
الثورة/ أمين الظاهري
ــدة يف  ــة واح ــدم مرتب ــرة الق ــي لك ــا الوطن ــع منتخبن تراج
التصنيف الجديد الصادر يوم أمس الخميس عن الفيفا لشهر 
ــة (146) عاملياً برصيد (191)  ــطس 2017م ليحتل املرتب أغس

نقطة، محتًال املركز الـ16 عربياً والـ26 آسيوياً.
ــطس مرتبة  ــهر أغس ــب الوطني لش ــع املنتخ ــاء تراج وج
ــجل سجل الشهر املايض أكرب تراجع له للعام  واحدة بعد أن س

الجاري بواقع 21 مركزاً محتًال املرتبة (145).
ــدداً إىل  ــب الربازيل مج ــي عاد منتخ ــىل الصعيد العامل وع
صدارة التصنيف العاملي برصيد (1604) نقاط بعد ابتعاد عن 
القمة دام شهراً ليحل مكان بطل العالم منتخب أملانيا (2، 1-) 

الذي تراجع للمركز الثاني برصيد (1549) نقطة.
ــز الثالث  ــىل املرك ــي ع ــب األرجنتين ــظ املنتخ ــك حاف كذل
ــي العمالقة يف املراكز  ــد (1399) نقطة بينما انضم لثالث برصي
ــذه املنطقة  ــادا الظهور يف ه ــان لم يعت ــة األوىل منتخب الخمس
املتقدمة يف التصنيف وهما منتخب سويرسا الذي صعد مرتبة 
واحدة محتًال املركز الرابع برصيد (1329) نقطة وهو املنتخب 
الذي لم يحتل أي مرتبة أعىل من هذه منذ أول شهر للتصنيف 
العاملي، ومنتخب بولندا الذي صعد مرتبة واحدة محتًال املركز 
ــس برصيد (1319) نقطة وهو أفضل مركز له يف تاريخه  الخام
ولم يرتاجع أي من الفريقني يف التصنيف لفرتة دامت 11 شهراً.

ــز  ــًال املرك ــني محت ــال مرتبت ــب الربتغ ــع منتخ ــا تراج فيم
ــادس برصيد (1267) نقطة، فيما حافظ منتخبي تشييل  الس
ــابع  ــز الس ــييل املرك ــالل تش ــا باحت ــىل مركزيهم ــا ع وكولومبي
ــن برصيد  ــز الثام ــا يف املرك ــة وكولومبي ــد (1250) نقط بـرصي
ــو الوحيد اآلخر  ــا كان منتخب بلجيكا ه ــاط، بينم (1208) نق
الذي تحرك ألعىل من بني العرشة األوائل بتقدمه مرتبة واحدة 

ــا تراجعت  ــد (1194) نقطة، فيم ــع برصي ــًال املركز التاس محت
فرنسا مرتبة واحدة للمركز العارش برصيد (1157) نقطة.

ــني املراكز يف  ــرية ب ــة كب ــة يف حرك ــكأس الذهبي ــاهمت ال س
ــكا الذي خرس  ــث حصد منتخب جاماي ــف الجدول حي منتص
ــهر،  ــاراة النهائية (57، 19+) أكرب عدد من النقاط هذا الش املب
ويعترب منتخب ناميبيا  الفريق الذي حقق أكرب قفزة من حيث 
ــزاً محتًال املركز  ــهر بواقع 20 مرك ــز يف التصنيف هذا الش املراك
ــاو أكرب تراجع من  ــجل منتخبا كوبا وكوراس 136، فيما فيما س

حيث املركز بواقع 18 مرتبة لكل منهما.
ــدارة تصنيف املنتخبات  ــظ املنتخب املرصي عىل ص وحاف
ــهر  ــة واحدة عن الش ــه ملرتب ــم تراجع ــة رغ ــة واالفريقي العربي
ــًال املركز األول عربياً وافريقياً والـ25 عاملياً برصيد  املايض محت
ــيس عىل املركز الـ34  ــة، فيما حافظ املنتخب التون (866) نقط

عاملياً والثاني عربياً والرابع افريقياً بواقع (776) نقطة.
ــتوى املنتخبات العربية حافظ املنتخب الجزائر  وعىل مس
ــة والـ48 عاملياً وتقدمت  ــىل املركز الثالث برصيد (676) نقط ع
السعودية مرتبتني للمركز 59 عاملياً والرابع عربياً، تليها املغرب 

يف املركز الخامس عربياً والـ60 عاملياً.
وتقدمت اإلمارات مرتبة واحدة للمركز 74 عاملياً والسادس 
ــة واحدة لتحتل املركز 78 عاملياً  عربياً، فيما تقدمت قطر مرتب
ــوريا مرتبتني لتحتل املركز 80  ــابع عربياً، فيما تقدمت س والس
عاملياً والثامن عربياً، بينما تقدمت ليبيا 4 مراكز لتحتل املرتبة 
ــي تقدمت مرتبة  ــطني الت ــع عربياً، تليها فلس 83 عاملياً والتاس

واحدة لتحتل املركز 93 عاملياً والعارش عربياً.
ــز 102 عاملياً  ــل املرك ــة واحدة لتحت ــراق مرتب ــت الع وتقدم
ـــ12 عربياً  ــز ال ــىل املرك ــظ االردن ع ــا حاف ــاً، فيم ـــ11 عربي وال

والـ108 عاملياً، فيما تراجعت عمان مرتبة واحدة لتحتل املركز 
الـ13 عربياً والـ120 عاملياً، تليها يف املركز الـ14 عربياً البحرين 
ــاً، فيما جاءت  ــدة للمركز 124 عاملي ــت مرتبة واح ــي تراجع الت
ــد تراجعها مرتبة واحدة لتحتل  ــان يف املركز الـ15 عربياً بع لبن
ـــ125 عاملياً، فيما جاء منتخبنا الوطني يف املركز الـ16  املركز ال
ــودان يف املركز الـ17 عربياً  بعد تقدمه 12 مرتبة دفعة  يليه الس
ــًال املركز 152 عاملياً، فيما تراجع املنتخب الكويتي  واحدة محت
ــاً، فيما  ــاً و174 عاملي ـــ18 عربي ــل املركز ال ــدة ليحت ــة واح مرتب
ــد تراجعها 7 مراتب  ـــ19 عربياً بع ــاءت جيبوتي يف املركز ال ج

محتلة املركز الـ192 عاملياً.
ــب  ــدر املنتخ ــة تص ــات االفريقي ــتوى املنتخب ــىل مس وع
ــز الثاني  ــىل املرك ــت الكونغو ع ــا حافظ ــة فيم ــرصي للقائم امل
ــا 4 مراتب،  ــم تراجعه ــث رغ ــز الثال ــنغال يف املرك ــاءت الس وج
ــت الكامريون  ــث فيما تقدم ــز الثال ــس عىل املرك ــت تون وحافظ
ــت نيجرييا مرتبة واحدة  ــة واحدة للمركز الرابع كما تقدم مرتب
ــو 3 مراتب لتحتل  ــا تراجت بوركينا فاس ــز الخامس فيم للمرك
ــابع  ــىل املركز الس ــت الجزائر ع ــا حافظ ــادس فيم ــز الس املرك
ــن، فيما  ــىل املركز الثام ــي حافظت ع ــال لغانا الت ــك الح وكذل
ــع، لتحتل  ــل املركز التاس ــوار مرتبتني لتحت ــوت ديف ــت ك تقدم

املغرب املركز العارش افريقيا.
ــيا  ــظ املنتخب اإليراني عىل صدارة تصنيف قارة آس وحاف
ــاً واألول  ــز الـ24 عاملي ــدة محتًال املرك ــه مرتبة واح ــم تراجع رغ
ــي بعد تقدمه  ــي يف املركز الثان ــب اليابان ــيوياً، يليه املنتخ آس
ــرتاليا عىل  ــاً، فيما حافظت اس ــًال املركز 44 عاملي ــني محت مرتبت
ــز الرابع  ــا يف املرك ــاً، يليه ـــ45 عاملي ــيوياً وال ــث آس ــز الثال املرك
ــز الخامس  ــعودية يف املرك ــا، فيما جاءت الس ــة كوري جمهوري
ــابعاً، فيما  ــتان، ثم اإلمارات س ــاً منتخب أوزبكس يليها سادس
ــعاً، واحتلت  ــا قطر تاس ــز الثامن، يليه ــني يف املرك ــاءت الص ج

سوريا املركز العارش عىل املستوى اآلسيوي.

الربازيل تستعيد الصدارة.. ومصر األوىل عربيًا

املنتخب اليمني يرتاجع يف تصنيف الفيفا
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الثورة / أحمد أبوزينه 
ــي  ــع نهائ ــدور رب ــني ل ــد املتأهل ــل عق اكتم
ــدم  الق ــرة  لك ــة  الصيفي ــة  البطول ــات  منافس
ــرص  ــة يف م ــة اليمني ــادي الجالي ــية لن الخماس
ــوك  ــر والريم ــط األحم ــرنال والخ الج ــود  بصع
والسيليساو لدور النصف النهائي من البطولة 
ــكة  ــا عىل ملعب نادي الس ــي تقام مبارياته الت
ــة املرصية  ــرص بالعاصم ــة الن ــدة بمدين الحدي

القاهرة وبمشاركة 12 فريقاً.
ــق الجرنال  ــاوز فري ــاراة األوىل تج ــي املب فف
ــل  مقاب ــداف  أه ــتة  بس ــباب  الش ــريه  نظ
ــور  ــد ن ــرنال أحم ــداف الج ــجل أه ــة س خمس
ــوبرهاتريك)  وايمن جابر هدفاً فيما سجل  (س
ــه خالد (هدفني)  ــباب عبدالل أهداف فريق الش
ومحمد أحمد (هدفني) و سلطان الجبل هدفاً .

ــط  ــق الخ ــح فري ــة اكتس ــاراة الثاني ويف املب
ــداف دون رد  ــي بثمانية أه ــريه امللك ــر نظ األحم
ــوبرهاتريك)  ــد نارص (س ــجل األهداف أحم س

ــل صالح  ــك) وفيص ــرزاق (هاتري ــم عبدال وانع
هدفاً . 

ــاوز الريموك خصمه  ــاراة الثالثة تج ويف املب
ــجل  ــل هدفني س ــداف مقاب ــة اه ــوم بثالث النج
ــامة  ــان هدفني واس ــوك عمار نعم ــداف الريم أه
ــام  ــني أحمد وهش ــجل ياس عنرب هدفاً ، فيما س

فريد هديف النجوم . 
ــق  فري ــح  اكتس ــرية  األخ ــاراة  املب ويف 

ــاوية بستة أهداف دون  ــاو نظريه املكس السيلس
ــي ووائل  ــد اليافع ــجل األهداف أحم ــل س مقاب
ــجل أنس  ــكل منهما وس ــب هدفني ل عبدالحبي

وايمن محمد هدفاً واحداً لكل منهما .
ــف نهائي  ــراف نص ــال أط ــم إكتم ــك ت وبذل
ــق الخط  ــق الجرنال فري ــه فري ــابقة ليواج املس
ــق الريموك  ــدور، ويلتقي فري ــر  يف هذا ال األحم

بفريق السيلساو .

البيضاء/محمد املشخر
تأهلت فرق املضمار والصداقة وجابرة إىل الدور نصف النهائي لدوري 
ــار بمديرية الصومعة  ــث  لكرة القدم بمنطقة املضم ــنوي الثال الغرابي الس

بمحافظة البيضاء.
ــاء تأهل فريق املضمار بعد فوزه عىل فريق وحفان بركالت الرتجيح  وج
ــدف ملثله، كما تأهل  ــاء الوقت األصيل للمباراة بالتعادل به ــد انته 6 / 5 بع

ــح 4/ 1 بعد  ــركالت الرتجي ــق الصومعة ب ــد تجاوزة فري ــق الصداقة بع فري
ــيل للمباراة،  وخطف فريق  ــادل الفريقني بهدفني ملثلهما يف الوقت األص تع

جابرة بطاقة التأهل الثالثة بعد تغلبه عىل فريق امليفاع بهدف وحيد. 
ويلتقي اليوم فريقا العقلة والعولقية لتحديد املتأهل األخري إىل نصف 

النهائي.
ــد الرهينة  ــي الغرابي وخال ــدي وعبدالغن ــح الواح ــاءات صال أدارا للق
ــام وداعم وراعي  ــيخ وبحضور املرشف الع ــم ش وعبدالقادر الحاصل وقاس

الدوري احمد عبدالله الغرابي.

اكتمال أطراف ربع نهايئ بطولة نادي الجالية اليمنية بمصر 

املضمار والصداقة وجابرة إىل نصف نهايئ دوري الغرايب 
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