفيين محمد  عبدالله 
فارع الذي كان شخصية إعالمية يمنية 

ذات حضور محلي وعربي  وإقليمي ودولي، وعرفانًا من 
وزارة الشباب والرياضة وزمالء الفقيد من  اإلعالميين 
والرياضيين الــذي كان يعتبر أشهر شخصية إعالمية 

يمنية على  مستوى الداخل والخارج.

وأشــار بهيان إلــى أن مركز إعــداد 
القيادات الشبابية والرياضية سيقدم  
بــرنــامــجــًا تــكــريــمــيــًا ألســــرة الفقيد 
الـــراحـــل، حــيــث ستتضمن فعالية 
الــذكــرى  مــبــاراة كــرويــة على ملعب 
الــنــادي األهلي بصنعاء تجمع نجوم 
اإلعـــالم  الرياضيين الرعيل األول 
والرعيل الحالي بقيادة حسين ضيف 
الله  العواضي، وبين نجوم أندية تعز 
بقيادة الكابتن محمد نــجــاد وذلــك 

عصر غٍد الثالثاء ..
كما سيقام احتفال خطابى بمركز إعداد القيادات 
الشبابية والرياضية  صباح  بعد غٍد األربعاء سيتم 
فيه تكريم الفقيد بحضور نجله نضال محمد عبدالله  

فارع.

اختتام بطولة الجمهورية ألندية المالكمة

أنـــــــــهـــــــــى 
االتحاد العام 
لـــلـــمـــالكـــمـــة 
تـــنـــظـــيـــمـــه 
لـــلـــبـــطـــولـــة 
لتنشيطية  ا
الــمــفــتــوحــة 
ـــــــــــــ ٢١   ال
لألندية التي 
شـــــهـــــدت 
مشاركة ٧ 
أندية وهي 

(الشرطة و٢٢ مايو من 
األمانة ،  فرسان بني مطر والطيال 
خــوالن من صنعاء ، النصر حجة ، 
الرجم - المحويت ، االهلي ومركز 

الالجئين- تعز)..
البطولة احتضنتها صالة االتحاد 
العام للعبة بالعاصمة صنعاء على 
مدى  ثالثة ايام متتالية وأقيمت 
المنافسات في االوزان (٦٤, ٦٠ , 

٥٦ , ٥٢ ,  ٤٩كجم).
وفـــي  حــفــل الــخــتــام تــم تكريم 
أصحاب المراكز األولــى في االوزان 
وفــي  الترتيب العام بالميداليات 

والكؤوس، 
وهم على النحو التالي:

وزن ٤٩كجم
االول: شعيل القرناص - الشرطة 

«األمانة»
الثاني: محمد الراسني - الرجم 

«المحويت»
وزن ٥٢كجم

االول: سالم القمنطار - الطيال 
خوالن

الثاني: يوسف المجردي - ٢٢ 
مايو

وزن ٥٦كجم

االول: محمد 
ـــــــقـــــــرنـــــــاص  ال
ــــشــــرطــــة  ل ا  -

«األمانة»
الــثــانــي: محمد 
حرير - الفرسان 

بني مطر
وزن ٦٠كجم

عــمــر   : ل و ال ا
التويتي - الشرطة 

«األمانة»
الـــثـــانـــي: لــقــمــان 
ـــــــعـــــــوضـــــــة -  م

الفرسان بني مطر
وزن ٦٤كجم

االول: عبدالرحمن الحسيني - 
الشرطة «األمانة»

الثاني: عالء البعداني - ٢٢ مايو
الترتيب العام

المركز االول:: الشرطة «األمانة»
المركز الثاني:: ٢٢ مايو «األمانة» 
وفرسان بني مطر بالتساوي بالنقاط

المركز الثالث: الطيال خوالن
المركز الرابع: الرجم «المحويت»

ـــن االتـــحـــاد  أعـــل
الــعــمــانــي لــكــرة الــقــدم 
تعاقده مــع اإلســبــانــي خــوان 
رامون لوبيز  كارو لتدريب منتخبه 
خلفًا للفرنسي بــول لوغوين المقال من 

منصبه في  نوفمبر الماضي.
ويملك لوبيز كارو تجربة تدريبية في المنطقة 
الخليجية، إذ قاد منتخب السعودية نحو عامين 
بعد اقالة الهولندي فرانك ريكارد مطلع ٢٠١٣م..
ولــم يــحــرز لوبيز كـــارو اي لقب فــي مسيرته 
التدريبية، وكــان قريبًا من ذلــك  اواخــر ٢٠١٤م 
حين قاد منتخب السعودية الى المباراة النهائية لكأس 
الخليج  بالرياض لكنه خسر امام نظيره القطري ١-٢ 

لتتم اقالته مباشرة في ديسمبر  من العام ذاته.
وكــان االتحاد العماني اقــال لوغوين في التاسع 
عشر من نوفمبر ٢٠١٥م،  بعد يومين فقط من 
الخسارة امام تركمانستان ١-٢ في التصفيات 
ــمــزدوجــة  المؤهلة الــى نهائيات مونديال  ال
٢٠١٨م في روسيا وكأس آسيا ٢٠١٩م في  

االمارات.

عــادت العالقة المتوترة 
بين رئيس نادي ريال مدريد 
ونجمه األول  كريستيانو 
ــــــدو لـــتـــطـــفـــو عــلــى  ــــــال رون
ســطــح الـــتـــداول االعــالمــي 
ــتــقــاريــر  االســبــانــيــة  بــعــد ال
الــتــي أفــــادت بـــأن بــيــريــز لم 
يعد قـــادرًا على استيعاب 
ــدو وتدني  ــال تــصــرفــات  رون
ـــي الــمــبــاريــات  مـــســـتـــواه ف

الكبيرة.
وأشارت صحيفة "سبورت" 
إلى أن بيريز استشاط غضبًا 
من اختيار كريستيانو  لكارلو 
أنشيلوتي كــأفــضــل مــدرب 
ــعــام خــصــوصــًا بعد  ــهــذا  ال ل
ــذي اعلنه  الــدعــم الكبير  ال
البرتغالي للمدرب االيطالي 
عقب طرده من ريال مدريد 
ما عّمق  الشرخ بين الرجلين.

ولــفــتــت الصحيفة إلـــى أن 
"ســـوء الــحــظ" الـــذي ُيــرافــق 
كريستيانو في مبارياته إن  
كان مع بنيتيز أم في المباراة 
تحت قيادة زين الدين زيدان 
بــات ُيــزعــج  الرئيس كثيرًا 
وهــو مــا ُيــعــزز لديه الرغبة 
ببيع كريستيانو وشراء العب 
كبير  بحجم البرازيلي نيمار، 
إال ان العقوبة التي تعّرض 
ــعــرقــل هــذه  

ُ
ـــنـــادي ت لــهــا ال

المشاريع.  
وأشــارت "سبورت" إلى أن 
تصرفات كريستيانو خارج 
المستطيل األخضر  وعدم 
مباالته الدائمة بأزمات النادي 
ثير اشمئزاز 

ُ
الملكي بدأت ت

فلورنتينو  بيريز خصوصًا مع 
سفر البرتغالي الى المغرب 

لرؤية أصدقائه.

رئيس الريال يضيق ذرعًا 
بكريستيانو رونالدو!

لوبيز كارو مدربًا 
لمنتخب ُعمان

هين نيمار بسبب معتقداته الدينية!
ُ

الفيفا ت
ـــدو  ـــمـــون نــــشــــرت صــحــيــفــة ال
ديبورتيفو فيديو ُيظهر إهانة 
واضحة من ِقبل  االتــحــاد الدولي 
لكرة القدم "فيفا" بحق الالعب 
البرازيلي فــي صــفــوف  برشلونة 
حًا 

ّ
نيمار دا سيلفا والذي كان مرش

ضمن افضل ٣ العبين في العالم  
لعام ٢٠١٥ م..

وظهر في الفيديو الذي ُيفترض 
أن يكون تكريميًا لالعب مشهدًا 
مــّر عبر  مقص الرقابة، إذ أزال 
 "Jesus ٪ الفيفا عبارة "١٠٠
التي وضعها  البرازيلي على رأسه 
بعد فوز برشلونة بــدوري أبطال 

أوروبا تعبيرًا عن  تدّينه الواضح 
واهتمامه الكبير بالتعبير عن 

معتقداته عند الفوز.
ع آالف 

ّ
وكنتيجة لهذا الفعل وق

المعترضين عريضة بحق الفيفا 
لمطالبتها  باالعتذار عن هذا األمر، 
فما كان من المنظمة إال أن أوضحت 
ان هذا  األمر أتى لتجنيب الالعب 

أي حساسية من قبل الجماهير. 
وطالب المنددون من الفيفا ان 
تلتزم بشرعية حقوق االنسان التي 
تعترف  بحق المعتقد والتعبير 
عنه وأال تتعّدى على حقوق أي 

انسان او العب.


