
ــات ولوائح االتحاد  ــدت منظمة مراقبة أخالقي أب
ــش)، تشجيعها  ــا ووت ــرة القدم (فيف ــدويل لك ال

لالتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) عىل فرض 
ــن اإلمارات والسعودية،  عقوبات عىل كل م

عىل خلفية سلوكهما العدائي تجاه قطر 
وخلطهما السياسة بالرياضة.

ــرزت "فيفا ووتش"، وهي منظمة  وأب
ــة مقرها زيوريخ، يف بيان  دولية مستقل
ــارات والسعودية  ــض اإلم ــي رف صحف
يف  ــر  قط أرايض  ــىل  ع ــات  مباري أداء 
ــة، واتخاذ  ــوالت القارية اآلسيوي البط
ــراءات تضييق مستهجنة  أبو ظبي إج

بحق أندية قطرية عند زيارتها اإلمارات 
ألداء مباريات يف أراضيها.

ــىل خلفية  ــات ع ــك املمارس ــي تل وتأت
ــدأت مطلع يونيو  ــة التي ب ــة الخليجي األزم

املايض.
ــدويل  ــاد ال ــش" أن االتح ــا ووت ــت "فيف وأضاف

ــدم يف العالم، يراقب  ــة لكرة الق ــه الهيئة املنظم بصفت
ــة للسعودية واإلمارات يف  ــن كثب التدخالت السياسية الجلي ع
ــة، وقد يجتمع بكال  ــهر القليلة املاضي ــرة القدم عىل مدار األش ك
ــب عقدها مع بريو  ــب اجتماعات مماثلة طل ــن قريباً عق البلدي

وإسبانيا مؤخراً.
ــا" ما قد  ــن "فيف ــات املحتملة م ــني العقوب ــن ب ــرت أن م وذك
ــل إىل حد سحب تنظيم كأس أمم آسيا 2019م من اإلمارات،  تص
ــم صيف  ــأس العال ــب ك ــن لع ــودي م ــب السع ــان املنتخ وحرم
ــدان عىل  ــال أرص البل ــة يف ح ــا، خاص ــاري يف روسي ــام الج الع

ممارساتهما.

ــالل كرة القدم  ــارت "فيفا ووتش" إىل استغ وأش
ــة واإلمارات  ــرق السعودي ــض ف ــاً يف رف سياسي
ــر، أو استقبال األندية القطرية  اللعب يف قط
عىل أراضيهما يف أثناء بطولة دوري أبطال 
ــا مؤخراً، وهو ما  ــا، التي بدأ موسمه آسي
ــوي  اآلسي ــاد  االتح ــل  تدخ ــى  استدع
ــدم؛ إذ حذر الدولتني من فرض  لكرة الق
ــة عليهما يف حال عدم  عقوبات قاسي

التزامها بقواعد املسابقة وقوانينها.
ــىل الرغم  ــر إىل أنه ع ــت النظ ولفت
ــني عن موقفهما لكن  من تراجع الدولت
ــري، حيُث يحرتف  ــادي الغرافة القط ن
ــيل  ــرضم ويس ــدي املخ ــب الهولن الالع
ــنايدر، اخترب األوضاع الراهنة عندما  ش
ــه األوىل يف  ــوض مبارات ــراً لخ ــر مؤخ ساف
ــرة، حيث عانى  ــادي الجزي ــي ضد ن أبوظب
ــدة 8 ساعات يف مطار ُعمان،  الغرافة تأخرياً مل
ــالل رحلته إىل  ــة توقف خ ــذي هبط به كمحط ال
ــىل الطائرات  ــروض ع ــب الحظر املف ــارات (بسب اإلم

القادمة من الدوحة).
ــالل كرة  ــض أي حاالت الستغ ــا يرف ــروف أن الفيف ــن املع وم
ــب مع  ــاً إىل جن ــدويل جنب ــاد ال ــر االتح ــاً، ويفك ــدم سياسي الق

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يف التدخل.
ــب داخل أروقة  ــش" إىل وجود حالة غض ــارت "فيفا ووت وأش
ــاعات  ــارات والسعودية بإصدار اإلش ــرار اإلم ــا" من استم "فيف
حول تنظيم كأس العالم 2022 يف قطر، وانخراطهما يف اإلساءة 
ــل الدوحة  ــة لني ــا مالي ــاء بوجود رِش ــالل االدع ــن خ ــا م للفيف

استضافة البطولة.

صنعاء/عيل الغرباين
ــة السبعني إىل  ــب مديري ــل منتخ تأه
ــن  ــرية م ــة واألخ الثالث ــة  ــي املرحل نهائ
ــرة القدم  ــة لك ــة الثاني ــة املدرسي البطول
ــادي األهيل  ــا الن ــي ينظمه ــالب الت للط
ــة  إدارة األنشط ــع  م ــاون  بالتع ــاء  صنع
ــم  والتعلي ــة  الرتبي ــب  بمكت ــة  املدرسي
باألمانة وتحت شعار "الرياضة املدرسية 
ــات  واملنتخب ــة  لألندي ــي  حقيق ــد  راف
الوطنية" وبمشاركة منتخبات مديريات 
ــة ولعدد 22  ــة واألهلي ــدارس الحكومي امل
منتخباً منها 11 حكومية و11 أهلية، كما 
ــة الطالب بطولة  ــام بالتزامن مع بطول تق
ــاب الشطرنج  ــي تشمل ألع ــات الت الفتي
ــعار "معاً  ــرة وتحت ش ــة والطائ والطاول

لتفعيل الرياضة النسوية".
ــة السبعني  ــل فريق مديري حيث تأه
ــدم للطالب يف  ــي بطولة كرة الق إىل نهائ
ــة واألهلية،  ــات املدارس الحكومي منافس
ــني (ب) إىل نهائي  ــل السبع ــاء تأه وج
ــوزه عىل فريق  ــدارس الحكومية بعد ف امل
ــة يف  ــة نظيف ــر برباعي التحري ــة  مديري
املباراة التي أقيمت أمس ضمن مباريات 
ــر فريق السبعني  ــف النهائي وينتظ نص
ــاراة نصف النهائي الثانية  الفائز من مب
ــوم وتجمع فريقي  ــام صباح الي التي تق

مديريتي آزال وبني الحارث.
ــدارس األهلية تأهل  ويف منافسات امل
فريق مديرية السبعني (ب) إىل النهائي 
ــد فوزه يف مباراة نصف النهائي األوىل  بع

ــريه معني  ــىل نظ ــس ع ــت أم ــي أقيم الت
ــن مباراة  ــد لينتظر الفائز م بهدف وحي
ــي تقام اليوم  ــف النهائي الثانية الت نص

وتجمع فريقي الصافية والتحرير.
ــر  التحري ــي  ــا مديريت ــان منتخب وك
ــف  نص إىل  ــال  تأه ــد  ق ــارث  الح ــي  وبن
ــدارس الحكومية  ــات امل ــي ملنافس النهائ
ــن  ــل ع ــا تأه ــة األوىل فيم ــن املجموع ع
ــي  مديريت ــا  فريق ــة  الثاني ــة  املجموع
ــات  ــا يف منافس ــني (ب) وآزال، أم السبع
ــة فقد بلغ نصف النهائي  املدارس األهلي
(ب)  ــني  السبع األوىل  ــة  املجموع ــن  ع
ــة  الثاني ــة  املجموع ــن  وع ــة  والصافي

منتخبي مديريتي التحرير ومعني.
ويف سياق متصل اختتمت منافسات 
ــدارس الحكومية  ــات للم ــة الطالب بطول
ــة والشطرنج  ــاب الطائرة والطاول يف ألع
حيث جاءت نتائج املراكز األوىل كالتايل:

ــة الطائرة توج  ــات بطول ففي منافس
ــة  ــأس البطول ــورة بك ــة الث ــق مديري فري

ــة  ــىل مديري ــي ع ــوزه يف النهائ ــب ف عق
ــل  لتح ــل  مقاب دون  ــني  بهدف ــعوب  ش
ــي، فيما  ــعوب يف املركز الثان ــة ش مديري
ذهب املركز الثالث لفريق الصافية عقب 
ــث  ــز الثال ــد املرك ــاراة تحدي ــوزه يف مب ف
ــدة بشوطني  ــىل مديرية الوح ــع ع والراب

دون رد.
ــاء  صنع ــة  مديري ــب  منتخ ــوج  وت
ــج بعد تصدره  ــة ببطولة الشطرن القديم
ــات البطولة فيما حل ثانياً فريق  ملنافس
ــورة وجاءت مديرية التحرير  مديرية الث

يف املركز الثالث.
ــوج منتخب  ــة فقد ت ــرة الطاول ــا ك أم
ــب فوزه يف  ــورة بالبطولة عق ــة الث مديري
ــعوب  ــىل منتخب مديرية ش ــي ع النهائ
بثالثة أشواط نظيفة، فيما حل يف املركز 
ــر عقب  ــة التحري ــق مديري ــث فري الثال
ــاراة املركز الثالث والرابع عىل  فوزه يف مب
مديرية معني بثالثة أشواط مقابل شوط 

وحيد.

ــس  أم ــاح  صب ــدأت  ب
ــب  التدري ــة  صال ــىل  ع
ــوزارة الشباب  ب والتأهيل 
والرياضة فعاليات الدورة 
ــي  ملدرب ــة  التنشيطي
ــاك  البنج ــة  لعب ــام  وحك
ــا  يقيمه ــي  الت ــالت  سي
ــالل  خ ــة  اللعب ــاد  اتح
ــارس  م  15  –  12 ــرتة  الف
 20 ــة  بمشارك ــاري  الج
ــا من األمانة  مدربا وحكم

ــة صنعاء ويحارض فيها املدرب والحكم الدويل الدكتور نبيل محمد النونو  ومحافظ
ويساعده املدرب الدويل حمزة محمد الدايل.

ــاد أحمد الجحدري عىل أهمية إقامة  ــالل افتتاح الدورة أكد أمني عام االتح وخ
ــىل تزويدهم  ــام واملدربني وتعمل ع ــة للحك ــه من أهمي ــدورات ملا تمثل ــل هذه ال مث
بالقوانني واألساليب الجديدة املعتمدة دوليا لتطبيقها يف األنشطة التي سينفذها 

االتحاد، مشريا إىل أن الدورة تهدف إىل توسيع قاعدة الحكام واملدربني املؤهلني.
وشهدت الدورة يف يومها األول تطبيقات نظرية وعملية نفذها املحارضان نبيل 

النونو نظريا والدويل حمزة الدايل عمليا.

اإلسبانية  الصحف  اهتمت 
الصادرة أمس االثنني، بصفقة 
ــو،  ــر ميل ــيل آرث ــال الربازي انتق
ــن جريميو ورعب  ــلونة م لربش
ــن  م ــان،  جريم ــان  س ــس  باري
ــال مدريد يف  ــار لري رحيل نيم

الصيف املقبل.
املقربة  ــة  الصحيف ــت  اهتم
ــد بترصيحات  ــال مدري من ري
ــب  الع ــاس،  فابريج ــك  سيس
ــة  ــن مواجه ــا ع له ــيس  تشيل
ــاب دور الـ  ــلونة غداً يف إي برش
ــن التشامبيونزليج بعدما  16 م
ــو اللعب  ــا يحفزني ه قال: "م

ضد املايض".
ــن  م ــل  األسف ــزء  الج ويف 
ــق  تأل ــرزت  أب ــة،  الصحيف
ــو رونالدو  ــايل كريستيان الربتغ
ــرتة  الف يف  ــد  مدري ــال  ري ــع  م
ــدو  "رونال ــت:  قال إذ  ــرية  األخ

ــل 33 من  ــن أص ــا م ــل 22 هدف سج
اللمسة األوىل".

ــوز أتلتيكو مدريد  ــوص ف وبخص
ــة أمس،  ــو بثالثي ــا فيج ــىل سيلت ع
ــم  ــو ينض ــة: "فيتول ــت الصحيف قال
ــارة منها  ــان " يف إش ــة جريزم لحفل
ــع  ــه األول م ــو هدف ــل فيتول لتسجي

الروخيبالنكوس.
وتصدر آرثر ميلو، العب برشلونة 
ــن البارسا عن  ــذي أعل ــد وال الجدي

ــو، غالف صحيفة  ــه من جريمي ضم
ــة والتي قالت:  ــورت" الكتالوني "سب

"ارتباط آرثر.. االرتباط الجيد".
ــلونة  ــة: "برش ــت الصحيف وتابع
أعلن التعاقد مع الربازييل مقابل 30 
مليون يورو والظروف تقود  الالعب 

للقدوم يف يناير 2019م".
ــان ديمبيل  ــيس عثم ــاء الفرن وج
بالجزء العلوي من غالف الصحيفة 
إذا قالت: "ديمبيل الخيار الهجومي 
ــارة منها  ــج، يف إش ــز لي للتشامبيون
ــن املشاركة ضد  ــرتاب الفرنيس م الق

ــد األربعاء يف  ــد غ ــيس بع تشيل
إياب دور الـ 16".

ــار دا  ــيل نيم ــدر الربازي وتص
ــان  س ــس  باري ــب  الع ــا،  سيلف
ــالف  غ ــيس،  الفرن ــان  جريم
ــت  ــي عنون ــة "آس" الت صحيف

قالت: "نيمار يرعب باريس".
ــة:  الصحيف ــت  وأضاف
ــل من  ــر للربازي ــي ساف "الخليف
أجل  الحديث مع نيمار بحسب 
ــووت"  ــاة "تييل ف ــه قن ــا نرشت م

الفرنسية".
ــادي  الن ــس  "رئي ــت:  وتابع
ــرد فعل عقب  ــيس يقوم ب الباري

اهتمام مدريد بالربازييل".
وأبرزت الصحيفة املقربة من 
ــلونة، ضم البارسا الربازييل  برش
إذ  ــو  جرييمي ــن  م ــو  ميل ــر  آلرث

عنونت غالفها : "ارتباط آرثر".
ــة:  الصفق ــن  ع ــت  وقال
ــم الربازييل من  ــن ض ــلونة أعل "برش
ــه يف يوليو  ــع خيار قدوم جريميو م
ــون  ــة 30 ملي ــة الصفق ــل وقيم املقب
ــورو بجانب 9 ماليني يورو كحوافز  ي
ــن االتفاق الذي تم يف  بأقل مليون م

البداية".
ــت:  قال ــل،  األسف ــزء  الج ويف 
ــى اللحظة  ــر حت ــريدي ينتظ "فالف
ــف إنييستا من  ــرية لحسم موق األخ

مباراة تشيليس".

يريم/ أحمد جنوش
ــم  يري ــة  بمديري ــوم  الي ــق  تنطل
ــة  بطول ــات  منافس إب  ــة  بمحافظ
ــد املجاهد لكرة  الشهيد قاسم محم
ــا مكتب الشباب  القدم التي ينظمه
ــة  بمشارك ــة  باملديري ــة  والرياض
ــة  املحافظ ــل  داخ ــن  م ــاً  فريق  19
ــىل أربع  ــا ع ــم توزيعه ــا، ت وخارجه
ــور  صق األوىل  ــت  ضم ــات  مجموع
ــم والزوراء والصقر  العز وامللكي يري
ــت الثانية فرق  بني منبه، فيما ضم

ــان واتحاد يريم  ــد العايل والري املعه
ــت  وتكون ــخ  واملري ــران  ذم ــباب  وش
ــرق امللكي  ــة من ف ــة الثالث املجموع
ــر  والفج ــب  يحص ــباب  وش ــار   ذم
ــباب املشهد واتحاد شبوه فيما  وش
ــرق سهم ورقه  ــت الرابعة من ف تكون
ــرص املشهد  ــاروق والعامرية ون والف

والرباط.
ــاء  بلق ــوم  الي ــة  البطول ــح  وتفتت
ــز وامللكي ضمن  ــور الع ــي صق فريق

منافسات املجموعة األوىل.
وكانت اللجنة املنظمة قد نظمت 

ــوم أمس األول مباراة قبيل انطالق  ي
ــب الشباب  ــة عىل كأس مكت البطول
ــوم  ــي نج ــت فريق ــة جمع والرياض
ــم وانتهت بفوز  ــاروق يري ذمار والف

نجوم ذمار بهدف وحيد.
ــد  محم ــم  سل ــاراة  املب ــب  وعق
ــة يريم رئيس  ــي مدير مديري الشام
ــيل حماس  ــيل وأبو ع ــس املح املجل
ــة ومنصور  ــام للمديري ــرشف الع امل
ــاب  ــب الشب ــر مكت ــي مدي الوسمان
ــة كأس املباراة لفريق نجوم  باملديري

ذمار.

ذمار/ عادل الطيش
ة  ل أه ت ــرق امل ف ة ال م ائ ــرص إىل ق ن ــق ال ري ــم ف ض ان
د  م ح ــد م ي ق ف ــة ال ول ط ن ب ــي م ائ ه ن ــع ال ــدور رب ل ل
ة  اي م ورع دع ام ب ق ي ت ت ران وال ه ج ف ب اي ه ش ل دال ب ع
ع  د أن رف ع ف  ب ــاي د ش اه ج ف م ــاي ال ش م ل األع رج
ب  ع ص وز ال ف ــق ال ي ق ح ر ت اط اث ق ت ن ــده إىل س ي رص
ن  م ــدف ض ه ني ل دف ه ــراء ب زه ق ال ري ــىل ف ــري ع ث وامل

ة األوىل. وع م ج رق امل ف ة ل ي ان ث ة ال ول ج اءات ال ق ل
ع  داف ــدري وم ــيل م ة ع رصاوي ن ــة ال ي ائ ن ــرز ث أح
رز  ا أح م ي اه ف رم أ يف م ط خ ال اج ب ح ه ال ام راء أس زه ال
د  م ج ت ي ــي ..ل زراج ــواز ال د ف ي وح ــراء ال زه ــدف ال ه

اط. ق دون ن ري ب ز األخ رك راء يف امل زه د ال ي رص
ــي  رب ع ــق ال ري ــن ف م ــة ض ي ان ث ــة ال وع م ج ويف امل
ــده إىل  ي ع رص ــد أن رف ع ــايل ب ت ــدور ال ــور يف ال ه ظ ال
ه  رب خ اب ال ــب ق ش ري ع ف ادل م ع ت ــر ال اط اث ق ــع ن أرب
ة  اوي رب ع ــة ال ي ائ ن ــرز ث ــا ..أح م ه ن ــل م ك ــني ل دف ه ب

د. م ح س م ي وأن م ره ق ارون ال ه
ــد  م ح ــه م رب خ اب ال ــب ــة ش ي ائ ن ــرز ث ــا أح م ي ف
ــه أول  رب خ ق ال ري ــودع ف ي ــدش ل ــني ب ــرة وأم ام ج ال

ة .. ول ط ب ال ده ب ي ه يف رص ة ل ط ق ن
ــة  ي اإلرشاف ــة  ن ج ل ال ــس  ي رئ ــاءات  ق ل ال ــرض  ح
ة  م ظ ن ــة امل ن ج ل س ال ي ف ورئ ــاي ات ش رف ــنت ع اب ك ال

زي . غ يل ال ع

ــرت يونايتد  ــىل مانشس ــذر ع ــر الح يسيط
ــال مباريات جولة  ــزي، خالل استكم اإلنجلي
ــا،  ــال أوروب ــي دوري أبط ــن نهائ ــاب لثم اإلي
ــو  ــه موريني ــايل جوزي الربتغ ــدو  يب ــث ال  حي
ــاد أسلوبه  ــرت نادماً عىل اعتم ــدرب مانشس م
ــر إىل املجازفة بعض  ــظ، لكنه قد يضط املتحف
اليشء اليوم الثالثاء لدى استضافة اشبيلية 
ــي دوري أبطال  ــاب ثمن نهائ ــي يف إي اإلسبان

أوروبا.
ــد،  يونايت ــرت  ومانشس ــق  فري ــح  ويطم
ــه خارج  ــادل الذي حقق ــن التع ــادة م لالستف
ــادل مانشسرت عىل  ــث تع ــا، حي ــه ذهاب ملعب

ملعب إشبيلية سلبيا.
وفيما تبدو مهمة مانشسرت يونايتد أسهل، 
أكدت املواجهة بني توتنهام ويوفنتوس، أنه ال 

يشء مضمون يف هذه البطولة.
ــه مورينيو، املدير  ــايل جوزي ويرتقب الربتغ
ــة  ــة البدني ــد، الحال ــرت يونايت ــي ملانشس الفن

ــل اختيار  ــا، قب ــول بوجب ــيس ب ــه الفرن لالعب
تشكيلته ملباراة اليوم أمام أشبيلية.

وغاب بوجبا عن مباراة الذهاب يف إسبانيا، 
ــق التي تغلب فيها  ــا غاب عن مباراة الفري كم
ــزي أمس  ــدوري اإلنجلي ــول يف ال ــىل ليفرب ع

ــب اإلصابة، مما يعني أن ماتيتش  األول، بسب
وسكوت مكتوميناي قد يحتفظان بمكانيهما 

يف خط وسط الفريق.
ــاراة، لجهود  ــبيلية يف هذه املب ــد إش ويفتق
ــاس، نجم مانشسرت  ــي خيسوس ناف اإلسبان

ــن إصابة يف  ــق، والذي يعاني م ــي الساب سيت
ربلة الساق.

ــب التكهن بنتيجة  ــاراة ثانية  يصع ويف مب
ــاختار  ــة املتكافئة بني روما وضيفه ش املواجه

الذي حقق الفوز 1-2 عىل ملعبه ذهابا.
ــان يف متناول يده ذهاباً  ــدر روما فوزاً ك وأه
ــىل أرض  ــل ع ــدف دون مقاب ــدم به ــا تق بعدم
ــاداه إىل  ــا هدفني أع ــى بعده ــاختار، ليتلق ش

العاصمة اإليطالية خارساً.
ــذو  ــذو ح ــأن يح ــس ب ــا النف ــي روم ويمن
ــب  ــن ملع ــاد م ــا ع ــوس بعدم ــه يوفنت مواطن
ــام 1-2 بعدما كان  ــىل توتنه ــزاً ع ــيل فائ ويمب

تعادل عىل أرضه 2-2.
ــة األرض،  ــرة أفضلي ــذه امل ــا ه ــك روم ويمل
ــة أفضل من تلك  ــب ضمن أجواء مناخي ويلع
ــاراة األوىل، حني كانت 7  ــي خاض فيها املب الت
درجات مئوية تحت الصفر، كما أن نتائجه يف 
الدوري اإليطايل ترشحه للفوز عىل ضيفه، إذ 

ــويل 2-4 وتورينو  ــق فوزين هامني عىل ناب حق
0-3 يف آخر مباراتني.

دور  يف  ــان  الفريق ــى  التق أن  ــق  وسب
يف  ــادال  وتب 2007م  ــم  املوس يف  ــات  املجموع
ــن النهائي  ــاً يف الدور ثم ــا الفوز، وأيض حينه
ــا  روم ــرج  خ ــث  حي 2011-2010م  ــة  لنسخ
ــا وصفر3-  ــام منافسه 3-2 ذهاب ــه أم لخسارت

ايابا.
ــرة  ــة للم ــا األدوار االقصائي ــوض روم ويخ
ــات، لكنه بلغ ربع  ــة يف آخر 7 مشارك السادس

النهائي آخر مرة يف موسم 2008م.
ــان روما قد وصل إىل الدور ثمن النهائي  وك
ــوى املجموعات  ــدة من أق ــا تصّدر واح بعدم
ــو مدريد  ــزي واتلتيك ــيس االنكلي ضمت تشل
االسباني وكرباخ  اآلذري. أما شاختار، فرافق 
ــة السادسة  ــن املجموع ــي م ــرت سيت مانشس
ــايل وفينورد  ــويل االيط ــت أيضا ناب ــي ضم الت

روتردام الهولندي بحلوله ثانياً.

إب/ محمد الورايف
ــىل  ع ــس  أم ــاح  ب ص ــت  ق ل ط ان
ــة  ي ل ــس األه ي ق ل ــدارس ب ــب م ع ل م
ة  ي ان ث ال ــة  وع م ج ــات امل اري ب إب م ب
ــار  اط يف  ــإب  ب ــار  ه ظ ال ــة  ري دي م ب
ــة  ي درس امل ــة  ول ط ب ال ــات  س اف ن م
ــي  ت ال ــة  ظ اف ح امل يف  ــدم  ق ال ــرة  ك ل
ن  وام م ــة اع الث ار ث ــع ت ش ح ام ت ق ت

دوان. ع ه ال ود يف وج م ص ال
ــاراة  ب امل يف  ــى  ق ت ال ــث  ي ح
ق  أل ت ــدارس ال ا م ق ري ة ف ي اح ت ت االف
ــب  ع ل م ــىل  ع ــة  ي دول ال ــدارس  وم
ت  ه ت ــة وان ي ل ــس االه ي ق ل ــدارس ب م

ق  أل ت دارس ال ــق م ري وز ف ف اراة ب ب امل
دف. ل ه اب ق داف م ة أه ع أرب ب

ات  اري ب ــني م دش ــل ت ف ــرض ح ح
ــور  ض ح ب ــة  ي ان ث ال ــة  وع م ج امل
إدارة  ــر  دي م ــي  امل س ال ــب  ي ج ن
م  ي رح د ال ب ــة وع ي درس ة امل ط ش األن
ــاد  ح ات ــرع  ف ــس  ي رئ ــي  ع ش خ ال
ــر  دي ــربح م ــام ال ص ــإب وع ــدم ب ق ال
ة  ري دي م م ب ي ل ع ت ــة وال ي رتب ب ال ت ك م
ــن رشف  دي ــاء ال ه ــإب وب ــار ب ه ظ ال
ــة  ي ل االه ــس  ي ق ل ب ــدارس  م ــر  دي م
ــب إدارة  أئ ي ن اع م ج ــؤاد ال ــإب وف ب
م  ي ل ع ت ــة وال ي رتب ب ال ت ك م ــالم ب اإلع

ة. ظ اف ح يف امل

ــأس  ك ب ــو  اي م  22 ــق  ري ف ــوج  ت
ــد  ي ــرة ال ك ــة ل ي ط ي ش ن ت ــة ال ول ط ب ال
رع  ا ف ه م ظ ــي ن ت ة ال م اص ع ــة ال ان أم ب
ام  ع اد ال ح ــت إرشاف االت ح اد ت ح االت
ــيل  ــي أه ــة ه دي ــرشة أن ــة ع ارك ش م ب
ب  ــع اء وش ع ن ــدة ص وح ــاء وال ع ن ص
ة  رشط ة وال روب ع و وال اي اء و22م ع ن ص
ــة  ام ه ت اب  ــب وش وآزال  ــوك  ريم وال
ت  م ي ــاد وأق ح ــز االت رك ــوك وم ريم وال

اري. ج ارس ال رتة 4 – 11 م ف الل ال خ
ب  ق ــب ع ق ل ــو ل اي ــراز م ــاء إح وج
يل  ىل أه ــة ع ي ائ ه ن ــاراة ال ب وزه يف امل ف
ــث  ي ح  ،17  /27 ــة  ج ي ت ن ب ــاء  ع ن ص

و  اي ــح م ال ص ــوط األول ل ش ــى ال ه ت ان
وط  ش ــو ال اي م م س ــا ح م ـــ10 / 7، ك ب

ة 17 / 10. ج ي ت ن ي ب ان ث ال
ح  ال ص ث ل ال ث ز ال ر ك ب امل ا ذه م ي ف
دة  ىل وح وزه ع ب ف ق وك ع ريم ق ال ري ف

ة 14 / 8. ج ي ت ن اء ب ع ن ص
ب  ائ رم ن ة ك ي ائ ه ن اراة ال ب ب امل ق وع
ة  اض ري اب وال ب ش ب ال ت ك ام م ر ع دي م
اد  ح ام ات ــني ع ــدي وأم اش ح ح ال ال ص
ــر  دي وم ــح  ال ص ــزة  م ح ــد  ي ال ــرة  ك
د  اه ج ــدان امل م ــيل غ داخ ــاط ال ش ن ال
وزارة  ــايف ب ق ث اط ال ش ن ــام ال ر ع دي وم
ــاب  ح أص ــاوري  امل ــز  زي ع ــاب  ب ش ال

ــؤوس  ك ال ب األوىل  ــة  الث ث ال ــز  راك امل
ايل: ت ال ات وك ي دال ي وامل

ات  ي دال ي أس + امل و/ك اي األول/22 م
ة ي ب ذه ال

 + ــأس  اء/ك ع ن ص ــيل  ي/أه ان ث ال

ة ي ض ف ات ال ي دال ي امل
 + ــأس  وك/ك ريم ث/ال ال ث ال

ة زي ربون ات ال ي دال ي امل
تصوير/عبدالرحمن حويس

ــر مباريات  ــع تذاك ــد عملية بي تشه
ــة  ــالق مرحل ــم، انط ــأس العال ــة ك بطول
ــد حتى  ــاء، وتمت ــوم الثالث ــدة، الي جدي

الثالث من أبريل املقبل.
ــال يف املرحلة  وعىل عكس الح

ــن عملية بيع التذاكر،  السابقة م
سيكون الحصول عىل أي تذكرة 
ــا ألسبقية  ــذه املرحلة، طبق يف ه
ــاص  الخ ــط  الراب ــرب  ــز، ع الحج

ــر، يف موقع االتحاد الدويل  بالتذاك
لكرة القدم، عىل اإلنرتنت.

ــة املرحلة املاضية  ويف نهاي
ــر، والتي  ــة بيع التذاك لعملي
ــر  يناي  31 يف  ــت  اختتم

ــات املقدمة إىل  ــدد الطلب ــايض، بلغ ع امل
الفيفا، للحصول عىل تذاكر املونديال، 4 
ماليني و955 ألفا و169 طلبا، عىل تذاكر 

جميع املباريات الـ 64 للبطولة.
وجاءت أملانيا يف مقدمة الدول 
ــا بطلبات  ــي تقدم مشجعوه الت
ــىل تذاكر املونديال،  للحصول ع
و414  ــا  ألف  338 ــع  بواق ــك  وذل

طلبا.
ــدد تذاكر  ــايل ع ــغ إجم ويبل
يف  ــه  إقامت ــرر  املق ــال،  املوندي
ــرتة من 14  ــا، خالل الف روسي
ونيو إىل 15 يوليو املقبلني، 

نحو 2.5 مليون تذكرة.

مديرية السبعني إىل نهايئ البطولة املدرسية لكرة القدم

بدء فعاليات دورة مدريب وحكام البنجاك سيالت

اليوم انطالق بطولة الشهيد املجاهد برييمنيمار وآرثر يتصدران الصحف اإلسبانية

النصر والعريب إىل ربع نهايئ كروية الفقيد شايف بجهران

يف إياب ثمن نهايئ األبطال

يونايتد يستدرج إشبيلية.. ومواجهة صعبة لروما أمام شختار

فوز التألق يف البطولة املدرسية بإب

اليوم طرح تذاكر املونديال بأسبقية الحجزمايو يتوج ببطولة اليد باألمانة

 اختتام منافسات فئة الطالبات لمديريات المدارس الحكومية

ــرة  ــيس لك ــب التون ــي للمنتخ ــر الفن ــول املدي ــل معل ــن نبي أعل
ــون يف املعسكر  ــني الذين سيشارك ــني، قائمة الالعب ــدم أمس اإلثن الق
ــريًا ملونديال  ــرر انطالقه اليوم تحض ــور قرطاج املق ــريي لنس التحض

روسيا 2018م.
ــيس كريم العوايش  ــر بمشاركة العبي الصفاق ــي هذا املعسك ويأت
ــي وياسني مرياح، إىل جانب املحرتفني بالسعودية وهم  وعالء املرزوق
ــى، وفرجاني سايس  ــن مصطف ــي وفاروق ب ــن املثلوث ــان أيم الحارس

وفخر الدين بن يوسف ومحمد أمني بن عمر.
ــادم  ليستمر  ــني باملعسكر األحد الق ــق بقية الالعب ــا سيلتح فيم
املعسكر حتى يوم 27  من الشهر نفسه، ويتخلله مباراتني وديتني مع 
ــا يف مدينة نيس الفرنسية  ــران يف رادس يوم 23 مارس، وكوستاريك إي

يوم 27 من الشهر ذاته.
وشهدت القائمة التي ضمت 28 العبا، دعوة مدافع ليسرت سيتي 
يوهان بن علوان للمرة األوىل بعد أن رفض يف مناسبات سابقة تعزيز 
ــان وإلياس  ــارس معز حس ــس، إىل جانب الح ــب تون ــوف منتخ صف

السخريي وسيف الدين الخاوي.
وجاءت القائمة عىل النحو التايل:-

ــاروق بن  ــة، ف ــن رشيفي ــز ب ــي، مع ــن املثلوث ــى:  أيم ــراس املرم ح
مصطفى،  معز حسان

ــادي، أنيس البدري، رامي  ــون: كريم العوايض، غازي العي  الالعب
ــن يوسف، فخر الدين بن يوسف،  ــدوي، يوهان بن علوان، صيام ب الب
محمد أمني بن عمر، ديالن برون، خليل شمام، سيف الدين الخاوي، 

أسامة الحدادي، أحمد خليل، وهبي الخزري، طه ياسني الخنييس، 
ــني مرياح، يوسف املساكني،  ــيل معلول، عالء الدين املرزوقي، ياس ع
ــي، فرجاني سايس،  ــاس السخريي، نعيم السليت ــدي النقاز، إلي حم

بسام الرصاريف. 

1111 رياضة

ــا ــي ــة تـــونـــس ملـــونـــديـــال روس ــم ــائ إعـــــالن ق

     

ــبهت بعض  ــت موضوعاً  ش ــني كتب ــني ح ــالء اإلعالمي ــد الزم ــي أح عاتبن
ــد مقاالتي وقال يل إن هذا  ــني بالشحاتني يف املقابر يف أح ــني الرياضي اإلعالمي
ــا كتبته بالقسوة عىل اإلعالم الريايض واإلساءة  ــن باب جلد الذات واصفاً م م
ــذه القسوة ربما  ــاً حينها قلت له إن ه ــذي ننتسب إليه جميع ــذا الكيان ال له
تنفع يف معالجة وضع اإلعالم الريايض يف بالدنا الذي وصل إىل درجة ال يمكن 

تصورها من االنهيار والتدهور جمعياً وفردياً.
ــوع ليس إساءة لنا كإعالميني بل  ــت لزمييل العزيز إن طرح هذا املوض وقل
ــرة املجتمع والناس  ــو حاليا ونظ ــاء الوضع كما ه ــاءة لنا هو بق ــرث إس إن األك
ــحاتني وان بإمكان أي  التي تصنف اإلعالميني والصحفيني عىل أنهم مجرد ش
ــب أن نسعى إىل تغيريه من  ــؤول أو تاجر رشاء أي إعالمي وهذا الذي يج مس
ــالل طرح املوضوع بهذا الشكل وبهذه الحدة ربما غري املعهودة فالكثري منا  خ

ال يجرؤ عىل طرح األمر ومناقشته بهذا الشكل.
كان ذلك الحوار بيني وبني زمييل مدخًال ملا أردت أن أتناوله يف هذه الزاوية 
ــز الشاب يحيى الحاليل  ــورة التي يرشف عليها الزميل العزي ــن صحيفة الث م
ــوع اإلعالم  ــادة تناول موض ــا دفعني إلع ــا وربما أن م ــة فيه ــرشف بالكتاب وأت
الريايض الذي كما قلت من سابق أننا أشبعناه رضباً وجلداً دون أن نحقق أي 
فائدة هو تلك الصورة التي نرشت للزميل العزيز عيل الريمي أحد أبرز الكتاب 
والصحفيني واإلعالميني الرياضيني يف اليمن وهو يعمل يف رسويس للسيارات 
ــة تجاه ما وصل إليه حال  ــارت موجة كبرية من ردود األفعال الغاضب والتي أث
ــدأ تناولها من  ــة ومأساوية وأنا ربما سأب ــالء اإلعالميني من أوضاع صعب الزم
زاوية مختلفة قليًال وهي أن العمل رشف وال يعيب اإلنسان أن يعمل بل يزيده 
ــيل الريمي الذي فضل  ــاً افتحاراً بالزميل العزيز ع ــاً وفخراً ويزيدنا أيض رشف
ــن التسكع عىل  ــه الكريمة بدًال ع ــه وألرست ــل تأمني القوت ل ــل من أج أن يعم
ــني الذين يتواجدون يف  ــني واالنضمام إىل قائمة أولئك الشحات ــواب املسؤول أب
ــاب والرياضة وبعض االتحادات واألندية الرياضية وال تكاد  أروقة وزارة الشب
ــريه وهم من تحدثنا  ــاط سواء كان رياضياً أو غ ــو منهم أي فعالية أو نش تخل
عنهم سابقاً وقلنا أنه الكثري منهم من الدخالء عىل اإلعالم الريايض وسنعيد 

الحديث هنا ليس عنهم ولكن عن اإلعالم الريايض وما وصل إليه من ترٍد.
ــجون ألننا كمن  ــد أن الحديث عن اإلعالم الريايض يف بالدنا ذو ش بالتأكي
ــل تنفخ فيها دون  ــدك سوى أملاً وتعباً حني تظ ــخ يف قربة مقطوعة ال تزي ينف
ــم معالجة القربة حتى  ــل الذي يراودنا أن يت ــدة ألنها مقطوعة ولكن األم فائ
ــالم الريايض  ــاً يف معالجة وضع اإلع ــداً ونسهم جميع ــخ فيها مفي ــون النف يك
ــه إىل األفضل ويف اعتقادي أن األمر بسيط  ــع حد لتدهوره بل واالرتقاء ب ووض
ــار لهذا النوع من اإلعالم  ــاج إىل عبقرية من نوع خاص إلعادة االعتب وال يحت
املتخصص لكنه يحتاج إىل إرادة قوية من قبل منتسبيه ويف اعتقادي أن أهم 
ــي يف اإلعالم الريايض هذه النقطة  ــة يف ذلك وهي نصيحة يل أوًال ولزمالئ نقط
ــل يف إبعاد كياننا عن التبعية ألي جهة مهما كانت ألن التابع يظل دوماً  تتمث
مرهوناً ملتبوعه ويف ظله ال يستطيع الخروج عنه وهذا هو سبب ما وصل إليه 
اإلعالم الريايض من تدهور وانهيار واألهم من ذلك أن اإلعالم الريايض يفرتض 

به أن يكون قائداً للرأي العام وليس مجرد آلة تنفذ ما يراد منها.
ــورة الذهنية السيئة عن اإلعالم  ــرة الناس لإلعالميني الرياضيني والص نظ
ــل دور اإلعالمي  ــرية فيها فقد ظ ــن لألسف وبدرجة كب ــايض ساهمنا نح الري
ــوم بوظيفة التلميع والتبييض للبعض الذين استغلوا بعض نقاط الضعف  يق
ــل ودخلوا من  ــالم ريايض فاع ــود رؤية حقيقية إلع ــدم وج ــات وع واالنقسام
ــا كما أنهم استخدموا اإلعالم الريايض لتصفية الحسابات فيما بينهم  خالله
ــة أم أنه جالد  ــالم الريايض ضحي ــم نعد ندري هل اإلع ــاه الطريق ول ــذا ت وهك

يجرد سيفه تارة مع هذا وتارة مع ذاك وربما يكون للحديث بقية؟؟.

حسن الوريث

وجهة نظر

منظمة أخالقيات االتحاد الدويل لكرة القدم  اإلعالم الرياضي ضحية أم جالد
تدعو ملعاقبة اإلمارات والسعودية

عقوبات قد تصل للحرمان من كأس آسيا ومونديال روسيا

ــد حتى  ــاء، وتمت ث
ل.

ل يف املرحلة 
يع التذاكر، 
ىل أي تذكرة 

عع
ــا ألسبقية 

يي
ــاص  الخ ط 

تحاد الدويل 
نت.

 املاضية 
 والتي 
ــر  يناي

ماليني و955 ألفا و
جميع املباريات

وجاءت أ
ــي تقدم الت

للحصول
بوا ــك  وذل

طلبا.
ــغ ويبل
ــال املوندي
ــا روسي
ونيو

نحو

ــدد ١٩٤٧٢ ــارس ٢٠١٨م - الع ــة ١٤٣٩ه - ١٣ م ــادى الثاني ــاء: ٢٥ جم Tuesday: 25 Jomada Althaniah 1439 - 13 March 2018 - Issue No. 19472الثالث


