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وصــف الزعيم علي عبد اهللا صالح رئيس  

المؤتمر الشعبي العام فوز فريقي شعب إب 
واتحاد إب بلقب بطولة دوري كرة القدم في اليمن ولقب 

الوصيف على التوالي بأنه فوز لكل أبناء محافظة إب.
وقال الزعيم خالل استقباله منتسبي نادي الشعب 
الرياضي ونادي االتحاد «نبارك لكم بالفوز والنجاح 
الباهر وهو فوز لكل أبناء محافظة إب. فوز الشعب على 
االتحاد هو فوز للجميع وفوز لمحافظة إب بشكل عام».
وأضاف «نهنئكم على هذه الروح الرياضية الجيدة 
واألداء الممتاز. أنا ألول مرة أتابع مباراة وتابعتها 
وكان األداء جيداً وممتازاً ورائعاً، أنا أبارك لكم وأبارك 
للمحافظة بشكل عام، وشكراً لإلداريين في الناديين 
على جهودهم وكذلك المدربين على الجهد الذي 

بذلوه».
وهنأ  الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
العبي وبعثتي الناديين بشهر رمضان، وقال «أكرر لكم 
التهاني وأبارك لكم وأهنئكم بشهر رمضان وكل عام 
وأنتم بخير وإن شاء اهللا نراكم في مباراة قادمة بأداء 

جيد كما كان أداؤكم األربعاء أداء ممتازاً».
وعبر الزعيم علي عبداهللا صالح عن شكره لكل أبناء 
محافظة إب، وقال «أشكر كل أبناء المحافظة بشكل 
عام على مواقفها الثابتة والصادقة وهو موقف ليس 
جديداً على هذه المحافظة البطلة، فقد وقفت منذ أول 
قيام الثورة السبتمبرية وقدمت قوافل من الشهداء، 
وكان خيار مناضليها علي عبدالمغني وعبداللطيف 
ضيف اهللا وكثير من المناضلين من أبناء محافظة إب، 
وعلي محمد الشامي، كثير من المناضلين الذين فجروا 

ثورة سبتمبر ودافعوا عنها، فهذا فخر للمحافظة».
وأضاف «إن شاء اهللا تكون في المرتبة القيادية على 
مختلف المستويات على المستوى العسكري أو على 

المستوى الثقافي أو االجتماعي أو الشبابي».
وأختتم الزعيم علي عبداهللا صالح حديثه بالقول: 
«نبارك لمحافظة إب هذا الفوز وهذا النجاح وهو فوز 
للناديين ولمحافظة إب بشكل عام، ولكل أبناء الوطن 

والرياضيين في كل أنحاء الجمهورية».
هذا وكانت إدارة نادي شعب إب والعبوه أهدوا درع 
البطولة للزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الذي أعاده بدوره إلى الفريق لالحتفاظ 

به وحتى يكون حافزاً على تقديم أداء أفضل للفريق 
خالل المواسم المقبلة.

وتبرع الزعيم علي عبداهللا صالح بعشرة ماليين ريال 
مناصفةً بين الناديين كما أقام مأدبة إفطار لبعثتي 

اإلتحاد والشعب.
مأدبة إفطار

وأقــام الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وقيادة المؤتمر الشعبي العام مساء 
الخميس مأدبة إفطار بمطعم الشيباني بالعاصمة 
صنعاء على شرف العبي فريقي شعب إب واالتحاد 
وإدارتي الناديين الفائزين بلقب بطولة الدوري والوصافة 
للموسم الحالي ٢٠١١- ٢٠١٢، حضرها كل من األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون السياسية 
والعالقات الخارجية الشيخ سلطان سعيد البركاني، 
واألمين العام المساعد لقطاع الشباب عارف عوض 
الزوكا، ورئيس فرع المؤتمر بمحافظة إب عبد الواحد 

صالح، وعقيل فاضل نائب رئيس فرع المؤتمر.
وهنأ األمينان العامان المساعدان للمؤتمر بعثتي 
شعب إب بطل الدوري واتحاد إب الوصيف على فوزهما 

في البطولة.
ــدوا أن المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثّلة  وأكّ
بالزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام كان ومازال يولي الجانب الرياضي والرياضيين 

كافة الرعاية واالهتمام.
مجددين في الوقت نفسه دعم المؤتمر الشعبي العام 
للنشء والشباب والرياضيين وكافة النشاطات الرياضية 

المتنوعة في عموم محافظات اليمن.
من جانبه عبر رئيس وأعضاء بعثتي ناديي إتحاد إب 
وشعب إب عن شكرهم وامتنانهم الهتمام المؤتمر 
الشعبي وقياداته بالنشاط الرياضي ولألندية الرياضة 
الدائم على تشجيع وتطوير األنشطة  وحرصهم 

الرياضية والثقافية واالجتماعية.
وتوج فريق شعب إب للمرة الثالثة في تاريخه بطالً 
لدوري الدرجة األولى لكرة القدم لموسم ٢٠١١- ٢٠١٢ 
إثر فوزه على جاره االتحاد بثالثة أهداف مقابل هدفين في 
المباراة الفاصلة والنهائية التي جرت بينهما ليلة األربعاء 

على ملعب الفقيد المريسي بالعاصمة صنعاء.

استقبل منتسبي ناديي الشعب واالتحاد بطل ووصيف الدوري


