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العيد الـ ٥٢ لثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة
مناسبة يبجل فيها  الوطن عظماءه التاريخيني 

ويسمو بتضحياتهم اُّـ ذرى الخلود

إشراف:
يحيى الضلعي

كاسياس يحتفل بـ ١٥ عامًا 
من اللعب مع الريال
تلقى إيكر كاسياس قائد ريال مدريد دعمًا كبيرًا من  ثقة 
مدربه كارلو أنشيلوتي في الوقت الذي يحتفل  فيه قائد 
منتخب اسبانيا بمرور ١٥ عامًا على  مشاركته األولى مع 
بطل أوروبا عشر مرات... وتحول كاسياس (٣٣ عامًا) إلى رمز 
لريال مدريد  على مدار نحو عشر سنوات قبل أن يفقد جزءًا من  
شعبيته التي منحته لقب "القديس إيكر" بعدما  استبعده جوزريه 

مورينيو سلف أنشيلوتي من  التشكيلة لفترة.
وبعد الفوز مع اسبانيا ببطولتي أوروبا ٢٠٠٨  و٢٠١٢ وبينهما كأس 
العالم ٢٠١٠ عانى كاسياس من  مشوار محبط مع بالده في كأس العالم 
٢٠١٤  بالبرازيل، لكن يبدو أنه يبقى يحتفظ بثقة  أنشيلوتي ليكون 

الحارس األول رغم التعاقد مع  الحارس الجديد كيلور نافاس.
وتدرج كاسياس في صفوف الناشئين في ريال حتى شارك  ألول مرة 
مع الفريق األول في مباراة انتهت  بالتعادل ٢-٢ مع أتليتيك بيلباو 

في ١٢ سبتمبر  ١٩٩٩م.
وتــوج كاسياس بــدوري األبطال ثالث مــرات وبلقب  الــدوري 
االسباني خمس مرات وبكأس الملك مرتين  وخاض ٦٨٣ مباراة 
مع ريال ليحتل المركز الثالث في  قائمة األكثر مشاركة مع النادي بعد راؤول (٧٤١)  ومانولو 

سانشيز (٧١٠).

(١٤) هدفًا في الجولة الخامسة لدوري النخبة..

ر منافسيه..وفوز أول  للصاعق والنوارس 
ّ
األهلي يوجه يحذ

«الميثاق»-خاص 
واصل الفريق الكروي األول بأهلي صنعاء 
انطالقته  القوية في دوري النخبة للموسم الحالي 
وحقق  االنتصار الخامس على التوالي حاصدًا العالمة  
الكاملة (١٥) نقطة معتليًا قمة جدول ترتيب الفرق  

عن جدارة واستحقاق.
االهلي الصنعاني أكد علو كعبه هذا الموسم عندما 
عاد بفوز ثمين جدًا من أمام التالل في عدن ..وعاد  
شعب إب بفوزه على اليرموك بهدفين دون مقابل  
ليحتل المركز الثاني ..أما الصقر فتراجع للمركز الثالث 
عقب تعادله مع ضيفه وحدة صنعاء في  المباراة 
المعادة صباح أمس االول السبت حيث كانت  قد أجلت 

من عصر الجمعة بسبب األمطار.
وكــان شعلة عــدن أبــرز المستفيدين في الجولة 
الخامسة حين قفز من المركز التاسع إلى الرابع بفوزه 
العريض على هالل الحديدة (٣/١) في عدن عصر 

السبت  الماضي.
وشهدت الجولة دخــول كــٍل من العروبة بصنعاء 
وشــعــب  حضرموت قائمة الفائزين بعد أن كانا 
الوحيدين  اللذين فشال فــي تحقيق أي فــوز في 

الجوالت األربع  الماضية.
الشعب اجتاز عقبة ضيفه فحمان على ملعب بارادم  
بهدف بهدف نظيف فتقدم سفير حضرموت خطوة 
واحدة  لألمام للمركز الثالث عشر من ذيل القائمة 

بأربع  نقاط، في حين قفز العروبة مركزين من (١٣) 
إلى  المركز الـ (١١) بخمس نقاط .

وإجماًال شهدت الجولة الخامسة تسجيل (١٤) 
هدفًا في  تراجع الفت عما شهدته الجوالت األربع 
الماضية  التي تميزت بحضور النزعة الهجومية بقوة.
وأثبت أهلي صنعاء أنــه الفريق األكثر جاهزية 
وفي  أفضل فورمة له من خالل االنتصارات الخمسة 
المتتالية، (٣) منها حققها خارج قواعده وفوزان 

في ملعب المريسي، محققًا أفضل بداية 
له منذ مواسم عدة، ويؤكد ذلك حصده 
(١٥) نقطة و(١٢) هدفًا كأفضل  ـــ ل
خط هجوم وكذلك امتالكه أدفاع حيث 
لم يستقبل مرماه سوى هدفين فقط..
ليكون االمــبــراطــور الصنعاني صاحب 
االفضلية المطلقة وبلغة األرقـــام التي 

التجامل..

الشعلة أبرز المنتفضين والجيل إلى المركز  األخير!!

استقالة مدرب
 اتحاد إب!!

«الميثاق»- إب 
م  قــــــــــــــــدَّ
ب الوطني الكابتن/  المدرِّ
خالد الخربة استقالته من 
تدريب فريق اتحاد إب لكرة القدم 
ض  وذلـــك عقب الــخــســارة الــتــي تعرَّ
ه يوم الجمعة الماضية أمام 

ُ
لها فريق

مضيفه فريق العروبة بهدفين دون 
مقابل، في المباراة التي جرت على ملعب 
نادي الوحدة بصنعاء في أمانة العاصمة 
ضمن مباريات األسبوع الخامس من 
ــعــام ألنــديــة  مــنــافــســات الــــدوري ال

الدرجة األولى لكرة القدم.
 
ً
استقالة الخربة تبدو منطقية

 عــطــفــًا عــلــى ســوء 
ً
وطــبــيــعــيــة

ــتــوفــيــق الـــــذي الزمـــــه في  ال
تجربته التدريبية هذه، حيث 
إن هــذه الخسارة هــي الثالثة 
على التوالي بعد الخسارة من 
ر أهلي صنعاء في إب  المتصدِّ
(١/ ٢) ومن الضيف الجديد 
ــدوري "فحمان أبين"  على ال
بنتيجة ثقيلة (صفر/ ٣)، 
رغــم أن االســتــهــالل كان 
عــنــد مــســتــوى اآلمـــال 
بالفوز خارج القواعد 
والديار على فريق 

التالل في عدن (٢/ ١)، بعد أن كان كسب ثالث  
نقاط في الجولة األولــى دون أن يلعب المباراة 
رًا لها أن تجمعه في استاد إب مع  التي كان مقرَّ
ف األخير 

ّ
ضيفه "شعب حضرموت" نتيجة تخل

عن الحضور.
اإلدارة االتحادية رأت أن من الضرورة بمكان 
إحــداث  نوٍع من التغيير في الجهازين الفني 
  وعسى أن يحدث نوٌع من التجديد 

َّ
واإلداري لعل

فــي الجانب النفسي  قبل الفني، فتدارست 
مة من  الموضوع وناقشت االستقالة  المقدَّ
رت قبولها والموافقة  ب الخربة، وقـــرَّ الــمــدرِّ
رت فيه جهوده  ــذي قــدَّ عليها، في الوقت ال
مه للنادي، سواء في هذه  وشكرته على كل ما قدَّ

ات السابقة.. الفترة أم المرَّ
ب  ة القيادة الفنية للمدرِّ وتــمَّ إيكال مهمَّ
المساعد الكابتن/ يحيى الحبيشي، بحكم تواجده 
في الجهاز الفني منذ بداية المرحلة اإلعدادية 
 على تواجده في نفس 

ً
للموسم الجديد، عالوة

الموقع  في الجهاز الفني للفريق الموسم الماضي 
ب الوطني الكابتن/ محمد النفيعي،  مع المدرِّ
اج إلى   ر أن يتواجد الكابتن/ محمد دمَّ ومن  المقرَّ
 المجال مفتوحًا الستقدام 

َّ
جانبه، على أن يظل

مدرٍب  جديٍد متى ما ظهرت الحاجة إلى ذلك.
 المركز 

َّ
ورغــم أن فريق "اتــحــاد إب" يحتل

الــســادس فــي  قائمة الترتيب الــعــام للدوري 
برصيد ست نقاط إلى  جانب أن البطولة مازالت 
ـــى إال أن  هــنــاك تــخــّوفــًا في  فــي مراحلها األول
األوساط االتحادية من أن تؤدي هذه  الخسائر 
الثالث المتتالية إلى إدخال الفريق في  وضعية 
عصيبة يكون من الصعب الخروج منها، وهو 
مــا  يعني أهمية المباراة القادمة أمــام فريق 
 لتجاوز 

ً
 سانحة

ً
ل فرصة

ِّ
الشعلة  باعتبارها تمث

هذه األزمة  والحّد من آثارها..!

تحتضن محافظة إب نهاية األسبوع   
الــجــاري منافسات تصفيات بطولة 
الجمهورية الثامنة عشرة لرجال التايكواندو 
(تجمع إب) التي ينظمها االتحاد العام للعبة 
خــالل الــفــتــرة ٢٤- ٢٦ سبتمبر الــجــاري 
بمشاركة ١٥ فريقًا تمثل سبع محافظات 

على النحو التالي :
محافظة الحديدة: (الهالل، شباب باجل)

محافظة ذمار :(نجم سبأ، فتح ذمار، شباب رخمة)
محافظة تعز :(أهلي تعز، الصحة، الرشيد )
محافظة عدن : (الميناء، شمسان، الجالء)

محافظة لحج :(الشرارة)

محافظة أبين :( خنفر)
محافظة الضالع :(الصمود)

محافظة إب (شعب إب)
حيث ستجرى منافسات البطولة في أوزان: 
(٥٤، ٥٨، ٦٣، ٦٨، ٧٤، ٧٨، ٨٠ ، فوق 

٨٧ كجم)..
وأوضـــح األخ يحيى دغــيــش عضو اتحاد 
ــتــايــكــوانــدو أن االتـــحـــاد اســتــكــمــل كافة  ال
الترتيبات الالزمة للبطولة.. منوهًا إلى أهمية 
التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد حتى 
تظهر البطولة بصورة مميزة من جميع 
النواحي فنيًا وإداريـــًا وتنظيميًا وإعالميًا، 

الفتًا فــي الــوقــت نفسه إلــى أن هــذا التجمع 
سيساهم في توسيع قاعدة اللعبة من خالل 
االستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة 
االتحاد العام للتايكواندو برئاسة األخ موفق 
محمد منصر وتــهــدف إلــى تطوير اللعبة 

واالرتقاء بها نحو األفضل.  
وستتأهل الــفــرق الــحــائــزة على المراكز 
األربعة األولــى إلى التجّمَع النهائي الذي من 
المزمع تنظيمه في وقــٍت الحــٍق بالعاصمة 
صنعاء لتلحق بالفرق األربع التي سبقتها في 
بلوغ نفس المرحلة من خالل صعودها عن 

تجّمعي األمانة والمكال..

أواخر األسبوع الجاري..

إب تحتضن بطولة الجمهورية للتايكواندو

استعدادًا للتحّدي اآلسيوي..

منتخب اليد ينهي معسكر إب

«الميثاق»- متابعات 
ر أن يــكــون المنتخُب  ــمــقــرَّ مــن ال
الــوطــنــي للشباب لــكــرة الــيــد قــد أنــهــى أمس 
األول السبت معسكره التدريبي الداخلي الذي 
استضافته مدينة إب عاصمة اللواء األخضر 
وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة التحدي 
اآلسيوي التي تشارك فيها ستة منتخبات هي: 
(اليمن- الهند- باكستان- النيبال- بنجالدش-  
أفغانستان)، وتستضيفها مدينة فيصل أباد 

في  باكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل..
مة من  ــة المقدَّ وبحسب الخطة اإلعــدادي
ب الوطني  الجهاز الفني  للمنتخب بقيادة المدرِّ
الكابتن/ خالد  البرعي، فإنَّ المنتخب سيحصل 
ن  فيها الالعبون من 

َّ
على فرصة إجازة يتمك

التقاط أنفاسهم وزيارة أهاليهم وأقربائهم، 
ومن ثمَّ االنضمام إلى المعسكر التدريبي الثاني 
الذي من المزمع أن ُيقام في العاصمة صنعاء، 
بيد أن من شأن االضطرابات األمنية الناتجة عن 
حة في عدة أحياء، أن يجبر 

َّ
االشتباكات المسل

االتحاُد العام على تغيير مكان المعسكر من 
العاصمة إلى أي محافظة أخرى، وليس ببعيٍد 

أن يستمر التدريب في إب..
ويسعى الجهاز الفني للوصول بالمنتخب إلى 
رفع  الجاهزية البدنية والفنية في المعسكرين 
الــداخــلــيــيــن بحيث يــصــل مــن خــاللــهــمــا إلــى 
نه من تسجيل 

ِّ
الجاهزية التي من شأنها أن تمك

ٍب في هذا االستحقاق بما يعطي  حضوٍر طيِّ
ر الذي شهدته اللعبة  رًا عن مدى التطوُّ

ِّ
مؤش

في اليمن، رغم قصر فترة االهتمام بها بشكٍل 
فًا ضمن اتحادات  , بل إنه ما زال مصنَّ رسميٍّ
األلعاب الفردية، مع أنه اتحاد لعبة جماعية 

دون أي جدال في ذلك..
وكانت القائمة األولية للمنتخب قد اشتملت 
على  ثمانية وعشرين العبًا، سيتم غربلتهم 
إلى العدد  المسموح به في قائمة البطولة وهم:

- وجدي محمد عثمان - الشعلة
- فضل محمد نعوم - الشعلة
- محمد شكري علي - الشعلة
- اوسان صالح سالم - الشعلة
- ناصر محمد ناصر - الشعلة
- عمار محمد نعمان - الصقر
- رأفت عبده محمد - الصقر

- عالء قائد التعكري - الصقر
- ناصر عبدالناصر - الصقر

- حمزة فرحان قاسم - الصقر
- احمد محمد احمد - الصقر

- عالء إبراهيم عبده - الصقر
- نواف محمد الريمي - الصقر

- عبدالعزيز حسن الضحوي - الصقر
- احمد محمد مراد - شباب الجيل

- ماجد بحر علي - شباب الجيل
- نايف عمر ربيع - تضامن المكال

- عماد عبدالحميد علي - تضامن المكال
- مراد خميس باتوفيق - تضامن المكال

- فؤاد علي سنان - اتحاد إب
- قاسم علي صالح - الشرارة

- محمد بن محمد عوض - الشرارة
- حيدرة احمد حيدرة - الجالء

- جمال خميس عبود - التضامن
- عبدالله احمد علي - شباب رخمة

- عبدالعزيز عبدالله منصر - شباب رخمة
- صبري عوض عمر - الحسيني

- صدام احمد الذهب - أهلي صنعاء.

(الصالحي) مفاجأة دورة األلعاب اآلسيوية
«الميثاق»-آنشيون- غسان عبدون

مع مفتتح أيام دورة األلعاب  اآلسيوية السابعة عشرة المقامة  
حاليًا في مدينة (آنشيون) بكوريا الجنوبية، تكون اليمن 
خاضت مواجهات بعض مشاركاتها الـ١٢في هذه الدورة  وبالذات 

في الجودو والمبارزة.
وبين البداية والختام مسافة أمل ومساحة تقويم لهوية المشاركة 
اليمنية. حتى لحظة كتابة هذه المادة، يبرز اسم الناشئ (صالح  مسعد 
الصالحي) العب منتخب المبارزة والممثل الوحيد لليمن في هذه 
اته  اللعبة، من حيث األداء الذي قدمه والنتائج التي حققها في لقاء
مع ستة ممثلين لست دول أبرزهم البطل الذي توج  ببطولة هذه 

الرياضة وهو الالعب الكوري الجنوبي (بارك كيوندو).. إذ جاءت النتيجة 
٣/٥ لمصلحة األخير.. (الصالحي) مفاجأة المبارزة في دورة األلعاب 
اآلسيوية  الحالية (بحسب تقديري المتواضع) من حيث صغر سنه  
فهو من مواليد ١ / ١ / ٢٠٠٠م وكذا نتائج مواجهاته مع  منافسيه.

فهو (بذرة) تحتاج لمزيدمن االهتمام والرعاية.
وكما يقول مدربه الجزائري الكابتن (زبير عبدالسالم): لدينا في 
اليمن الخامة ولكن نحتاج لالمكانات واالهتمام والصالة وغيرها من 
العوامل المهمة لديمومة ونماء وظهور ومنافسة هذه اللعبة على 

مستوى البراعم والناشئة والشباب..
والسالم عليكم من (آنشيون)


