
«الميثاق»- متابعات 
 لــم تكن مشاركة بــالدنــا في 
منافسات دورة األلعاب الرياضية 
العربية الثانية عشرة التي اختتمت أحداثها 
يــوم الجمعة الماضي بالعاصمة القطرية 
«الدوحة» عند مستوى اآلمــال والطموحات 
التي كان ينتظرها الوسط الرياضي.. وخرجت 
بالدنا من هذه الدورة بحصيلة سبع ميداليات 
ملونة بعد أن شاركنا في هذا المحفل الرياضي 
بعدد ١١ لعبة هي: ألعاب القوى، الجودو، 
المالكمة، التايكواندو، الشطرنج، الجمباز، 
الكاراتيه، رفع األثقال، كرة الطائرة الشاطئية، 
الرماية، المصارعة».. وجاء حصاد بالدنا للسبع 
الميداليات في ألعاب الجودو والتايكواندو 
والجمباز والمصارعة والمالكمة منها ميداليتان 
ذهبيتان وفضيتان وثــالث برونزيات.. بينما 
ــرى عن تحقيق أي  تعثرت بقية األلعاب األخ
ميدالية، رغم اآلمال التي كانت معقودة على 
ألعاب القوى التي مثلها أبرز عدائي اللعبة نبيل 

الجزبي وسالم الهكري.
وكانت الميدالية األولى لبالدنا قد خطفها نجم الجودو علي 

خــــصــــروف 
الذي انتزع الميدالية الذهبية لمنافسات وزن ٦٠كجم عن 
جــدارة واستحقاق، في حين تمكن النجم المخضرم للعبة 

التايكواندو تميم القباطي من تحقيق الميدالية الذهبية 
الثانية لبالدنا في منافسات وزن تحت ٥٤كجم، واكتفى 
نجم لعبة الجمباز الالعب نشوان الحرازي بحصاد ميداليتين 
حيث فاز بالميدالية الفضية في مسابقة الجمباز على جهاز 
حصان الحلق ثم الميدالية البرونزية في مسابقة الجهاز 
األرضي، وفي لعبة التايكواندو أيضاً أحرز الالعب ياسر 
بامطرف الميدالية البرونزية في منافسات هذه المسابقة 
في وزن تحت ٥٨كجم، وحققت لعبة المصارعة ميدالية 
فضية جاءت بواسطة النجم بشير اليمني ضمن منافسات 
المصارعة الحرة في وزن ٥٥كجم، في حين حصدت لعبة 
المالكمة الميدالية البرونزية عن طريق المالكم يحيى 
صالح الرفيق في منافسات وزن الذبابة الخفيف ٤٩كجم..
ويمكن القول ان المحصلة النهائية لأللعاب اليمنية في 
دورة األلعاب الرياضية العربية الـ١٢ بالدوحة تبدو مقنعة 
إذا أخذنا بعين االعتبار الظروف التي رافقت مراحل اعداد 

الالعبين لتلك المنتخبات داخلياً وخارجياً.
ولم يتسن لالتحادات الرياضية اإلعداد الجيد لالعبين 
في مختلف األلعاب المشاركة في ظل عدم توافر األجواء 
المناسبة لعملية التحضير المسبق قبل التوجه والسفر 
للدوحة لخوض غمار منافسات الدورة ولكن تبقى الحصيلة 

مقبولة رغم أنه كان باإلمكان أفضل مما كان!!

األربعاء.. انطالق عجلة قطار 
دوري «النخبة» لكرة القدم

«الميثاق»- متابعات 
 تبدأ منافسات الدوري 
الــعــام ألنــديــة الــدرجــة 
األولى لكرة القدم «دوري النخبة» 
للموسم الرياضي ٢٠١١ - ٢٠١٢ 
بعد غد االربعاء بعد أن أقر االتحاد 
الــعــام لكرة الــقــدم يــوم الثامن 
والعشرين من ديسمبر الجاري 
موعداً نهائياً النطالق اول مباراة 

في قطار الدوري.
وسيدشن منافسات الدوري فريق 
تالل عدن والعروبة في مباراة من 
المقرر اقامتها بمدينة عدن ثغر 
اليمن الباسم تليها ست مواجهات 

اخــرى يومي الخميس والجمعة 
ستشهدها مالعب صنعاء، تعز، 
عـــدن، حــضــرمــوت، اب، ذمـــار.. 
حيث سيحل يوم الخميس فريق 
أهلي صنعاء ضيفاً على فريق 
وحــدة عدن على ملعب محافظة 
عدن، فيما ستقام الجمعة خمس 
مباريات يلتقي فيها شعب صنعاء 
والشعلة في صنعاء وأهلي تعز 
ــالل الحديدة في تعز ونجم  وه
سبأ مع شعب إب في ذمار واتحاد 
إب وشباب البيضاء في إب وشعب 
حضرموت مع طليعة تعز في ملعب 

الشحر بمحافظة حضرموت.

سبع ميداليات ملونة حصيلة بالدنا في دورة األلعاب الرياضية العربية

خصروف «الجودو» وتميم «التايكواندو» أبطال من ذهب
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العدد: (1585)

بعد أن حصد لقب بطولة دوري أندية الدرجة األولى

كأس السوبر يذهب إلى خزينة العروبة على حساب التالل
خاص «الميثاق» 

 انتزع فريق العروبة لقب بطولة كأس السوبر 
لكرة القدم ٢٠١٠ - ٢٠١١م بعد أن تمكن من 
الفوز على فريق التالل في المباراة التي جمعتهما الخميس 
الماضي على ملعب الفقيد علي محسن مريسي بالعاصمة 

صنعاء.
وقد خرجت المباراة بفوز فريق العروبة بهدف وحيد جاء 
من ضربة جزاء نفذها باتفان وبراعة المحترف فتاي اديسا 
وذلك في القسم االول من المباراة ليتوج فريق العروبة 

بطالً لكأس السوبر.
وكانت المباراة قد شهدت أداًء متميزاً لفريق العروبة 
بعكس فريق التالل الذي ظهر بمستوى متواضع لم يرتقِ 
الى طموح جماهير ومحبي عميد االندية اليمنية رغم 
النقص العددي لالعبي فريق العروبة في مجريات الشوط 
الثاني عندما قام حكم اللقاء الدولي أنيس سالم باشهار 
البطاقة الحمراء لالعب العروبة شهاب عبدالرحيم اال أن 
التالليين لم يستغلوا فرصة النقص العددي في صفوف 

العروبة.
تكريم أبطال دوري األولى والثانية

وكان االتحاد العام لكرة القدم قام بين شوطي مباراة 
كأس السوبر بتكريم ابطال دوري أندية الدرجة االولى 

للموسم الماضي على النحو التالي:
۹  فريق العروبة بطل دوري أندية الدرجة األولى للموسم 

الكروي ٢٠١٠ - ٢٠١١م.
۹  فريق التالل وصيف بطل الدوري.

۹  فريق أهلي صنعاء صاحب المركز الثالث.
۹  أفضل حارس مجموعة شور جمعان - أهلي تعز.

۹  الفريق االقوى هجوماً العروبة «٣٦» هدفاً.
۹  الفريق المثالي شعب صنعاء۹ 

۹  الالعب المثالي أحمد سالم من فريق شباب البيضاء.
۹  هداف الدوري تافسيتا شفاي من فريق التالل برصيد 

١١ هدفاً.

كما تم تكريم بطل دوري اندية الدرجة الثانية للموسم 
الكروي ٢٠١٠ - ٢٠١١م فريق الشعلة وتكريم فريق وحدة 
عدن صاحب المركز الثاني.. في حين تم تكريم بطل كأس 

السوبر فريق العروبة.
حضر المباراة وحفل تكريم االبطال معالي وزير الشباب 
والرياضة معمر مطهر اإلرياني وعدد من قيادات الوزارة 

والمهتمين بالرياضة في بالدنا.

تنطلق بمحافظة عدن مطلع األسبوع المقبل

اتحاد التايكواندو ينظم بطولة الجمهورية الـ17 للرجال والـ12 لألشبال
خاص- «الميثاق»  

 تشهد محافظة عدن األسبوع المقبل فعاليات 
بطولة الجمهورية للتايكواندو السابعة عشرة 
للرجال والثانية عشرة لألشبال التي ينظمها االتحاد العام 
للعبة خالل الفترة ٣١ ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع 

من شهر يناير القادم.
ويشارك في البطولة نحو ٤٦ نادياً في كال الفئتين «رجال 
وأشبال» تمثل مختلف محافظات الجمهورية حيث ستجرى 
منافسات بطولة الرجال في خمسة أوزان هي: «٥٤-
٥٨-٦٣-٦٨-٧٤كجم»، في حين تقام منافسات بطولة 

االشبال في أوزان «٣٥-٣٧-٣٩-٤٣-٤٧-٥٠كجم».
ويأتي تنظيم البطولة ضمن خطة نشاط االتحاد العام 
للتايكواندو للعام ٢٠١١م وتحظى بمشاركة واسعة حرصاً 
من اتحاد اللعبة على اتاحة الفرصة لكافة العبي األندية 
بغية رفع المستوى الفني والبدني للمشاركين في هذه 

البطولة.

وقد أنهى االتحاد العام للتايكواندو برئاسة األخ موفق 
محمد منصر، كافة التحضيرات الالزمة إلقامة البطولة 
وبما يكفل نجاحها ويحقق أهدافها المرجوة وحتى ال 
يرافق عملية التنظيم أي صعوبات أو منغصات تعرقل 

المنافسات.
ومن المقرر أن يسبق موعد انطالق المنافسات إقامة 
دورة إنعاشية لحكام البطولة الذين يصل عددهم إلى 
(٣٠) حكماً.. في حين سيتم على هامش البطولة تكريم 
نجم اللعبة تميم القباطي نظير إحرازه الميدالية الذهبية 
لبالدنا في الدورة العربية لاللعاب الرياضية التي اختتمت 
يوم الجمعة الماضية في العاصمة القطرية الدوحة.. 
وكذلك تكريم زميله ياسر بامطرف لتحقيقه الميدالية 

البرونزية لبالدنا في نفس الدورة.
تجدر االشارة إلى أن األخوين يحيى البخيتي وفرحان 
أحمد حيدر- عضوي االتحاد- سيشرفان على سير عملية 

تنظيم البطولة.

العولقي.. معاناة مبدع!!

اليــزال الزميل االستاذ محمد العولقي مدير تحرير   
صحيفة الرياضة طريحاً في الفراش إثر الحالة المرضية 
التي تعرض لها منذ أكثر من سبعة أشهر ومازالت 

معاناته مؤلمة وعصية على التعافي منها.
واالستاذ العولقي نجم تألأل في سماء الصحافة الرياضية المحلية 
والعربية وسيظل نجمه ساطعاً ومتوهجاً، وال يمكن ان يتوقف 

عطاؤه المتميز وإبداعه الالمحدود اال إذا منعه الشديد القوي.
تألق كثيراً خالل مشواره الصحفي الممتد لعقدين من الزمن 

وحصد عالقات االعجاب من الجميع وحظي ومايزال باحترام 
وتقدير منقطع النظير من القراء والمتابعين منذ بداية حياته 
المهنية في عالم الصحافة الرياضية.. كل ذلك نتاج نقده البناء 
وطرحه المتوازن لمختلف القضايا الشبابية والرياضية العارض 
الصحي كان عائقاً للمبدع محمد العولقي أحرمه من التواصل 
مع عشاقه القراء.. ونحن ال نملك اال أن نتضرع للعلي القدير 
أن يمن عليه بالشفاء العاجل.. وألف ال بأس عليك أيها العولقي 

محمد.

أبطال شطرنجيون..

كش «احتكار»
ميسي «بطل األبطال» لصحيفة «ليكيب»

أحرز األرجنتيني ليونيل ميسي جوهرة نادي برشلونة  
االسباني بطل إسبانيا وأوروبا والعالم جائزة "بطل 
االبطال" لعام ٢٠١١، بحسب محرري صحيفة "ليكيب" 

الفرنسية المتخصصة.
وحصد ميسي ٨٠٧ نقاط، متقدما على نجم كرة المضرب 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش (٦٩٩)، وااللماني سيباستيان فيتل 

(٢٥٥) بطل العالم في سباقات فورموال واحد.
وهذه المرة االولى التي يحرز فيها ميسي، افضل العب في 
العالم، الجائزة التي توج بها العام الماضي االسباني رافايل نادال 

العب كرة المضرب.

شكا عدداً من نجوم وأبطال  
لعبة الشطرنج في بالدنا 
لتي  ا الالمعقولة  التصرفات  من 
االتحاد  يمارسها ضدهم رئيس 
عبدالكريم العذري وتهميشه الواضح 
والفاضح تجاههم بهدف إقصائهم 
ومصادرة حقوقهم المشروعة بدون 

سبب أو مبررات تذكر.
ــدوا هـــؤالء األبــطــال وزيــر  ــاش ون

ــة األخ معمر  ــاض ــري الــشــبــاب وال
اإلرياني بسرعة التدخل من أجل 
ايقاف ما وصفوه بالمهازل التي 
يمارسها رئيس االتحاد المحتكر 
لكافة صالحيات اآلخرين وإدارتــه 

العشوائية للعبة..
متمنيين على الوزير اتخاذ القرارات 
المناسبة للحد من هذا النهج الذي 

اليخدم اللعبة والالعبين...

إشـــراف:
يحيى الضلعي


