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لجنة جديدة لوحدة عدن
إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٣٣)

االثنين
 3 / 11 / 2014م  
10 / محرم / 1436هـ

اصدر مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن عزام خليفة،  
قرارًا جديدًا قضى بتشكيل إدارة جديدة لنادي وحدة 
كلت قبل أربعة أشهر برئاسة أحمد 

ُ
عدن ، بديلة عن اإلدارة التي ش

العبد، الذي أشير في قرار التعيين - الذي حمل رقم ١٥- إلى 
استقالته وهو ما لم يحصل.

ل لجنة مؤقتة من عشرة أشخاص، هم:
ّ
القرار شك

عبدالله صالح حمود، ناصر محمد عبدالله، زكي عبدالرقيب، 
أحمد حسن عوض، نبيل سالم حيدر، فتاح أحمد عبدالمجيد، 
محيي الدين الشوتري، أحمد خالد يسلم، معاذ جمال طالب، وضاح 

صالح ناصر..

الجولة التاسعة لدورينا..

أهلي صنعاء يستعيد توازنه والصقر يتلقى أولى خسائره!!
«الميثاق»-متابعات 

شهدت الجولة التاسعة 
لمنافسات دوري أندية الدرجة 
ــقــدم اســتــعــادة  ــــى لــكــرة ال األول
ــي صنعاء  ـــتـــوازن لــفــريــق أهــل ال
مــتــصــدر الــتــرتــيــب بعد 
خسارته الجولتين 
ــتــيــن  ــمــاضــي ال
وذلــك بفوزه 
الثمين على 
مــضــيــفــه 
ـــق  فـــري

الشعلة  
ـــة  ـــثـــالث ب
ـــــــداف  أه
مــــقــــابــــل 
هـــــــــــدف 
ــد في  وحــي

المباراة التي 
جرت بينهما 

على ملعب الشعلة 
ــعــدن فـــي افــتــتــاح  ب
الجولة التاسعة من 

عمر البطولة.
بهذه النتيجة رفع 
ــى  األهـــلـــي رصـــيـــده إل
١٩ نــقــطــة مـــواصـــًال 
تمسكه بالمركز األول 
ـــدوري، فيما  لترتيب فــرق ال

توقف رصيد الشعلة عند 
١٠ نقاط متراجعًا 

لــــلــــمــــركــــز 
العاشر.

وفـــــي 
الحديدة 
ُمني حامل اللقب 

فريق الصقر تعز 

بأول خسارة له الموسم الحالي عندما 
فاز عليه  فريق شباب الجيل بثالثة 

أهداف مقابل هدف.
بهذه النتيجة توقف رصيد الصقر 
عــنــد ١٤ نقطة وظـــل فــي المركز 
ــع شــبــاب الجيل  الــخــامــس، بينما رف
رصيده إلــى ١١ نقطة قفز بها من 
المركز قبل األخير إلى المرتبة الثامنة.
وواصــــل فــريــق الــعــروبــة صحوته 
بفوزه الثاني على التوالي على حساب 
فريق فحمان أبين بهدف وحيد ليرفع 
رصيده إلى ١٢ نقطة متقدمًا للمركز 
السابع، فيما تراجع فحمان للمركز 

التاسع بعشر نقاط.
وفي عدن عمق فريق التالل جراح 
جاره الوحدة عندما تغلب عليه بثالثة 
أهداف دون رد، وأثر هذا الفوز رفع 
التالل رصيده إلى ١٢ نقطة متقدمًا 
ــســادس فيما ظــل وحــدة  للمركز ال
عدن في المركز األخير لترتيب فرق 

الدوري بسبع نقاط.
وعلى ملعب ٢٢ مايو بمحافظة إب 
اكتسح ممثلها فريق الشعب شباك 
توأمه شعب حضرموت بثالثة أهداف 
دون مقابل، ورفــع شعب إب بهذه 
النتيجة رصيده إلى ١٤ نقطة متقدمًا 
خطوة للمركز الــرابــع، فيما تراجع 
شعب حضرموت للمركز الثالث عشر 
قبل األخير بعد أن توقف رصيده عند 

٩ نقاط.
ــقــي هــالل  وانــتــهــت مـــبـــاراة فــري
الحديدة وضيفه اليرموك بالتعادل 
بــهــدف لمثله ليصل الــيــرمــوك إلــى 
النقطة ١٥ محتًال المركز الثاني مؤقتًا 
بانتظار ما ستسفر عنه آخر مباريات 
الجولة التي جرت يوم أمس  بلقاء 
جمع فريقي اتحاد إب الثالث 
ـــ١٥ نطقة وضيفه وحــدة  ب
صــنــعــاء الــثــانــي عــشــر بتسع 
نقاط، فيما بلغ الهالل النقطة 
التاسعة محتًال المركز الثاني 

عشر مؤقتًا أيضًا.

يخوض مشاركته السابعة على التوالي..

منتخبنا يستعد لخليجي ٢٢ بدبي.. وغدًا يواجه الكويت وديًا
«الميثاق»- متابعات 

 يــخــوض منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم مشاركته السابعة على 
التوالي في دورة كأس الخليج العربي 
في نسختها الـ٢٢ التي ستستضيفها 
العاصمة السعودية الــريــاض خالل 
الفترة (١٣-٢٦) من شهر نوفمبر 

الجاري.
مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي الـــــذي وقــــع في 
ــي تــضــم إلــى  ــت الــمــجــمــوعــة األولــــــى- ال
جـــوارِه منتخبات : السعودية " البلد 
المستضيف" وقطر والبحرين- يؤمل 
نفسه بمشاركة جيدة  هذه المرة تحمل 
معها الفرحة لـ٢٢مليون مواطن يمني، 
في وقت هم في أمس الحاجة للفرح أكثر 
من أي وقٍت مضى على عكس المشاركات 
الست الماضية التي اقتصرت ـ فقط ـ 
على الحضور ولم تسجل معها تحقيق 
أي إنجاز ُيذكر ، فمنذ مشاركته األولى 
في خليجي ١٦ التي استضافتها دولة 
الكويت لم يحقق منتخبنا فــوزًا واحدًا 
له واكتفى من مشاركاته الست الماضية 
بثالثة تــعــادالت فقط وخمس عشرة 
خسارة وبمجموع أهداف كبيرة ُمنيت 
بــهــا الــشــبــاك اليمنية عــلــى مـــدى تلك 
المشاركات.. رغم أنه استضاف النسخة  
العشرين للبطولة في محافظتي عدن 

وأبين ..
وكـــانـــت  مـــراحـــل إعــــــداد منتخبنا 
لمنافسات خليجي ٢٢ قد بدأت بالتعاقد 
مــع الــمــدرب التشيكي "مــيــروســالف 
سكوب" في شهر مايو الماضي وهو الذي 
أكــدت سيرته الذاتية أنــه ليس غريبًا 
على المنطقة وُمِلم إلى حٍد مقبول بالكرة 
العربية ، فقد سبق له أن درب منتخب 
مصر للشباب وقاده إلى نهائيات كأس 

العالم للشباب عام  ٢٠٠٩م.. 
التشيكي ســكــوب الـــذي تــابــع عــددًا 
وافرًا من مباريات دوري الدرجة األولى 
ليختار للقائمة األولية «٧٠ العبًا» قام 
بغربلتهم إلـــى الــنــصــف غــلــب عليهم 
العناصر الشابة، حيث اعتمد في اختياره 
على الكثير من عناصر المنتخب األولمبي 

وتصعيدهم لتمثيل المنتخب األول..
تجريبيات واعدة 

ـــى تــجــاربــه مع  وخـــاض "ســكــوب" أول

منتخبنا بلقائين تجريبيين مع منتخبي 
ماليزيا األولمبي والمنتخب االندونيسي 
مطلع شهر سبتمبر الماضي.. فاز على 
ماليزيا بهدف محمد فؤاد ..وتعادل مع 
أندونيسيا سلبيًا، لتتوقف فترة اإلعداد 
بعدها لــعــدة أســابــيــع قبل أن يغادر 
منتخبنا إلى العاصمة البحرينية المنامة 
إلجــراء اللقاء الــودي الثالث الــذي جمعه 
بالمنتخب العراقي الذي أكدت األخبار 
خوضه تجريبيته أمام منتخبنا  بتشكيلته 
األساسية ، وخرج اللقاء بالتعادل اإليجابي 
بهدف لمثله.. سجل لمنتخبنا أيمن 
الهاجري .. نتائج تجريبيات منتخبنا 
حــازت على تقدير النقاد والمتابعين 
نظرًا لقوة وتطور مستوى المنتخبات 
التي واجهها خصوصًا المنتخب العراقي 
بطل قارة آسيا ٢٠٠٧م .. ومن المقرر 
أن يخوض منتخبنا الوطني مباراتين 
آخيرتين، أمــا المنتخب الكويتي يوم 
غٍد الثالثاء ، ويوم ٧ من شهر نوفمبر 

الجاري أمام المنتخب العماني.
دبي تجهز منتخبنا 

وكــانــت بعثة المنتخب الــوطــنــي قد 
غـــادرت فــي الــــ٢٢ مــن شهر أكتوبر 
الماضي  إلى مدينة دبي اإلماراتية لخوض 
معسكر إعدادي خارجي يستمر (١٢) 

يــومــًا، ويــعــد معسكر دبــي المرحلة 
األخـــيـــرة مــن تــحــضــيــرات  منتخبنا 
اســتــعــدادًا للمشاركة فــي منافسات 
بطولة كأس الخليج .. ويهدف إلى تهيئة 
العبينا فنيًا وبدنيًا ونفسيًا قبل خوض 
غمار منافسات بطولة خليجي٢٢ التي 
يعّول الشارع الرياضي أن تشهد أول حالة 

انتصار لمنتخبنا .. 
الــجــهــاز الــفــنــي واإلداري لمنتخبنا 

الوطني:
حسن باشنفر - رئيس البعثة

ميروسالف سكوب - مدرب المنتخب
أمين السنيني - مساعد المدرب
جمال الخوربي - مدير المنتخب

عبدالرقيب العديني - إداري المنتخب
أندريه - مدرب الحراس

مارتن - لياقة بدنية
طالل أحمد ثابت - طبيب المنتخب
عبدالسالم األصبحي - عالج طبيعي

صدام عواض - خدمات
والالعبون هم:

- سعود السوادي
- محمد إبراهيم عياش

- محمد فؤاد
- مدير عبدربه

- ناطق حزام
- معتز قائد

- عبدالمعين المجرشي
- محمد بقشان

- فؤاد العميسي
- أحمد الحيفي
- أحمد علوس

- محمد الغمري
- محمد العبيدي
- وحيد الخياط

- عبدالواسع المطري
- أيمن الهاجري
- عالء الصاصي
- وليد الحبيشي

- ياسر الجبر
- أكرم هاجر
 - نزار رزق

- صالح الشرجبي
- سالم عوض

- صدام الشريف
- أكرم الورافي

- أحمد الظاهري

"سكوب" أمام 
اختبار صعب.. 
فهل ينجح في 
تحقيق اآلمال؟

خالل استالم النادي..

أمين عام شعب صنعاء: الفرق شاسع بين جماعة «أنصار الله» وعناصر «علي محسن»!! 
سلمت اللجان الشعبية التابعة لجماعة انصار الله الخميس الماضي مبنى  

ومقر ادارة نادي شعب صنعاء للهيئة االدارية للنادي بحضور ممثلين عن 
الجانبين وبمحضر تسليم بعد التأكد من سالمة كل مرافق النادي.

وتم التسليم واالستالم بحضور ممثل الجماعة عبدالوهاب عقبات واعضاء مجلس 
ادارة نادي الشعب خالد المقطري وعاصم النهمي والقائم بأعمال رئيس النادي 
راجح القدمي ومدرب فريق المصارعة يحيى شيبان والعب المنتخبات الوطنية 
السابق الكابتن عادل التام وسط اجواء ودية بين الطرفين وبمحضر تسليم وقع 

عليه الجميع .
واكد االمين العام لنادي شعب صنعاء خالد سعيد المقطري ان جماعة انصار الله 
سلمت مقر النادي والمبنى والملعب وجميع مرافقه وتم التأكد من عدم تعرضها 
ألي تخريب، شاكرًا الجماعة على حماية النادي والحفاظ على ممتلكاته من النهب 
والتخريب مؤكدًا أن الفرق شاسع جدًا بين استالم النادي من الجماعة واستالمه من 

عناصر علي محسن األحمر قبل سنة وال مجال للمقارنة اطالقًا.

في حفل جوائز رابطة الدوري اإلسباني..

غزل مذيعة في رونالدو يظهر غيرة إيرينا شايك!!
استحوذ المهاجم البرتغالي  

كريستيانو رونــالــدو على 
ــطــة الـــــدوري اإلســبــانــي  ــز راب جــوائ
لكرة القدم، بحصوله على جائزتي 
أفضل العب وأفضل مهاجم، إضافة 
لصاحب أفــضــل هــدف فــي الليجا، 
كما شهد الحفل تواجد العديد من 
نجوم العالم أبرزهم عارضة األزياء 
ــروســيــة إيــريــنــا شــايــك صديقة  ال
النجم البرتغالي باإلضافة للمقدمة 
ــيــة الــشــهــيــرة كريستينا  اإلســبــان

بيدروتشي.
وقــد داعبت مقدمة حفل جوائز 
الدوري اإلسباني البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو، مــا أثـــار غضب صديقته 
عارضة األزياء إيرينا شايك، وقامت 
بتوجيه نظرات غيورة لالعب، ما أثار 
ضحك الجميع في الحفل، بمن فيهم 
رونالدو نفسه، وقامت إيرينا بطلة 
فيلم "هيركيليس" بابتسامة باهتة 
للدون تعبر عن غضبها مما تقوله 

المذيعة اإلسبانية.

ً
البرتغاليون ينحتون تمثاال

 لـ "رونالدو"!!
تزم جزر ماديرا البرتغالية، تكريم العب ريال 

تع

مدريد، كريستيانو رونالدو، بإقامة نصب تذكاري له، 

والذي من المنتظر تدشينه في ٢١ ديسمبر المقبل. 

ــدو، الــمــولــود فــي مدينة فونشال  ــال ويحظى رون

عاصمة األرخبيل، في فبراير١٩٨٥م، بمتحف في 

البلدة تديره عائلته، ويعرض األلقاب التي أحرزها 

"صاروخ ماديرا".

وسيحصل قــائــد المنتخب البرتغالي فــي ٢١ 

ديسمبر على الوسام األرفع من الحكومة اإلقليمية، 

في احتفالية ستقام ببرلمان ماديرا الذاتي.

ونشرت "جورنال دي ماديرا"، الصحيفة المسؤولة 

عن رفع النصب التذكاري، الجمعة، ملحقًا خاصًا من 

٨ صفحات عن الالعب، وأبرزت أن الهدف من هذه 

المبادرة هو المساهمة في أن يحفظ اسمه لألبد، وأن 

تتذكره األجيال القادمة.

وكيل أعمال ريبيري يكشف سبب اعتزاله!!

كشف وكيل أعمال الفرنسي فرانك ريبيري  
العب بايرن ميونيخ عن سبب اعتزال موكله 
دوليًا مع منتخب فرنسا، مشيرًا إلى إمكانية عودته 

للديوك الفرنسية خالل بطولة يورو ٢٠١٦ م..
وصرح جان بيار بيرنز وكيل أعمال ريبيري لصحيفة 
ليكيب الفرنسية قائًال: "لقد اتخذ هذا القرار، ألنه 

كانت هناك مناقشات حول حالته البدنية".
وأضاف: "بعد خروج المنتخب الفرنسي من نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٤م، قيل إن األداء بدون ريبيري كان 
أفضل بكثير، وبالتالي بعد ذلك الكالم، ال يمكنك أن 

تفكر بإيجابية".
ــه اتــخــذ الــقــرار  ــًال: "اعــتــقــد أن وأنــهــى حديثه قــائ
الصحيح، ليس صحيحًا أن هناك اتفاقًا سريًا بين 
ــشــان، ولــكــن مــن الممكن أن تعيده  ريــبــيــري ودي

عاطفته للمنتخب مجددًا، إنه شخص عاطفي".
ُيذكر أن زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية 
قد صــرح في وقــت سابق لقناة كانال بلوس قائًال: 
"أتمنى أن يعيد فرانك النظر بقراره من أجل دعم 
المنتخب الوطني، فمن الممتع أن ترى العبًا موهوبًا 

وصاحب إمكانات كبيرة يلعب في المنتخب" .


