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فيما أهداه الشعب درع البطولة

الزعيم يستقبل شعب واتحاد إب ويدعمهما بعشرة ماليين ريال
«الميثاق»: خاص  

التقى الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الخميس الماضي ببعثتي 
فريقي شعب وإتحاد إب لكرة القدم بعد لعبهما 
في اليوم السابق المباراة الفاصلة لتحديد بطل 
دوري أندية الدرجة األولى لكرة القدم على استاد 
الفقيد علي محسن المريسي بالعاصمة صنعاء 
إثر تساويهما بالرصيد النقاطي مع انتهاء الجولة 

األخيرة.
وقد اسفرت النتيجة عن فوز الشعب بثالثة أهداف 
مقابل هدفين ليتوج بطالً للدوري للمرة الثالثة في 
تاريخه ويحتفظ بالدرع لألبد في حين حل جاره 

االتحاد وصيفاً للبطل وهو إنجاز غير مسبوق له.
 وقد أعربت إدارة النادي والعبو الفريقين عن 
معاني الوفاء التي يحملونها للزعيم علي عبداهللا 
صالح، إذ أهداه الشعباويون الدرع، فهو بدوره أهداه 
لخزينة النادي، كما أن االتحادين رغم خسارتهما 
للمباراة وضياع حلمهما بالبطولة بدأوا سعداء بهذا 
اللقاء في دعم المبدعين والمتفوقين أعلن الزعيم 
علي عبداهللا صالح عن دعم الفريقين بمبلغ عشرة 
ماليين ريــال مناصفة بينهما لحصولهما على 
البطولة والوصافة، كما أقام لهما مأدبة إفطار 

وعشاء.
وأوضح االخ عبدالواحد صالح وكيل أول محافظة 

إب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة رئيس نادي شعب إب أن اللقاء كان رائعاً جداً وأن 
جميع اعضاء بعثة الفريقين تفاعلوا معه وحرصوا على حضوره ولم يغب عن اللقاء 

اال مجموعة قليلة استدعتهم ظروفهم الخاصة ألن 
يسافروا الى إب عقب المباراة.. معرباً عن سعادته 
البالغة بالحفاوة التي قوبلوا بها من الزعيم.. 
والسيما أنها أثبتت مدى التقدير الذي يناله منهم 
واعترافهم بالجمائل التي لطالما قدمها للشباب 
والرياضيين في مختلف ربوع الوطن طيلة فترة 

حكمه.
ولفت صــالح الــى أن الالعبين خــرجــوا وهم 
يعشقون كثيراً على الــروح الطيبة للزعيم ما 
جعلهم يشعرون بوجود من مازالوا يقدرون التفوق 

ويهتمون بالمبدعين.
من جانبه قال االخ علي الزنم وكيل محافظة إب 
رئيس الدائرة السياسية بفرع المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظة نائب رئيس نادي االتحاد أن لقاء 
فريقي الشعب واالتحاد بالزعيم علي عبداهللا صالح 
كان له مردوده الرائع جداً على المستوى النفسي 
لالعبين الذين وجدوا في كلمته لهم دافعاً قوياً 
لتحقيق مزيد من النجاحات .. مبيناً أن هذا اللقاء 
تقدير عن المكانة الكبيرة التي يحتلها الزعيم في 
قلوب منتسبي الناديين والفريقين.. كونه سيظل 
الزعيم التاريخي لليمن والذي قاد بلده لتحقيق 

نقالت نوعية على كافة االصعدة.
 وأشاد الزنم باللفتة الطيبة المتمثلة بدعم كل 
 من الناديين وبمبلغ خمسة ماليين ريال لكل ناد
خصوصاً وانهما عانيا كثيراً من وجود ضائقة مالية حالت دون االيفاء بااللتزامات.. مؤكداً 

أن الالعبين كانوا وراء هذه المبادرة الطيبة المتمثلة بزيارة الزعيم وااللتقاء به.

للمرة الثالثة في تاريخه
شعب اب بطل الدوري.. واالتحاد وصيفاً

الميثاق/متابعات 
تربع فريق شعب إب على عرش بطولة 

دوري الدرجة األولى لكرة القدم وحصد اللقب 
للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك إثر فوزه 

على جاره االتحاد بثالثة أهداف مقابل 
هدفين في المباراة التي جمعتهما 

بمدينة  المريسي  استاد  على 
الثورة الرياضية بصنعاء مساء 
االربعاء الماضي في المواجهة 
المركزين  لتحديد  الفاصلة 

األول والثاني للدوري.
ــاراة بالكثير من  ــب ــم وحــفــلــت ال
عالمات اإلثارة والندية بين الغريمين 

اليمن، حيث  لنابولي  التقليديين 
كان السباق على أشده بين طرفي 
المواجهة بهدف فرض األفضلية 

والحصول على العالمة الكاملة.
الليلة الخضراء بين قطبي هذا 
الموسم الشعب واالتحاد كانت 
حافلة بالقوة واإلثــارة وغابت 

عنها الجماهيرية وبروتوكول 
الــتــنــظــيــم الــــذي قضى 
على جزء من «إتيكيت» 
التنافس وكان الثمن عدم 
المباراة  على تحديد موعد 
وجه الدقة كما تأخرت 

ــاراة لحوالي  ــب ــم ال
كان  عما  لساعة  ا

متوقعاً.

مراسم التكريم
وعقب الــمــبــاراة قــام اإلخـــوة معمر 
ــي وزيـــر الشباب والرياضة  ــان االري
وعبداهللا هــادي بهيان وكيل وزارة 
الشباب والقاضي أحمد عبداهللا 
الحجري محافظ إب وأحمد 
رئيس  العيسي  لــح  صــا
االتحاد العام لكرة القدم 
األبــطــال  بتكريم 
ــحــائــزيــن على  ال
مــراكــز المقدمة 
وعلى النحو التالي:
المركز األول: شعب إب - درع 
الدوري + الميداليات الذهبية + 

مبلغ مالي ثالثة ماليين ريال
المركز الــثــانــي: اتــحــاد إب - 
الميداليات الفضية + مبلغ مالي 

مليونا ريال.
الــمــركــز الــثــالــث : الــعــروبــة - 
الميداليات البرونزية + مبلغ مالي 

مليون ريال
الفريق المثالي: أهلي صنعاء

ــوان عبدالجبار  الالعب المثالي: رض
(شعب إب)

الهداف: شعبان النجار (العروبة)
الحارس المثالي: علي مسعود الوصابي (الشعلة)

األقوى هجوماً: شعب إب
كما تم تكريم عدد من الشخصيات الرياضية 

الداعمة

 «أولمبياد 2012».. لندن تبهر العالم
الميثاق/متابعات  

> افتتحت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مساء  
الجمعة الماضية فعاليات دورة األلعاب األولمبية الثالثين (لندن 
٢٠١٢)، والتي تستضيفها العاصمة البريطانية حتى ١٢ أغسطس 
المقبل بمشاركة أكثر من عشرة آالف رياضي ورياضية يمثلون 
أكثر من مائتي دولة من كل أنحاء العالم، بينها الكويت التي رفرف 

علمها الوطني في حفل االفتتاح.
وأعلنت الملكة البريطانية عن االفتتاح الرسمي لفعاليات الدورة 
وسط حفل بهيج امتد على مدار نحو أربع ساعات، تضمن العديد 
من الفقرات الفنية واالستعراضية الرائعة، وفي حضور العديد من 

الشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم.
وبعدما شهدت األيام الماضية العديد من التكهنات بشأن هوية 
الشخصية التي ستكون آخر من يحمل الشعلة األولمبية ليوقد 
المرجل األولمبي، جاءت المفاجأة البريطانية غير المتوقعة عبر 
سبعة شبان من الجيل الجديد شاركوا في إيقاد المرجل بشكل أبهر 
الجميع داخل االستاد وأمام شاشات التلفزيون بفضل ما تضمنه 

من عرض ناري أضاء سماء عاصمة الضباب.
وأوقد الشبان السبعة المرجل األولمبي بعد إيقاد ٢٠٤ مراجل 

تمثل جميع الدول المشاركة في الدورة.
وشارك في إحياء الحفل عدد من 
نــجــوم الرياضة 

والفن تحت إشراف المخرج المبتكر داني بويل، الذي أظهر من خالل 
الحفل أن بريطانيا لم تكن مهدا للرياضة الحديثة فقط وإنما أيضا 
للثورة الصناعية وموسيقى البوب.ودق الدراج البريطاني برادلي 
ويجنز الجرس األولمبي ليعلن عن فقرات حفل االفتتاح. ولكن 

ويجنز، الفائز بلقب سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) ، 
لم يكن أكثر من جذب االهتمام في فقرات العرض الفني بهذا الحفل 
وإنما نجحت الملكة إليزابيث بصحبة جيمس بوند في خطف األضواء 
من الجميع بعدما اصطحب بوند ملكة بريطانيا إلى االستاد من خالل 
فيلم قصير مصور سلفا 
ليكون أحد أبــرز الفقرات 
إن لم يكن أبــرزهــا على 
االطــالق في هذا الحفل، 
والـــذي شـــارك فيه نحو 
٧٥٠٠ شخص من بينهم 
عدد من األطفال وتضمن 
التاريخ والتراث والفقرات 

المرحة أيضا.
وجاءت الفقرات المثيرة 
ر  أنظا لتجذب  والخالبة 
متابعي الحفل الذين بلغ 
عددهم نحو ٦٢ ألفا في 
الــمــدرجــات، بخالف نحو 
مليار مشاهد أمام شاشات 

التلفزيون.

خصروف يخسر النتيجة ويكسب األداء
خرج يوم أمس االول علي خصروف بطل اليمن والعرب في وزن_٦٠ كجم من منافسات الدور الـ٣٢ للجودو عندما خسر   

لقاءه أمام الالعب سيكاردي من موناكو على الرغم من أن خصروف كان قريباً من حسم المعركة لصالحه بعد البداية 
القوية التي أظهرها الشبل اليمني على البساط وأثناء ما كانت أصوات البعثة اليمنية التي أتت الى مدرجات صالة (اكسل) المغلقة 
ويتقدمها األخ معمر اإلرياني وزير الشباب والرياضة تدوي في األرجاء تهتف عالياً باسم اليمن والالعب المتقدم حتى نهاية الوقت 
االصلي وبينما االبتسامة تزين محيا الجميع المتفائلين بقرب فوز علي وتأهله الى المرحلة الثانية تحدث المفاجأة وما لم يكن 
في الحسبان ..خصروف يتلقى انذارين منح من خاللهما الخصم التعادل بعد أن أوشكت المباراة أن تلفظ أنفاسها األخيرة لينتهي 
الوقت األصلي بالتعادل ومع بدء الوقت بدل الضائع استطاع ساردي من الضغط على العبنا خصروف الذي بدوره لم يكن منه إال 

أن يهديه الفوز ليعم الهدوء القاعة اندهاشاً لما حدث .
من جانب آخر يواصل العبنا تميم القباطي استعداداته لخوض غمار منافسات التايكواندو تحت قيادة المدرب عبد الرحيم سلمان 
العيثاوي، وأكد األخير أن معنويات تميم مرتفعة ويؤدي التمارين على أكمل وجه في حين اليزال المدرب فؤاد محمد عباد حتى 
اللحظة يبذل جهداً طيباً مع العدائين نبيل الجربي وفاطمة سليمان اللذين يعتزمان تقديم مستوى مشرف في مضمار المنافسة..<

اتحاد الرياضة للجميع يدشن 
نشاطه الرمضاني

الميثاق/متابعات  
 دشن االتحاد العام للرياضة للجميع في 
الــثــورة بحدة بالعاصمة صنعاء النشاط  مدرسة 
الرمضاني األول في كرة القدم الخماسية وكرة الطائرة 
وكرة السرعة لمراكز: الثورة واأليتام والشموخ والدائري 
والفتيات والسبعين وصنعاء القديمة.. هذا وكانت نتائج 

المباريات على النحو التالي:
في كرة القدم فاز فريق السلطان على فريق كنعان 
٢/٨ ، أما منافسات كرة الطائرة فقد تمكن فريق شباب 
القرية من الفوز على فريق الرشيد بنتيجة ثالثة أشواط 
مقابل شوط، وفي مركز الوحدة بالدائرة العاشرة فاز 
فريق الشموخ على فريق االمبراطور بخمسة أهداف 
مقابل هدفين وفي اللقاء الكروي الثاني تمكن فريق 
الوحدة من التغلب على فريق العاصمة بهدفين نظيفين.. 
أما الكرة الطائرة فقد شهدت اإلثارة والندية بين الفرق 
المشاركة، فقد تمكن فريق الصمود من مواصلة مشواره 
اإلبداعي بعد تغلبه على فريق الوحدة بثالثة أشواط 
نظيفة مكنته من اعتالء المركز األول بدون منافس، 

خصوصاً بعد فوزه في المباراتين السابقتين..

انطالق دوري حريضة الرمضاني 
للقدم والطائرة

انطلقت  منافسات دوري حريضة الرمضاني  
الثالث لكرة القدم الخماسية وكــرة الطائرة 
بمشاركة ١٦ فريقا قسمت إلى أربع مجموعات خالل 
الفترة من (٥ـ٢٤)رمضان الجاري وأوضح الكابتن فتحي 
الحمزة مشرف البطولة أن منافسات بطولة دوري حريضة 
يشارك فيها العبون مميزون من الحارات الشعبية وحققت 
نتائج طيبة في األعــوام الماضية من حيث المشاركة 
والتفاعل الكبير من قبل الالعبين، مضيفاً أن هذه 
البطولة قد شهدت تنافسا مثيرا بين الفرق المشاركة منذ 
الوهلة األولى، وهذا يدل على أن هذا الموسم ستكون 
فيه الحسبة للفرق المشاركة غير واضحة نظراً لقوتها 

وحماسها الكبير للبحث عن اللقب.

 زاهر فريد.. هل انتهى موسم 
العسل مع البيت األخضر؟

الميثاق 
 يبدو أن الظروف القاهرة التي تتقاذف المدافع 
الدولي زاهر فريد ستضع نهاية سريعة وخاطفة لعالقته مع 
ناديه الحالي وحدة عدن.. فعلى خلفية «نوايا» ليست طيبة تجاه 
الالعب من طرف اإلدارة الوحداوية.. يلملم زاهر أوراق اعتماده 
تمهيداً للمغادرة.. وجهة زاهر القادمة لم يحددها حتى اآلن.. 
كما أن الطرفين لم يصال إلى «طالق» نهائي وإن كانت األخبار 

القادمة من «البيت األخضر» تؤكد ان رحيل زاهر عن 
الوحدة مجرد مسألة وقت..

كانت العالقة قد ساءت بين الالعب واإلدارة على 
خلفية اتهام اإلدارة لالعب بأنه كان يقود حملة تمرد 
ضد اإلدارة.. في حين أكد الالعب أنه ال يتزعم الحملة 
االنقالبية وأنــه كان يطالب بمستحقاته المالية 

المتعثرة دون سبب واضح..
وجــاء انضمام زاهــر للمنتخب فرصة ليتنفس 
الطرفان الصعداء.. زاهر حمل هواجسه وأوضاعه 
المالية وأسرته النازحة على عاتقه.. واإلدارة 

استراحت من وجع الدماغ.
الالعب شكا وضعه وأموره المالية «المجمدة» 
لرئيس اتحاد الكرة األخ أحمد العيسي الذي 
وعد بالتواصل مع إدارة الوحدة لحل اإلشكالية 

بالتراضي.. ويا دار ما دخلك شر..
المهم أن زاهر فريد عاد ليشارك مع فريقه 
في آخر ثالث جوالت وأبلى بالًء حسناً.. وتمكن 
الفريق األخضر من تجاوز حاجز الخطر .. فبقي 
في الدرجة األولى.. في حين ظل موضوع زاهر 

معلقاً.. والسؤال: أين ستكون محطة زاهر القادمة 
على أساس أن كل المؤشرات تؤكد أن موسم العسل بين 

الالعب واإلدارة قد انتهى؟!

صالح: كلمة الزعيم أشعرت الالعبين 
بوجود من يقدر التفوق ويهتم بالمبدعين

الزنم: اللقاء كان له مردوده الرائع وسيكون 
محفزاً على تحقيق النجاحات مستقبالً

ر اتحاد الكرة من المماطلة بمعسكر المنتخب الوطني حذّ

سامي نعاش: دوريات الحواري أفسدت العبينا
تواصل منافسات بطولة كمران الخماسية للقدم

الميثاق  
 أطلق مدرب منتخبنا الوطني الكابتن سامي 
نعاش تحذيراً التحاد الكرة دعاه إلى ضرورة حماية 
العبي المنتخب من دوريات الحواري الرمضانية.. تلك 
التجارة التي راجت في معظم محافظات الجمهورية 

وجه  على  لمنتخب  ا العــبــي  واستقطبت 
التحديد..

وعبر النعاش عن قلقه العميق من 
المنتخب ومن  تداعيات مشاركات 

خطورة لعبهم مع الدوريات الخاصة 
بالفرق الشعبية.. مؤكداً أن هذه 
الدوريات تمتص نضارة الجاهزية 
التي كان قد بلغها المنتخب بعد 

عودته من مشاركته في بطولة كأس العرب..
وقال النعاش: إنه يأمل من اتحاد الكرة أن يستجيب 
لتحذيراته ويبدأ باستدعاء المنتخب للمعسكر الداخلي 
لمواصلة مرحلة اإلعداد لبطولتي غرب آسيا وكأس الخليج.

منوهاً بأنه سيضم عناصر شابة للمنتخب لفتت نظره في 
الجوالت األخيرة من دون أن يحدد األسماء..

وطالب النعاش الالعبين الدوليين بضرورة االبتعاد 
عن الــدوريــات التي تستنزف رصيدهم الفني 
والبدني وأن يعوا حقيقة أنهم مقبلون على 
مراحل صعبة تتطلب جاهزية.. متمنياً في ختام 
تحذيره أن ال يفسد الالعبون ما وصلوا إليه من 
جاهزية.. فالبكاء على اللبن المسكوب ال يفيد 

بعد فوات األوان..

الميثاق/متابعات  
 تتواصل على صالة الرواد بنادي أهلي 
صنعاء منافسات بطولة كمران الرمضانية 
الخماسية األولــى لكرة القدم التي ينظمها 
نادي كمران الرياضي والثقافي بالتعاون مع 
اتحاد الشركات الرياضي خالل الفترة ( ٤ - ٢٠ 
) رمضان المبارك برعاية شركة التبغ والكبريت 
الوطنية ( كمران ) بمشاركة ١٢ فريقا يمثلون 
مديريات أمانة العاصمة وهــي: التحرير - 
السبعين ( أ ) - السبعين ( ب ) - الصافية ( أ) 
- الصافية ( ب) - شعوب - الوحدة - آزال - معين 

- أرحب - بني الحارث - صنعاء القديمة ) ..
الكابتن محمد الحاشدي مشرف البطولة 
في تصريح مقتضب أكد أن الجولة األولى 
شهدت بداية قوية بين فرق المجموعات 
الثالث وأظهرت الفرق المشاركة رغبة كبيرة 
في خطف صدارة المجموعات والفوز باللقب 

األول.. مبيناً أن الجولة األولى من البطولة 
شهدت تسجيل ٣٧ هدفاً في ست مباريات، 
مشيداً بتفاعل وانضباط المشاركين في 
البطولة، وكذا التزامهم باللوائح، حيث لم 
تشهد الجولة األولى أي احتجاج من الفرق 

وهو ما يؤكد نجاح التحكيم في البطولة..
وقد جاءت نتائج البطولة حتى يوم أمس 

األول على النحو التالي:
المجموعة االولى : السبعين (ا ) * معين (٣ 
/ صفر ) ، شعوب * أرحب (٤ / ٢) ، معين * 
أرحب ( ٤ / ٣ ) ، شعوب * السبعين ( ا ) ( ٥ 

( ٣ /
المجموعة الثانية : الصافية (ب ) * صنعاء 
القديمة ( ٣ / صفر ) ، بني الحارث * السبعين 

(ب ) ( ٥ / ٥ )
المجموعة الثالثة : التحرير * الصافية ( ا ) ( 

١ / ٧ ) ، الوحدة * آزال ( ٣ / ٤)..

لجنة المسابقات.. خبز طاوة..!
 

وإداريين «متعاقبين»..مع سبق اإلصرار والترصد من طرف العبين األخيرة من دورينا.. وتكررت «األخطاء» تكاثرت التجاوزات في الجوالت الثالث 

أن عمل اللجنة القديمة والحالية مجرد خبز عورة لجنة المسابقات وأكد للقاصي والداني اإلصــرار على كسر طوق العقوبات.. كشف 
طاوة..!<


