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الميسري يوقع للتالل
إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٢٦)

االثنين
 8 / 9 / 2014م  

13 / ذو القعدة / 1435هـ

ع الالعب محمد الميسري كابتن منتخبنا  
ّ
وق

للجالية باإلمارات والعب المنتخب الوطني 
عقدًا احترافيًا مع نادي التالل لمدة موسم واحد 
هو األول له في الـــدوري المحلي ، بعد أن قضى 

حياته الكروية في األندية اإلماراتية متنقًال بين 
أندية الوصل و دبي والجزيرة  ، وسينضم الميسري 
لصفوف الفريق الــكــروي مــن الــمــبــاراة المقبلة 

لمباريات الموسم الكروي ٢٠١٤-٢٠١٥م.

«٤» تعادالت.. «٣» انتصارات و«١٥» هدفًا في الجولة الثالثة لدوري النخبة

يلعب مع أندونيسيا غدًا..

منتخبنا يفوز على األولمبي الماليزي

شهدت مباريات االسبوع الثالث من دوري الدرجة األولى    
لكرة القدم تراجعًا الفتًا على صعيد النزعة الهجومية، 
«١٤» سوى «١٥» هدفًا في  حيث لم يسجل مهاجمو الفرق الــ
ست مباريات، فيما آلت المباراة السابعة للتعادل السلبي وهي 

أسوأ نتيجة في عالم كرة القدم.
علمًا ان الدوري سجل بداية هجومية قوية جدًا إذ سجل في 
الجولة األولــى «٢٣» هدفًا و «١٨» هدفًا في الجولة الثانية، 

ليتراجع الرقم إلى «١٥» هدفًا بالجولة الثالثة وهو مسلسل 
«تنازلي» عجيب ربما اليحدث إال في دورينا، فالمنطق 
يقول : إن الــدوري يبدأ بداية متواضعة، ثم يبدأ في 

الــتــصــاعــد الــتــدريــجــي مــن حــيــث الــمــســتــوى الفني 
والهجومي من جولة إلى أخرى..

قمة «أهالوية» حمراء
< بانتهاء مباريات االسبوع الثالث من 

دوري الذهاب لدوري النخبة ٢٠١٤ 
/ ٢٠١٥م، فقد آلت القمة لفريق 

ـــذي يبدو  أهــلــي صــنــعــاء ال
عــازمــًا عــلــى تصحيح 

أخـــطـــاء الــمــوســم 
الماضي الذي 

ــه  ــي حــــــل ف
ــــًا  ــــف وصــــي
لــــلــــصــــقــــر 

البطل، فقد حقق 
االمبراطور الفوز 
الــثــالــث لــــه- على 

التوالي- هذا الموسم، منها انتصارات حصدها في الجولة الثالثة 
بفوزه «٢ / ١» فحصد العالمة الكاملة «٩» نقاط، تاركًا المركز 
الثاني لشعب إب الذي تعادل مع الصقر في تعز «١ / ١» فبات 
«٦» نقاط وكذلك  للشعب «٧» نقاط، فيما ظل اتحاد إب ثالثًا بــ

الصقر رابعًا بخمس نقاط.
فيما تقدم التالل للترتيب الخامس اثر الفوز الثمين والمستحق 
الذي عاد به من المكال بتجاوزه الشعب بثالثة اهداف مقابل 
هدف للشعب الذي تراجع للمركز االخير بنقطة يتيمة..

أما التالل فأصبح رصيده «٤» نقاط وسجل «٧» وعليه 
«٦» أهداف فتقدم على اليرموك السادس وفحمان السابع 
وشباب الجيل الثامن ولكل فريق «٤» نقاط فاليرموك 

تعادل سلبًا مع ضيفه 
ــة وكـــذلـــك  ــل ــشــع ال

ــل  ــي ــج ال

الذي تقاسم نتيجة لقائه مع ضيفه العروبة بالحديدة بتعادلهما 
«١ / ١»، اما فحمان فعاد من الحديدة بنقطة ثمينة بتعادله 

«١ / ١» مع الهالل -السبت الماضي.
وكان وحدة عدن أبرز المتقدمين على جدول الترتيب، فبعد 
فوزه على وحدة صنعاء «٢ / صفر» قفز الوحدة العدني للمركز 
التاسع بعد أن كان في المركز الرابع عشر واألخير خالل الجولتين 
االوليتين، وتساوت «٤» فرق في رصيد النقاط «بنقطتين» 
وهي العروبة «العاشر» ثم وحدة صنعاء «الحادي عشر» فالشعلة 
«الثاني عشر» ثم هالل الحديدة «الثالث عشر» أما 
المركز االخير فحل فيه شعب حضرموت بنقطة كان 
قد حصدها في الجولة الثانية من تعادله بهدف لمثله 
مع الصقر في تعز، وقبلها خسر 
ـــى «بــقــرار»  مــبــاراتــه األول
مــن لجنة المسابقات 
لعدم حضوره إلى إب 
لمالقاة فريق االتحاد 

في الجولة االولى.

«الميثاق» /متابعات 
ــنــا  حــــقــــق مــنــتــخــب
ــكــرة الــقــدم  ــي األول ل ــوطــن ال
عصر السبت الــمــاضــي فــوزه 
ــمــنــتــخــب  ــه ال ــف ــضــي ـــى م عـــل
ـــزي فــي  ـــي ـــمـــال األولــــمــــبــــي ال
العاصمة كوااللمبور بهدف 
نــظــيــف بــقــيــادة الـــمـــدرب  
مــيــروســالف ســـكـــوب، في 
إطــار استعداداته لخوض 

منافسات خليجي ٢٢ المقبلة 
بالرياض التي تقام خالل الفترة  من «١٣-٢٦» نوفمبر 

القادم.
 وخاض المنتخب المباراة بالتشكيلة األولى، في حراسة 
المرمى  الكابتن سعود السوادي وفي خط الدفاع محمد 
بقشان ومديرعبدربه وناطق حزام ومعتز قايد..وفي 
خط الوسط أحمد الحيفي أحمد علوس وعبدالواسع 
المطري وفؤاد العميسي وصدام الشريف ورأس الحربة 
محمد العبيدي.. بدأت المباراة وكانت السيطرة في 
الربع الساعة االولــى لمنتخب ماليزيا األولمبي بدون 
خطورة على مرمى سعود السوادي، وبعد الربع الساعة 
األولى سيطر منتخبنا الوطني على الكرة وكان أغلب 
الهجمات لصالحه دون فعالية هجومية، وفي الدقائق 
العشر األخيرة من الشوط األول تقاسم المنتخبان األداء 
وكان لمنتخب ماليزيا تسديدة خطيرة الشتراك أحد 
مدافعي منتخبنا إلخراج الكرة وكادت أن تسكن شباك 
مرمانا.  ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب تغييرًا 
بثمانية العبين ليحل حــارس المرمى محمد عياش 
بدًال عن سعود السوادي، وفي خط الدفاع عبدالمعين 

الــمــجــرشــي 
بدًال عن معتز قايد ومحمد فؤاد بديًال عن 

ناطق حزام ومحمد الغمري بديًال عن أحمد علوس 
وعالء الصاصي بديًال لعبدالواسع المطري وأكرم الورافي 
بديًال لفؤاد العميسي ووحيد الخياط بديًال لصدام 
الشريف وأيمن الهاجري بديًال لمحمد العبيدي، وكاد 
المنتخب الماليزي أن يسجل الهدف األول لكنها تمر 
بجوار القائم وكان مجمل الشوط الثاني متكافئًا، وفي 
الدقيقة ٧٠ تم تغيير الالعب أحمد الحيفي ودخول 
صالح الشرجبي وفي الدقيقة ٨٠ تمكن مدافع منتخبنا 
محمد فؤاد من إحراز الهدف الوحيد في المباراة برأسه 
من فاول احتسبه حكم المباراة لصالح منتخبنا، وفي 
الدقيقة ٨٥ أصيب الالعب عالء الصاصي وحل بديًال 
عنه وليد الحبيشي وكاد المنتخب الماليزي أن يسجل 
هدف التعادل غير أن منتخبنا حافظ على النتيجة حتى 

إعالن الحكم انتهاء المباراة.
وكانت بعثة المنتخب قد توجهت يــوم أمــس إلى 

أندونيسيا لخوض اللقاء الثاني يوم غٍد الثالثاء.

عزام خليفة.. من ورطك؟!
في رياضة عــدن تعاني األندية الويالت ، وتستحكم اللجان   

المؤقتة دفة قراراتها منذ سنوات طويلة ، لهذا يبحث الجميع 
عن طريق يوصلهم لمساحة تستعاد فيها جمعياتهم العمومية 

وأدوارها كصاحبة حق في ترتيب أوضاع األندية واتخاذ القرار.
قبل أيام ، ظهر د.عزام خليفة ، بالشيء المخالف الذي يضاف إلى ما 
سبقه من أدوار ارتبط بها " المدير" القادم لتصحيح اعوجاج من سبقه 
في الموقع والكرسي ، لكنه جرد عمومية التالل من حقها الذي كانت 
تقترب منه بموعد انتخابي أعد له العدة، وتم ألجله تكليف لجنة بقيادة 

" التاللي" م.حسن سعيد .
عزام "توّرط مرة أخرى" ورمى بلوائح الوزارة وتجاوز كل بنودها ، 
ليخالف ويصدر قرارًا لم ُيسمع به يومًا في تاريخ الرياضة، فظهر في 

موعد صاعق للجميع ليفرض بقاء لجنة " 
اليريمي" في التالل لموسم آخر بحجة 

انطالقة الموسم ، مع أن اللجنة نفسها 
قالت إنها رفعت لعزام جاهزيتها 
لالنتخابات التي هي صلب مهمتها 

يوم التعيين .
ويبقى السؤال الملح: من وّرط 
عزام ليضعه في موعد جديد من 
مواعيد تدمير الرياضة العدنية 
التي قيل فيها الكثير.. ويورد اسم 
الرجل مرة ومرات كجهة تتحمل 
تلك المواعيد التي سقطت فيها 

ــــة وخـــســـرت  ــــدي األن
الكثير.

ّو كعبه بالفوز الثالث وحامل اللقب يواصل الترنح
ُ

األهلي يؤكد ُعل

أسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها للعميد/ سنان شمسان
بمناسبة زفاف نجله الشاب الخلوق / «سمير»..

 وإلى العقيد /خالد سنان بمناسبة زفاف نجليه «أسامه وأنس» 
وإلى األخ/ محمد ساتر بمناسبة زفاف نجله/ عدنان.. فألف ألف مبروك..

المهنئون:
العميد محمد عبيد- حسين الكبسي-أحمد سنان- ثابت اليمني

 عبدالغني الحارثي- نبيل القيسي- منير المضواحي- عبدالغني اليمني
 محمد الثقباني- محمود سنان- داوود الوصابي- محمد أنعم

وجميع الشباب واألهل واألصدقاء في حي الغدير شارع الزراعة

احتفل الشيخ/
حزام ناجي فاضل

بمناسبة زفاف نجله الشاب الخلوق/
«زايد»

وبهذه المناسبة نزف أجمل التهاني والتبريكات للعريس 
متمنين له حياة زوجية سعيدة.. ألف ألف مبروك..

المهنئون:
طارق الشامي-الحاج/ أمين مصلح الصايدي- صالح الصايدي

 نصر فاضل - محمد أنعم.. 
وجميع األهل واألصدقاء في صنعاء والعود والشعر..

وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء احتفل األستاذ/

عارف الزوكا 
بخطوبة نجله الشاب الخلوق

«عوض»
وبهذه المناسبة السعيدة نزف له أجمل التهاني 

والتبريكات.. وعقبال الفرحة الكبرى 
المهنئون:

 أحمد الحبيشي- محمد أنعم- فاهم الفضلي-
عبدالملك الفهيدي..  وجميع إعالميي المؤتمر الشعبي العام

تهانينا

ألف مبروك

ألف مبروك

وبهذه المناسبة نزف أجمل التهاني والتبريكات للعريس 

طارق الشامي-الحاج/ أمين مصلح الصايدي- صالح الصايدي

ألف مبروكألف مبروكألف مبروكألف مبروكألف مبروكألف مبروك

تهانينا
وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء احتفل األستاذ/ 

محمد بن ناجي الرويشان
بخطوبة نجله الشاب الخلوق المهندس

«علي»
وبهذه المناسبة نزف له أجمل التهاني والتبريكات وعقبال الفرحة 

الكبرى.. وألف ألف مبروك..
المهنئون:

 أحمد الحبيشي- محمد أنعم- فاهم الفضلي- عبدالملك الفهيدي..  
وجميع إعالميي المؤتمر الشعبي العام

وبهذه المناسبة نزف له أجمل التهاني والتبريكات وعقبال الفرحة وبهذه المناسبة نزف له أجمل التهاني والتبريكات وعقبال الفرحة 

أحمد الحبيشي- محمد أنعم- فاهم الفضلي- عبدالملك الفهيدي..  أحمد الحبيشي- محمد أنعم- فاهم الفضلي- عبدالملك الفهيدي..  


