
«الميثاق»-متابعات
< أقرت اللجنة العليا للمسابقات باالتحاد 
العام لكرة القدم تعديل مواعيد المباريات 
المتبقية من مرحلة ذهاب دوري الدرجة 
األولـــى بناء على التوقف الــذي طــرأ على 

الدوري في جولته السادسة، ما أدى إلى 
ها  خر تأ

لــمــدة أســبــوع. وشــمــل التعديل 
مــبــاريــات الــجــوالت المتبقية من 
الثامنة وحتى الــحــاديــة عشرة، 
بينما لم تشهد مباريات الجولتين 
الثانية عشرة والثالثة عشرة 
أي تعديل في مواعيد 
المباريات. كما أقرت 
لجنة المسابقات تأجيل 
بـــعـــض الـــمـــبـــاريـــات 
الــمــقــررة بمحافظة 
إب إلى موعد يحدد 
ــــــت الحـــق  فـــــي وق
ـــمـــبـــاراة  ومـــنـــهـــا ال

المقرة بين فريقي االتحاد والشعب 
ضمن الجولة الثامنة وكذلك مباراتي 
االتحاد ووحدة صنعاء وشعب إب 
وشعب حضرموت ضمن الجولة 
التاسعة.. ووفقًا للتعديل الجديد 

من المقرر 
أن يتوقف 
ــــــــــــدوري  ال
عقب الجولة 
الـــــعـــــاشـــــرة 
لمدة عشرين 
ــى  ـــــومـــــًا حــت ي
انــتــهــاء بطولة 
خليجي٢٢ التي 
ستقام بالعاصمة 
السعودية الرياض 
خالل الفترة (١٣ 
- ٢٦) نــوفــمــبــر 
٢٠١٤م، على أن 
يستأنف الدوري يوم ٢٨ نوفمبر بإقامة 
مباريات الجولة الحادية عشرة.. وتختتم 
مباريات مرحلة الذهاب في ١٣ ديسمبر 

٢٠١٤م..
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غدًا.. انطالق المهرجان الرياضي لمديريات تعز
إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٣٢)

االثنين
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< تنطلق يوم غٍد الثالثاء فعاليات المهرجان الرياضي الثاني عشر الذي ينظمه االتحاد 
العام للرياضة للجميع بتعز بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة والذي يقام على كأس 
الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والثالثين من نوفمبر بمشاركة فرق المديريات والتي 
سمت إلى ثالث مجموعات، حيث تضم المجموعة األولى فرق: صبر الموادم، الوازعية، 

ُ
ق

سامع صالة، صيفان، فيما تضم المجموعة الثانية فرق موزع، المواسط، شرعب السالم، 

التعزية وتضم المجموعة الثالثة فرق: ذباب الرونة، الصلو، جبل حبشي. وأوضح محمد أمين 
غالب أمين عام اتحاد الرياضة للجميع بالمحافظة أن هذا المهرجان يستهدف الالعبين 
في كل المديريات «النائية» والتي ال توجد فيها أندية رياضية ويسعى االتحاد من خاللها 
إلى اكتشاف المواهب الرياضية في المديريات، وهذا تقليد سنوي ينفذه اتحاد الرياضة 

للجميع ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة..

رغم استمراره في تربع صدارة الدوري..

أهلي صنعاء يتجرع الهزائم..الوحدة يستعيد نغمة االنتصارات
واألوضاع األمنية تفرض تأجيل ديربي إب

«الميثاق»-متابعات
< واصل الفريق الكروي األول بأهلي صنعاء مسلسل نزيف النقاط 
وتلقيه الهزائم المتوالية بعد أن كان قد سجل انطالقة قوية في دوري 

النخبة للموسم الحالي.
ولألسبوع الثاني على التوالي تعثر اإلمبراطور مجددًا وفشل في تعزيز 
حصد النقاط وهذه المرة من الجار المنافس فريق العروبة الذي خرج 
فائزًا من لقاء الجولة الثامنة  بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين لألهلي 

في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفقيد المريسي.
األهلي الصنعاني ورغم خسارته غير المتوقعة ظل متصدرًا قائمة 
الترتيب برصيد(١٦) نقطة، فيما ارتفع رصيد العروبة إلى (٩) نقاط 

في المركز التاسع .
وقد شهدت الجولة الثامنة من منافسات البطولة إقامة خمس مباريات 
كان أبرزها اللقاء الذي جمع الصقر من تعز مع ضيفه فحمان أبين، حيث 
تمكن الصقر من الخروج من المباراة بفوز صريح على فحمان أبين 
بنتيجة ثالثة أهدف مقابل هدف ليحتل الصقر المركز الثاني، في حين 

تجمد رصيد فحمان بمجموع عشر نقاط في المركز السابع.
وانتهى لقاء الجارين في عدن (التالل والشعلة) بالتعادل اإليجابي 
بهدفين لكٍل منهما حيث رفع الشعلة رصيده إلى ١٠ نقاط محتًال 
المركز السادس وكذلك التالل الذي ظل في المركز الثامن برصيد ٩ 

نقاط.
ومن حضرموت عاد وحدة عدن بنقطة ثمينة خطفها من مستضيفه 
الشعب الحضرمي إثر التعادل السلبي بينهما في المباراة التي جمعتهما 
على ملعب بارادام بالمكال، غير أن وحدة عدن لم يطرأ على موقعه 
في جدول الترتيب أي جديد وظل متذيًال القائمة في المركز األخير 

برصيد ٧ نقاط، بينما ارتفع رصيد النوارس إلى ٩ نقاط في 
المركز الحادي عشر.

وكان وحدة صنعاء أبرز المستفيدين في الجولة الثامنة 
عندما قفز إلى المركز العاشر بفوزه العريض على هالل 
الحديدة (٣/١) في صنعاء عصر السبت الماضي، أما 
الهالل فتراجع إلى المركز الثاني عشر برصيده السابق 

(٨) نقاط.
وكــان اتــحــاد كــرة الــقــدم قــد أقــر تأجيل مباريات 
محافظة إب وأبرزها ديربي المحافظة الذي كان مقررًا 
أن يجمع أمس السبت الجارين الشعب (١١نقطة) 
واالتحاد (١٢نقطة) وذلــك بسبب األوضــاع األمنية 

بالمحافظة..

تعديل مواعيد مباريات 
منتخبنا الوطني يتقدم ٦ دوري النخبة

مراكز في تصنيف الفيفا
< تــقــدم منتخبنا الوطني 

ستة مــراكــز في 
لــكــرة الــقــدم 

تصنيف االتــحــاد الــدولــي لكرة 

القدم «FIFA» لشهر أكتوبر 

الحالي.. وسجل منتخبنا الكبير 

 من 
ً
لكرة القدم تقدمًا مقبوال

ــمــركــز ١٨٤ فــي سبتمبر  ال

ـــى الــمــركــز ١٧٨،  الــمــاضــي إل

وحقق ذلك عطفًا على التعادل 

راته الودية التي خاضها 
في مبا

ــام  ع أكــتــوبــر الـــجـــاري أم
مطل

منتخب الــعــراق فــي المنامة 

ــبــحــريــن،  عــاصــمــة مــمــلــكــة ال

وانتهت بهدف لمثله..

شرف الكرة اليمنية سفيرًا 
> تم اختيار نجم كرتنا شرف محفوظ - الذي يعد لخليجي «٢٢»! 

واحــدًا من أهــم وأبــرز نجوم عميد األنــديــة اليمنية 
التالل- تم اختياره ليكون ضمن قوام سفراء الدول 
المشاركة للمساهمة في الترويج لالستفتاء الختيار 
تشكيلة منتخب نجوم الخليج المشارك في بطولة 
خليجي «٢٢» التي ستقام في الرياض.. نجوم الكرة 
الخليجية السفراء الذين تم ترشيحهم هم: النعيمة 
من السعودية.. والشويعر من البحرين.. وخميس من 
قطر والعراقي فــالح.. والعماني حمدان.. والكويتي 
خميس حتى اآلن..< سليمان.. ولم ترسل اإلمــارات سفيرها بدًال من فهد 

سامي الورد والكويتي 
عيسى يحرزان ذهبية 
زوجي بطولة غرب آسيا

> أحرز العب منتخبنا الوطني لناشئي التنس 
سامي الورد والكويتي عيسى ذهبية زوجي  بطولة 
قيمت 

ُ
غرب آسيا للتنس (البطولة الثانية) التي أ

خــالل الفترة مــن ١٥ -٢٣ أكتوبر ٢٠١٤م 
بتنظيم من االتحاد الدولي للتنس وإشراف االتحاد 
اللبناني للتنس وبمشاركة ٣٢ العبًا يمثلون دول 

غرب آسيا..
وقد جاء فوزهما بذهبية الزوجي بعد فوزهما 
على الثنائي اللبناني بمجموعتين مقابل مجموعة..  
وفي اتصال هاتفي هنأ رئيس االتحاد العام 
للتنس محمد رزق الصرمي العبي منتخبنا 
بهذا اإلنجاز الجديد الذي ُيضاف إلى سلسلة 
اإلنــجــازات الــتــي يحققها التنس اليمني في 

المحافل الخارجية ..

الكالسيكو لم يعد بحاجة لتألق ميسي 
أو رونالدو اليجاد المتعة!

وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
سجل المدافع البرتغالي 
بيبي هدف الريال الثاني 
مـــن ضـــربـــة الــــــرأس في 
الدقيقة ٥١ ، قبل أن 
يختتم المهاجم الفرنسي 
كـــريـــم بــنــزيــمــه ثــالثــيــة 
الريال في الدقيقة ٦١ ، 
ليرتفع رصيد الــريــال إلى 
النقطة الواحدة والعشرين 
ويقلص فارق النقاط بينه 
وبين البرشا المتصدر إلى 

نقطة وحيدة فقط.
ميسي الحاضر الغائب

الـــمـــبـــاراة شــهــدت غيابًا 
واضــحــًا للنجم األرجنتيني 
ـــذي خيب  ليونيل ميسي وال

آمال جماهير برشلونة بأدائه الباهت على 
غير عادته في مباريات الكالسيكو التي 
تمكن من تسجيل ٢١ هدفًا خاللها 
على مدار ٢٨ مباراة سابقة ، ولكن لم 
يقدم الالعب أية لمسات تذكر خالل 

مباراة الليلة . 
ومـــرر ميسي ٦٢ تــمــريــرة فقط 
على مدار المباراة نجحت منها ٥٥ 
تمريرة ولكن لم تكن من بينها أية 
تمريرة حاسمة أو شكلت خطورة 
نسبية على دفاعات الريال المنظمة 

 .
وبالنسبة للتسديد غابت الدقة أيضًا عن تسديدات 
ميسي حيث لم يتمكن سوى من أربع تسديدات على 
مرمى كاسياس ، كانت اثنتان منهما على المرمى ، 
وواحدة تصدى لها الدفاع ، واألخيرة كانت بعيدة 

عن المرمى. 
غياب ميسي عن حالته الفنية أثر كثيرًا على هجوم 
البرشا وأفقده الفاعلية والتنظيم، وهو ما كان أحد أهم 
عوامل خسارة البرشا في مباراة أمس األول رغم اآلمال 

ــــي  ــــت ال
علقها جماهير الفريق باالحتفال بكسر 

ميسي لرقم الهداف التاريخي للدوري االسباني على 
مر التاريخ وتكريمه على ملعب البيرنابيو بالذات. 

رونالدو غير حاسم 
ومن جانبه لم يقدم نجم الريال كريستيانو رونالدو 
المردود المرجو منه رغم إحرازه هدف الفريق األول 
من ركلة جزاء ، ولكنه لم يكن أسوأ حاًال من ميسي 

بطبيعة الحال.

ورغم محاوالت النجم البرتغالي 
العديدة إلختراق دفــاع برشلونة 

على مدار المباراة إالَّ أنه لم يتمكن 
من التسديد سوى في خمس مناسبات 

ولم تكن من بين تسديداته سوى اثنتين 
فقط على المرمى ونجح 

الــدفــاع فــي التصدي لثالث 
منها. 

وعــلــى صعيد الــتــمــريــر كــان 
رونالدو مخيبًا للغاية أيضًا حيث 

لم يمرر سوى ٣٥ تمريرة طوال 
المباراة نجحت منهما ٢١ تمريرة 
فقط وهو معدل ضئيل جدًا لالعب 
تسلطت عليه األضواء في السنوات 
األخــيــرة دون غــيــره فــي العالم 
ويحمل آمــال فريقه الهجومية 
خاصة والمباراة تقام على ملعبه 

ووسط جماهيره  
رونالدو في هذه المباراة عاب 
ه االنانية فــي العديد من  أداء
المواقف التي فضل التسديد 
فيها على التمرير رغم تواجد 
بنزيمه ورودريغيز في مواقع 
لتمرير  ــه ا ل متميزة تتيح 
، وغـــاب عنه الحسم طــوال 
المباراة بإستثناء الهدف الذي 

سجله من ركلة جزاء . 
ايسكو يتألق .. ورب ضارة 

نافعة 
ــارت إصابة النجم الويلزي  أث
ـــه عــن  ـــاب غــــاريــــث بـــيـــل وغـــي
الكالسيكو مــخــاوف جماهير 
الريال من تأثر الفريق بغياب 
الجناح المتألق هــذا الموسم ، 
ولكن فوجئ الجميع بأداء راٍق جدًا 
من الجناح االسباني ايسكو الذي 
صال وجال في دفاعات البرشا وكان 

الالعبين في المباراة.أحد أفضل 
ايسكو صنع الهدف الثالث للفريق بعد ضغطه القوي 
وسرعته الفائقة أمام العب وسط برشلونة انيستا 
ليبدأ سلسلة تمريرات رائعة بينه وبين رودريغيز 
وبنزيمه ليسجل الريال أجمل أهداف المباراة ، إضافة 
إلى ارهاقه للظهير البرازيلي داني الفيس واجباره على 
عدم التقدم في هجمات البرشا وإلغاء دوره تقريبًا 

وهو ما أفقد برشلونة التوازن في الجانب 
األيمن هجوميًا. 

ربما لم يكن ايسكو أحد النجوم المنتظرين قبل 
بداية المباراة ، بل إنه كان أحد الالعبين الذين ال 
يحظون بثقة الجماهير في قدرته على تعويض 
غياب بيل ، ولكنه أثبت بأدائه الرائع جدارته في 
الحصول على مكاٍن اساسي في تشكيلة أنشيلوتي 

هذا الموسم . 
تألق ايسكو وخطفه األضــواء خالل الكالسيكو من 
نجمي الكرة العالمية ميسي ورونالدو اللذان تسلط 
عليهما األضواء والكاميرات اينما ذهبوا ربما يدفع 
الجميع إلى إعادة النظر في اختزال كرة القدم العالمية 
في هذا الثنائي واالهتمام ببعض النجوم الشباب الذين 
سوف يكون لهم شأن كبير في السنوات القادمة ، 
خاصة وأن تألقه جاء في مباراة هي األصعب واألكثر 

مشاهدة في عالم كرة القدم.

حقــق فريــق ريال مدريد االســباني فــوزًا عريضًا علــى غريمه األزلي برشــلونة بثالثة 
أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الفريقين ضمن منافسات االسبوع التاسع من الدوري 

االسباني والتي اقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة االسبانية مدريد. 
وتقدم المهاجم البرازيلي نيمار لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة ، قبل أن 
يدرك النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو هدف التعادل للريال من ركلة جزاء نفذها في 

الدقيقة الخامسة والثالثين . 


