
نوارس حضرموت تفاجئ بطل الدوري والكأس!

رغم المعاناة التي يتجرعها فريق نادي   
ت عنه 

َّ
شعب  حضرموت بعد أن تخل

السلطة المحلية والداعمون من  رجال األعمال 
والشركات النفطية العاملة في  حضرموت، 
فقد لملم نفسه وتّوجه صوب الحالمة «تعز»  
لــمــالقــاة «مضيفه» بطل الــــدوري والــكــأس 
«الصقر»، وتقدم عليه بهدف حتى الدقيقة 

ن «صقر 
ّ
٨٨ من عمر  المباراة، عندها تمك

تعز» من معادلة النتيجة والحفاظ على ماء 
وجهه أمام نوارس حضرموت!

مصادر مطلعة أفــادت أن جهودًا ُبذلت 
في األسبوع  الماضي لحلحلة األمورالمالية 
للنادي، يتوقع مــن  خاللها انــفــراج هذه 

األزمة..

رياضة

19

تحضيرًا للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية ..

منتخب القوى إلى ماليزيا
إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٢٥)
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«الميثاق»- متابعات 
> غــادرت صباح أمس األول بعثة منتخبنا الوطني  أللعاب القوى متجهة 
إلى العاصمة الماليزية كوااللمبور للدخول في معسكر إعدادي ُمغلق يستمر ١٢ يومًا 
استعدادًا للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية «آن شوان كوريا» التي ستقام في كوريا 

الجنوبية خالل الفترة ١٩ سبتمبر - ٣ أكتوبر المقبل ..

وتتكون بعثة منتخبنا الوطني من العب المسافات  الطويلة نبيل محمد الجربي، والعب 
رمي الرمح عبدالله منصر تحت قيادة المدرب الوطني عبدالدايم بانفيل  ..وتأتي مشاركة 
منتخبنا الوطني أللعاب القوى في  إطار التعاون بين االتحادات الرياضية واللجنة األولمبية 
من أجل المشاركة في أهم حدث رياضي آسيوي ُيقام كل أربع سنوات.. ومن المؤمل تسجيل 

رقمين محليين جديدين لالعبين المشاركين في الماراثون ورمي الرمح..

دورينا بعد األسبوع الثاني:

شعب إب يعتلي الصدارة.. وحامل اللقب يتعثر في  ملعبه أمام المنسحب!
«الميثاق»- خاص 

 سجلت الجولة الثانية 
مــن مــنــافــســات دوري الــدرجــة  
األولـــى لكرة الــقــدم مفاجأة «من 
العيار الثقيل»  بتعثر حامل اللقب 
في الموسم الماضي فريق الصقر  
على ملعبه بتعز بالتعادل «١/١» 
ــع ضــيــفــه شــعــب  حــضــرمــوت  م
العائد هذا األسبوع للعب بعد أن 
غاب في  الجولة األولــى واعتبر 
منسحبًا من خوض مباراته  أمام 
االتحاد في إب ليتم اعتبار اتحاد إب 

فائزًا  ٣ / صفر بحسب الالئحة.
تكمن المفاجأة الشعباوية أمام الصقراوية 
في أن  الفريق الزائر ظل متقدمًا على أصحاب 
األرض بهدف  حتى الدقيقة «٨٧» من زمن 
اللقاء، قبل أن ينجح  بطل الدوري الماضي في 
خطف التعادل الصعب في  الوقت القاتل 

رطًا بنقطتين في مستهل حملته  
ّ
مف

للدفاع عن لقبه، وبتعادله مع 
الشعب الحضرمي  تراجع 

الصقر للمركز الرابع 
بـ «٤» نقاط، فيما  

اعــتــلــى شعب 
إب الصدارة 
بــــرصــــيــــد 

ط  نـــقـــا  «٦ »
وبـــثـــمـــانـــيـــة  
أهــــــــــــداف 
صـــافـــيـــة, 
فــتــفــوق 
لشعب  ا
ـــــى  عـــــل
أهـــــلـــــي 
صـــنـــعـــاء  
الثاني واتحاد إب الثالث 

ولكل منهما «٦» نقاط  أيضًا.
الشعب اإلبي دك مرمى وحدة عدن 
«٦ / صفر» فيما  فاز األهلي الصنعاني بصعوبة 
على ضيفه هالل  الحديدة ١ / صفر، أما اتحاد 
إب فقد باغت التالل  بعدن وفاز عليه بهدفين 

لهدف.
وخامسًا جاء اليرموك بفوزه األول على العروبة  
«٢/١» برصيد «٣» نقاط وهــو ذات الرصيد 
الذي  يملكه فحمان أبين السادس الذي خسر 

هذا األسبوع  من ضيفه شباب الجيل بهدف 
نظيف الذي تقدم للمركز  السابع بثالث نقاط.

أمــا المركز الثامن فحل فيه وحــدة صنعاء 
برصيد  نقطتين مــن تعادلين مــع العروبة 
«١/١» باالفتتاح  ثم التعادل السبت مع الشعلة 
بذات النتيجة في  الجولة الثانية , وحل التالل 
تاسعًا بنقطة, ثم  الهالل عاشرًا بنفس النقطة، 
فالعروبة في المركز  الحادي عشر بنقطة, ثم 
الشعلة الثاني عشر  بنقطة, ثم شعب حضرموت 
في الترتيب الثالث عشر  أيضًا بنقطة، أما المركز 
الرابع عشر واألخير فظل  وحــدة عــدن فيه 
للجولة الثانية - على التوالي -  بالخسارة «صفر / 
٦»، أمام شعب إب بعد الخسارة  بخماسية أمام 
ضيفه الصقر في الجولة االفتتاحية  على ملعبه 
في عدن..وشهدت الجولة الثانية تسجيل  
«١٨» هدفًا متراجعة عما ُسجل في االفتتاح 
«٢٣»  هدفًا، منها «٣» أهــداف سجلت 
باسم لجنة المسابقات  لصالح اتحاد إب 

وعلى حساب شعب حضرموت..

«الميثاق»- خاص 
 بدأ المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم  المتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم  المقرر 
إقامتها في شهر أكتوبر القادم في  ماينمار بدأ أمس األول معسكرًا تدريبيًا داخليًا  بالعاصمة صنعاء مدته 
خمسة أيام .. ذكر ذلك األخ عبدالفتاح لطف -رئيس لجنة الشباب  والناشئين باتحاد كرة القدم، منوهًا الى 
أن مجلس  اإلدارة قرر السماح لالعبي منتخب الشباب باللعب  مع أنديتهم أسوة بالعبي المنتخب األول .

وأضاف: إن مجلس اإلدارة كلف األخ األمين العام  باالتحاد حميد شيباني بالتواصل 
مع عدد من  االتحادات في الخارج لتأمين معسكر تدريبي خارجي  
للمنتخب يلعب خالله مباراتين وديتين خالل الفترة  
من ١٥ حتى ٢٥ سبتمبر القادم.. 
مــوضــحــًا أن المنتخب  
ــك إلى  سيعود بعد ذل
معسكر داخلي آخر قبل 
التوجه  إلى ماليزيا إلقامة 
معسكر خارجي أخير يسبق  
البطولة، مشيدًا بجهود األخ 
أمــيــن الــســر فــي مــتــابــعــة  كل 
تفاصيل برنامج إعداد المنتخب 

الوطني للشباب..

رئيس لجنة الشباب والناشئين باتحاد الكرة: 

معسكران خارجيان لمنتخب 
الشباب قبل نهائيات آسيا

السماح لالعبي المنتخب باللعب ألنديتهم 

العمالق معاذ عبدالخالق:

لهذا السبب 

اعتذرت لألهلي!!
 «الميثاق»- متابعات

 كشف الكابتن معاذ عبدالخالق حــارس األهلي  

والمنتخب الوطني عن أن عدم استمراره في الجهاز  

فرغ  التام 
الفني ألهلي صنعاء يرجع إلى رغبته في الت

يز إلقامة مهرجان اعتزاله  الذي أكد أنه 
لإلعداد والتجه

ُسيقام خالل الموسم الجاري..

ونفى العمالق معاذ األخبار التي ادعت وجود خالفات  

الوية.. مؤكدًا أن االحترام 
ن اإلدارة األه

ية بينه وبي
خف

دل هو ما يسود عالقته باألهلي الذي يعول على 
المتبا

إدارتــه دعم ورعاية مهرجان اعتزاله الــذي يأمل أن 

يحظى بتفاعل جميع المعنيين  والمسؤولين ليرى النور 

ــام - على  ألي
وعلى النحو الــذي يعكف  معاذ - هــذه ا

ه إلدارة األهلي.. وعن  تفاصيل المهرجان قال 
تقديم

معاذ:

 وكتابة التصورات المناسبة  
ف حاليًا على دراسة

أعك

للمهرجان، وكل يوم تستجد أمور تمنع الوقوف على  

ىة ثابتة ومعينة ولهذا سأترك الحديث عن  تفاصيل 
رؤ

 القادمة ألفصح عنها..
المهرجان لأليام

«وحدة عدن» ال «وحدة 
صنعاء» يا قناة «معين»!
طــــــوال   

ــــة  ــــيــــل ل
ـــــجـــــمـــــعـــــة  ال
الماضية، ونهار 
يــوم أمــس األول 
الـــســـبـــت، أظــهــر 
ـــار  شـــريـــط األخـــب

فوز شعب إب بستة بقناة «معين» الفضائية نتيجة 
أهداف نظيفة، ولكن بدًال من أن يكون الخاسر وحدة 

عدن، ظهر في الشريط أن الخاسر وحدة صنعاء!!
تب في الشريط: شباب يحرز انتصاره األول 

ُ
كما ك

في  الدوري على حساب فحمان بهدف وحيد..
يقصد هنا «شباب الجيل»؟!

وظــل هـــذان الــخــطــآن فــي عــنــاويــن الشريط 
اإلخباري من بعد مغرب الجمعة حتى الرابعة 
مــن عصر أمــس األول الــســبــت، وألكــثــر من 

عشرين ساعة !!
قليل من التركيز يا قناة معين !!

المصنف األول عالميًا للتنس يعبر إلى الدور المقبل دون عناء

وصـــل الــصــربــي نــوفــاك  
ديوكوفيتش المصنف 
األول عالميًا  إلى دور الستة عشر 

في بطولة امريكا المفتوحة للتنس للعام 
الثامن على التوالي بعد فوزه ٦-٣  و٦-٢ و٦-٢ على 

سام كيري يوم أمس األول السبت.
وعزز ديوكوفيتش سجله في مواجهة العبي الواليات  
المتحدة في امريكا المفتوحة بعدما حقق انتصاره  الثامن 

على التوالي دون هزيمة.
وبعد خــروج كيري أصبح جــون ايسنر هو االمريكي  
الوحيد المتبقي في منافسات الرجال بآخر البطوالت  

األربع الكبرى هذا الموسم.
وسيتقابل ديوكوفيتش بطل امــريــكــا المفتوحة 
٢٠١١م في الــدور التالي مع ايسنر أو االلماني فيليب  

كولشرايبر.

برشلونة ينفق ١٦٢ مليون 
يورو من أجل الحصول على 

النجمة الخامسة

أعــدت صحيفة "ســبــورت" اإلسبانية  
تقريرًا خــاصــًا عــن الفريق الكتالوني 
برشلونة وعما قدمته إدارة النادي لفريق كرة 
القدم خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية 
وذلــــك بــعــد تــعــاقــده مــع ٩ العــبــيــن لدعم 
ــن أجـــل خـــوض مــنــافــســات موسم  الــفــريــق م

٢٠١٥/٢٠١٤م.
وأكدت الصحيفة المقربة من الفريق الكتالوني 
أن إدارة التعاقدات في نادي برشلونة والمتمثلة 
في رئيس النادي بارتوميو والمدير الرياضي 
للفريق زوبيزاريتا قد دعموا الفريق بشكل جيد 

خالل الفترة الحالية وذلك بعد موسم سلبي.
وأشـــارت "ســبــورت" إلــى أن إدارة الــنــادي قد 
وعدت بتغييرات كبيرة في الفريق بعدما فشل 
الفريق في تحقيق أي بطولة خالل الموسم الماضي 
٢٠١٤/٢٠١٣م تحت القيادة الفنية للمدرب 

األرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو. 
ووصلت قيمة إنفاق الفريق الكتالوني خالل الفترة 
الحالية إلى ١٦٢ مليون يورو وذلك من أجل إعادة هيبة 
الفريق األوروبي والبحث عن تحقيق لقب دوري أبطال 

أوروبا الخامس خالل تاريخه. 


