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26سبتمبر بطالً للناشئين

األنصار يحرز كأس بطولة الصالح

عبد الستار الهمداني رئيس اتحاد السلة :

معسكر المنتخب الوطني تحت 22 سنة يسير بشكل جيد لخوض منافسات غرب آسيا
«الميثاق» 

الوطني  يــواصــل منتخبنا 
لكرة السلة تحت ٢٢ سنة استعدادهم 
لخوض غمار منافسات بطولة غرب 
آسيا التي ستجري في العاصمة األردنية 
عمان أواخرسبتمبر القادم وذلــك في 
معسكرهم الذي احتضنته صالة الرواد 
بنادي أهلي صنعاء خالل شهر رمضان 
ــام عيد  المنصرم ويتواصل خــالل أي
الفطر المبارك حيث أكد األخ عبد الستار 
الهمداني رئيس االتحاد العام للسلة أن 
المعسكر يجري بشكل جيد تحت قيادة 
المدرب الخبير قيصر علمي اعتمد فيه 
المدرب على تطبيق الجوانب التكتيكية 

ر  ختيا وا قة  لليا ا و رة  لمها با لمتعلقة  ا
الالعبين من عدد من أندية الجمهورية 
التي تمارس اللعبة، وأضاف لقد كان عدد 
الالعبين المختارين كبيراً وتم غربلة 
عدداً منهم ومازال الباب مفتوحاً لإلضافة 
واالستغناء.. متابعاً: هذا هو المعسكر 
األول وسيكون هنا معسكر آخر قد يكون 
في السعودية أو مصر بحسب الممكن 
وسيكون هذا المعسكر هو األهم كون 
الجهاز الفني سيكون قد حدد التشكيلة 
المناسبة والتي ستخوض التحدي الغربي 
األسيوي في ظل وجود منتخبات قوية 

مثل إيران ولبنان..
وعن الصعوبات التي يواجهونها أكد 

ــدوري ألكثر من  الهمداني بأن توقف ال
عامين بسبب المشاكل التي كانت حاصلة 
بين األندية والقيادة المؤقتة السابقة 
بقيادة العزاني، كانت تمثل أحد أهم 
األسباب في مهمة اختيار الالعبين الذين 
سيمثلون المنتخب الوطني وهذا ما يعني 
أننا سنبدأ من الصفر كاتحاد شرعي 
وجديد يأمل كل اعضائه بأن يتالفوا كل 
السلبيات السابقة واالرتقاء باللعبة بدعم 
وتكاتف الجميع وتعاون قيادة وزارة الشباب 
والرياضة ممثلة باألخ معمر اإلرياني وزير 
الشباب الذي نجح في إقامة االنتخابات 
التي أرست بعض التغييرات في عدد من 

االتحادات.

«الميثاق»- إب 
أحرز فريق األنصار كأس بطولة الصالح الرمضانية 
لفئتي الشباب والكبار التي أقامها فرع المؤتمر بمديرية الظهار 
المركز ( ي) بمحافظة إب وشارك  فيها اكثر من (١٢٠) العباً مثلوا  
١٦ فريقاً وزعت على أربع مجموعات وسميت بمسمى االعياد 

الوطنية والمناسبات الدينية ..
وفي المباراة الختامية تمكن فريق األنصار من الفوز على فريق 
تبوك بهدفين لهدف، سجلت عبر هداف البطولة سليمان علي 
ناصر من ركلة جزاء  وصالح احمد عبدالوهاب فيما لم يشفع لفريق 
تبوك هدف اسماعيل السالمي من تفادي الخسارة ليحل الفريق 

في المركز الثاني..
فيما نال الالعب جالل البعداني جائزة افضل العب بالبطولة 
وعبداهللا علي أحمد الالعب المثالي وهداف البطولة سليمان علي 
ناصر برصي (١٦) هدفاً ونال يوسف العزي جائزة أفضل حارس 
مرمى وفي فئة الناشئين حقق فريق ٢٦سبتمبر المركز األول 

بفوزه في
المباراة النهائية على فريق ١٧يوليو بأربعة أهداف لهدفين 
سجلت عن طريق  الالعب امير العزي وياسر السالمي وحذيفة 

العرومي ومطهر المساوى، فيما سجل لـ ١٧يوليو أياد محمد 
منصور وحسام الرعوي ونال جائزة أفضل العب  باسم نجيب 
الشعري من فريق ٣٠نوفمبر، فيما ذهبت جائزة الالعب المثالي 
مناصفة بين محمد الجماعي ومحمد فاروق وتوج حسن السميري 
هدافاً للبطولة برصيد (١١) هدفاً، فيما اختير هيثم الزهيري 

كأفضل حارس مرمى..
وفي ختام الحفل قام وكيل  محافظة  إب علي الزنم ونجيب 
الهندي رئيس فرع المؤتمر مديرية الظهار ومدير مكتب 
الشباب والرياضة علي الحبيشي ورئيس فرع اتحاد كرة 
القدم عبدالرحيم الخشعي بتسليم الميداليات وكأس البطولة 
للفائزين، وأيضاً تكريم االعالميين بندر األحمدي وعبدالحميد 
الكمالي  والصحف اليومية التي واكبت البطولة صحيفة «اليمن 
اليوم والميثاق».. أشرف على البطولة  نجيب الهندي رئيس فرع 
المؤتمر بمديرية الظهار والذي عبر عن ارتياحة ألداء ونجاح 
البطولة  ومن اللجنة الفنية كلٌ من جميل أحمدعبدالوهاب وخالد 
المغني وحفظ الدين عبدالغني ومحمد الشنة وفؤاد الوصابي 
وصدام عطاء ،وأدار تحكيم اللقاءات الكابتن عادل عمر  وحبيب 

البزاز، فياض الشرعي.

عبيد مدرباً 
لنصر عدن 

«الميثاق»-متابعات 
أقــرت إدارة النصر العدني 
التعاقد رسميا مع الــمــدرب الوطني 
المعروف الكابتن محمود عبيد لقيادة 
ــذي يخوض إيــاب  فريقها الــكــروي ال
تصفيات دوري أندية الثانية عبر تجمع 
عدن ليكون خلفا للمدرب شرف محفوظ 
ــرف على الفريق في تجمع  ــذي أش ال
الذهاب في العاصمة صنعاء وقاده إلى 

المركز الرابع في مجموعته.
يأتي اختيار عبيد من قبل اإلدارة 
النصراوية في اتجاه خاص يبرز فيه 
خبرة المدرب الكبير صاحب المشوار 
الطويل في عالم التدريب مع الفرق 

اليمنية والمنتخبات خالل ثالثة 
عقود من الزمن، حقق فيها 
الكثير من اإلنجازات مع عدد 

من األندية.
ن  و يستبشر ية  و ا لنصر ا
بقدوم عبيد الخير، خصوصا 
رائعتين  لــه تجربتين  أن 

بالعودة بفريقي الوحدة 
والشعلة إلى مصاف 

أندية األولى.
ـــت آخــر  ـــان وك

تجربة تدريبية 
ــن  ــت ــاب ــك ــل ل

ـــود  ـــم ـــح م
في  عبيد 
ــم  ــوس ــم ال

الماضي مع 
وحــدة عدن، 
ــا  ــه ــق ــب وس
مــحــطــة 
يبية  ر تد
فــــــــي 
نـــــادي 
الشعلة 
ــــــــي  ف

سم  لمو ا
نفسه.. كل التوفيق 

للمدرب الكبير محمود 
عبيد في مهمته القادمة 

والصعبة والــتــي تحتاج 
إلى تضافر الجهود ليكمل 

لمتميز  ا حــضــوره  لنصر  ا
ونتائجه الالفتة في مشوار الذهاب خارج 

القواعد.

جميل بطالً وزندان وصيفاً والبعداني ثالثاً

فيما يستعد للمشاركة في البطولة العربية

اختتام بطولة نخبة الشطرنج

باً ويجدّد مع الحارس  شعب إب يتمسك بقاسم مدرِّ
بايعشوت والنيجيريين جيمس ودينيس

إب/ صادق وجيه الدّين 
كت إدارة نادي شعب إب  ّتمس
بالمدرب الوطني الكبير الكابتن احمد علي 
قاسم ليستمر في عمله الفني كمدرب للفريق 
الكروي األول؛ وذلك عقب نجاحه الكبير خالل 
الموسم الماضي، حينما قاد شعباوية إب 
للفوز ببطولة دوري الدرجة األولــى لكرة 
القدم للمرة الثالثة في تاريخه واالحتفاظ 
بالدرع إلى األبد، وتركت اإلدارة له الحرية 
كاملةً الختيار من يرشحهم للعمل معه في 

الجهاز الفني..
كما تمّ االتفاق بين اإلدارة الشعباوية 
والحارس المتألق فرج بايعشوت الستمرار 
األخير مع الفريق لموسم جديد بعد انتهاء 
عقده السابق بانتهاء الموسم الماضي، وكان فيه بايعشوت أحد 
أبرز مراكز القوة في صفوف العنيد، إلى درجة أنه كان مختاراً 
كأفضل حارس في الــدوري حتى ما قبل المباراة الفاصلة، 
قبل أن يتم سحب اللقب والجائزة عنه بسبب دخول هدفين 

اتحاديين مرماه فيها..
وفيما يتعلق بالمحترفين األجانب؛ جددت إدارة نادي شعب 
ينِ المدافع أجوى دينيس، والمهاجم  فينِ النيجيريِّ إب الثقة بالمحترِ
الرائع تيدي جيمس للبقاء في الفريق الشعباوي خالل منافسات الموسم 
القادم، بفعل تألق األول خالل الموسمين الماضيين، وتميز الثاني في 

المقدمة الشعباوية منذ وصوله قبل انتهاء مرحلة الذهاب، إلى درجة أنه 
أصبح الهداف األول للفريق، ويكفي أنه أسهم بشكل كبير في تحقيق 
الفوز بالبطولة، إثر تسجيله هدفين في المرمى االتحادي خالل المباراة 
الفاصلة.. وبذلك تكون اإلدارة قد غضت الطرف عن المهاجم النيجيري 
اآلخر أجويزي الذي لم يقدم المستوى المطلوب، االمر الذي جعل المدرب 

ال يستعين به غالباً إال في الشوط الثاني..
تجدر اإلشارة إلى أن فريق شعب إب بطل دورينا المحلي يعد العدة 
للمشاركة في بطولة األندية العربية لكرة القدم، حيث سيواجه في الدور 
التمهيدي فريق النجمة اللبناني، ذهاباً في صنعاء يوم الـ(١٨) من شهر 

سبتمبر المقبل، وإياباً في بيروت يوم الـ(٢٦) من نفس الشهر..

«الميثاق»-متابعات 
أنهى االتحاد العام للشطرنج 
برئاسة الدكتور صبري عبدالمولى 
منافسات النسخة الحادية عشرة من 
بطولة النخبة للشطرنج التي نظمها 
االتحاد العام للعبة على صالة االتحاد 
العام لرياضة المرأة في العاصمة صنعاء 
خالل الفترة(٢٠ -٢٥) أغسطس الجاري، 
بمشاركة (٢٣) العبا، يمثلون نخبة 
الشطرنج في اليمن، وهم الحاصلون 
على التصنيفات الدولية ولقب أستاذ 

دولي ودولي وأستاذ اتحادي. 
وقد توج الالعب محمد جميل بلقب 
البطولة برصيد ست نقاط وحل زندان 
الزنداني وصيفا برصيد خمس نقاط 
ونصف النقطة، والالعب عبده البعداني 
في المركز الثالث بنفس الرصيد وبكسر 

التعادل.
وتعد البطولة أول نشاط رسمي 
ينفذه االتــحــاد بقيادته الجديدة 
التي انتخبت قبل شهرين برئاسة 

الــدكــتــور صــبــري عبدالمولى وجــاء 
تنظيمها كمحطة اعداد اخيرة لالعبي 
المنتخب الوطني الذي سيشارك في 
اولمبياد الشطرنج المقرر اقامته في 

تركيا اواخر االسبوع الجاري.
 وفي ختام الحفل الختامي للبطولة 
تم تكريم االبطال الفائزين بالمراكز 

الثالثة األولى بالكؤوس والميداليات.


