
ـــاق»:   ـــث ـــي ـــم «ال
متابعات

يشارك منتخبنا الوطني 
للرماية خــالل الفترة من 
ــجــاري  ١١-٢٢ يــنــايــر ال
للرماية  آسيا  بطولة  في 
التي تستضيفها العاصمة 
القطرية الدوحة بمشاركة 
٣٦ دولة و١٧٠ مشاركاً من 

مختلف دول آسيا.
ويــــخــــوض مــنــتــخــبــنــا 
منافسات البطولة بخمس 
العبات وثالثة العبين في 
 ١٠ لمسدس  ا منافسات 

أمتار هوائي و٢٥ متراً مركزياً ، والبندقية 
عشرة أمتار هوائي و٥٠ متراً رقوداً و٥٠ 

متراً ثالثة أوضاع.

ويــرأس بعثة بالدنا 
هذه  فــي  ركة  للمشا
البطولة االستاذ رمزي 
االغــبــري وكيل وزارة 
ــاضــة  ــري ــاب وال ــشــب ال
ــد لــقــطــاع  ــاع ــس ــم ال
المشاريع نائب رئيس 
االتحاد العام للرماية 
والسهام.. وتعتبر هذه 
المشاريع هي االولى 
للعبة في بالدنا على 

المستوى اآلسيوي.
ومن المقرر أن يتم 
الحصول على اعتراف 
االتحاد الدولي للرماية هذا العام بعد أن 
تمت عملية استكمال انضمامه لالتحادين 

العربي واآلسيوي.
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 اتحاد إب ينتظر دعم الزوكا والعوج
الميثاق / خاص  

  يعاني نادي اتحاد إب من ظروف مالية 
صعبة تقف بشكل كبير أمام استمرار ألعابه ومشوار 

فريقه الكروي في دوري النخبة.
 يقول األخ حسين جبران - أمين عام 
نادي اتحاد إب - إن ظروف النادي المالية 
صعبة ومازالوا يكافحون ويبحثون بكل 

جد عن موارد مالية الستمرار النشاط والفريق الكروي.. 
مؤكداً أن اإلدارة االتحادية وكافة منتسبي النادي يعلقون 
آماالً عريضة وينتظرون دعم رئيس مجلس الشرف األعلى 
للنادي عارف الزوكا ونائبه الدكتور نجيب العوج ألنهما 

يظال أبرز من يقفون مع النادي في كل األحوال 
ويقدرون المعاناة والظروف المالية الصعبة التي 

يمر بها النادي ..

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 16 / 1 / 2012م 
 الموافق :22 / صفر / 1433هـ 

العدد: (1588)

في ختام الجولة الثالثة من دورينا

العنيد يواصل االنفراد والبطل يحقق الفوز االول
«الميثاق»- متابعات: 

انفرد فريق شعب إب بصدارة ترتيب فرق 
دوري الدرجة األولى لكرة القدم إثر فوزه الصعب على 
ضيفه أهلي تعز بهدف دون رد في المباراة التي جرت 
بينهما الجمعه  ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة من 

الدوري.
سجل هدف المباراة الوحيد العب شعب إب أيمن 
الهاجري خالل الشوط األول رافعا رصيد فريقه إلى سبع 
نقاط في المركز األول بفارق نقطتين عن أقرب مالحقيه، 
فيما تجمد رصيد أهلي تعز عند نقطتين وتقهقر للمركز 

الثاني عشر.
وفي عدن خطف فريق الشعلة نقطة ثمينة من جاره 
وصيف حامل اللقب فريق التالل عندما تعادل الفريقان 
بهدف لمثله، سجل أول أهداف التالل هذا الموسم العبه 
محمد فريد من ضربة جزاء بعد مرور ١٣ دقيقة من 
صافرة البداية ، وعادل للشعلة مهاجمه كميل طارق في 

الدقيقة ٢٨ من شوط المباراة الثاني.
بهذه النتيجة احتفظ الشعلة بالمركز الثاني برصيد 
خمس نقاط بفارق األهــداف عن اتحاد إب والهالل 
والعروبة ، بينما رفع التالل رصيده إلى ثالث نقاط من 

ثالث تعادالت وظل في مركزه الحادي عشر.
وضمن مباريات ختام هذه الجولة ضمد شعب صنعاء 
جراحه عندما حقق أول فوز له هذا الموسم بتغلبه على 

ضيفه طليعة تعز بهدفين دون رد.
أنهى الشعب الشوط األول متقدما بهدف وحيد سجله 
العبه صالح سالم الزريقي في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع ، وضاعف زميله محمد العنبري النتيجة في 

الدقيقة ٢١ من الشوط الثاني.
ووضع الشعب بهذا الفوز أول ثالث نقاط في رصيده 
ابتعد بها عن ذيل الترتيب متقدما إلى المركز العاشر 
، فيما توقف رصيد الطليعة عند ثالث نقاط متراجعا 

للمركز التاسع.
فيما تأجلت مباراة شعب حضرموت وضيفه الصاعد 
ألول مرة في تاريخه إلى دوري األضواء نجم سبأ ذمار بعد 
تعذر وصول األخير إلى حضرموت إثر احتجاز الفريق مع 
حافلته في طريق مأرب حضرموت في تقطع قبلي أمس 

قبل أن يتم إطالقها وتجبر على العودة من حيث أتت.

وبذلك ظل شعب حضرموت عند رصيده السابق أربع 
نقاط في المركز السادس ، فيما بقي رصيد نجم سبأ 
عند النقطة الوحيدة من الجولة الماضية متراجعا للمركز 
األخير. وكانت مباريات افتتاح هذه الجولة شهدت تحقيق 
حامل اللقب فريق العروبة أول فوز له على حساب ضيفه 
شباب البيضاء بهدفين لهدف ليقفز العروبة إلى المركز 
الرابع برصيد خمس نقاط ، فيما ظل شباب البيضاء عند 
رصيده السابق بنقطة واحدة متراجعا للمركز الثالث 

عشر.
كما حقق هالل الحديدة أول فوزا له هذا الموسم على 

ــع حساب مضيفه وحدة عدن بهدفين لهدف  ــرف ــي ل
الهالل رصيده إلى خمس نقاط ويقفز 
للمركز الثالث ، فيما تجمد رصيد الوحدة 
عند ثالث نقاط متراجعا للمركز الثامن.
وفي إب أفلت فريق أهلي صنعاء 
من هزيمة محققه وخرج متعادال مع 
مضيفه فريق االتحاد بهدف لمثله 
ليعود بنقطة ثمينة رافعا رصيده 
إلى أربع نقاط ويظل في مركزه 
السابع ، فيما رفع اتحاد إب رصيده 
إلى  ــى خمس نقاط متراجعا  إل

المركز الخامس.
وتقام مباريات الجولة الرابعة 

على النحو التالي:
شــبــاب البيضاء * شعب إب- 

الخميس- ملعب البيضاء
أهلي تعز* شعب حضرموت- 

الجمعة- ملعب الشهداء تعز
الشعلة* العروبة- الجمعة- 

ملعب الشعلة عدن
ــأ* وحــــدة عـــدن-  ــب نــجــم س

الجمعة- ذمار
ــالل-  ــت ــاء* ال ــع ــن ــي ص ــل أه

الجمعة- ملعب أهلي صنعاء
الــهــالل* شــعــب صنعاء- 
الــجــمــعــة- مــلــعــب العلفي 

الحديدة

للتحضير واإلعداد لتجمع المهرجان اآلسيوي

اتحاد القدم يعلن قائمة العبي 
المنتخب الوطني للبراعم

«الميثاق»: متابعات 
 قام االتحاد العام لكرة 
القدم بإعالن تشكيلة منتخب 
البراعم التي ضمت أربعين العباً 
بعد عملية بحث واكتشاف العبين 
صغار السن في أندية محافظات 
الجمهورية 

ـــدرب المنتخب  ــن طــريــق م ع
عادل المنصوب ومساعده جياب 

باشافعي.
وجــاء قــرار االتحاد العام لكرة 
القدم بتشكيل قائمة المنتخب 
إعــالن  بعد  للبراعم  لوطني  ا
وزيــر الشباب والرياضة معمر 
ــي  ــان مطهر االري
ـــوزارة  مــوافــقــة ال
على المشاركة في 
لبراعم  ا ن  مهرجا
العام الذي سينطلق 
ــي شــهــر فبراير  ف
الــقــادم بأكاديمية 
«اسباير»  بالعاصمة 
ــة  ــدوح الــقــطــريــة ال
والذي ينظمه االتحاد 
القطري لكرة القدم 
بالتعاون مع االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
 وقد خضع الالعبون 
في التجمع الذي تم يوم 
الجمعة الماضي بأمانة 
ت  صا لفحو صمة  لعا ا
طيسي  لمغنا ا نين  لر ا
في  أعمارهم  لتحديد 
حين ستبدأ مرحلة اإلعداد 
للمشاركة في المهرجان.

وشملت القائمة االسماء التالية:
- هشام محمد ناجي، فارس 
عــشــوة ســيــف، أشـــرف عبداهللا 
عوض، علي مهدي محمد، ناصر 
محمد محمود، شرف محفوظ، 
أحمد برك الكثيري، اسامة سالم 
الهندي، ميالد خالد العميسي، 
عمار علي القصيلي، علي الحروي، 
يعقوب أحمد الحكيم، سالم زايد، 
شمسان عبداهللا، علوان الصالحي، 
در،  لقا عبدا علي  لرحمن  عبدا
مؤيد الحداد، عمر الداحي، عالء 
محمد الشرجبي، يوسف محمد 
سلطان، صقر خالد الدربي، أحمد 
عبدالحكيم الــســروري، حسام 
عــبــداهللا عــبــده، نسيم محمد 
الشريف، نايف االرحبي، رضوان 
عــبــداهللا صــالح، محسن ناصر 
االســدي، يونس محمد سعيد، 
فــارع جميل راشـــد، عمر رزق 
عبده، أحمد حسن العيدروس، 
الخميسي،  لواحد  عبدا حمادة 
أهلي صنعاء، وليد أحمد كراف، 
أسامة يونس محمد، عبداهللا 
حميد أحمد، عبداهللا أبو عصدة، 
محمد هادي، أمجد محمد، أحمد 
صالح شرف الدين، احمد عنقاد، 

عصام محمد.

فرج بايعشوت ..  
حقيقة الصفقة

أثارت صفقة انتقال الحارس المتألق     

فرج بايعشوت إلى نادي شعب إب عديد 

حكايات وروايات في الشارع الرياضي إذ حاول البعض 

ربط صفقه االنتقال بأسماء شخصيات باعتبارها 

تحملت القيمة المالية إلتمام الصفقة.

 الحارس فرج بايعشوت انتقل 

ل  ــا ي ر ن  بمليو ب  إ لشعب 

ألف  كمقدم عقد ومائتي 

ريال كراتب شهري دفعت 

من خزينه النادي ، بينما 

حاول بعض المتمصلحين 

إشــاعــة أن «الــفــلــوس» 

دفعها رئيس اتحاد الكرة 

أحمد العيسي ، وبعد أيام 

قالوا إن الصفقة مولها 

علي جلب رئيس نــادي 
الشعب السابق.

 مــصــدر إداري بنادي 

الشعب نفى كل ما يقال 

ــن أن صفقة  ــاع ع ــش وي

انــتــقــال الــحــارس فــرج 

بــايــعــشــوت إلـــى شعب 

إب تــمــت عــلــى حساب 

الــعــيــســي أو جــلــب أو 

غيرهما ، بل إن النادي 

دفع مقدم العقد والراتب 

الــشــهــري.. مستغرباً ما 

يقال ومحاوالت البعض 

الألساءة لنادي شعب إب ..

للمشاركة في البطولة اآلسيوية بالدوحة

األغبري يرأس بعثة منتخب الرماية
 يدفع ضريبة رفضه اللعب للهالل

 العيسي يأمر بإيقاف الصاصي
الميثاق/ فهمي عبدالواحد  

 كالعادة يأبى رئيس االتحاد العام لكرة القدم أحمد 
العيسي إال أن يفجر المفاجآت في كل موسم، وهذه المرة 

يبدو أن الضحية سيكون الالعب عالء الصاصي الذي 
يدفع ضريبة رفضه اللعب للهالل منذ الموسم 

الماضي وحتى هــذا الموسم ورغــم التناقض 
ـــدال  الــفــاضــح وال

ــل  ــواص ــى ت ــل ع
مسلسل أخطاء 
وتــــجــــاوزات 
لغفلة  ا اتحاد 
أصــدر اتحاد 

الــعــيــســي 
قـــــبـــــل 
ــن  ــومــي ي
قـــــــــرار 

إيقاف جديد بحق الالعب 
عــالء الصاصي رغــم أن 
ــل على  ــاص الـــالعـــب ح
البطاقة االتحادية التي 
تتيح له اللعب مع ناديه 
الجديد أهلي صنعاء في 

الموسم الجديد..
 وللوقوف على حقيقة الموضوع أجرت «الميثاق» 
اتصاالً مع الالعب عالء الصاصي الذي أبدى استغرابه 
من إبالغ إدارة األهلي له بوجود قرار إيقاف ضده رغم 
أنه وقع واستلم مقدم العقد بشكل رسمي وسليم بعد 

استخرام البطاقة االتحادية الخاصة 
باالنتقال وخوضه أول مباراة مع الفريق 

في األسبوع األول..
ــه لــم يوقع   الصاصي أكــد أن
الموسم  في  للهالل  رسمياً 

ــده هذا  تتخذ ض الماضي حتى 
اإلجــراء وأن مشاركته مع الهالل 
في التصفيات اآلسيوية الموسم 
اتصال  نتيجة  ــان  ك لماضي  ا
هاتفي تلقاه من رئيس االتحاد 
بضرورة مشاركته مع الهالل 
وتم ترتيب كل وثائق سفره 
والمشاركة مع الهالل ورغم 
ذلك لم يستلم حتى مستحقاته 

من النادي..
 وأبدى الصاصي استغرابه 
من هذه القرارات التي تسيئ 
له وتعرقل مسيرته الكروية 
خاصة وأن رئيس االتحاد 
يفترض أن يكون عوناً 

وسنداً لكل الالعبين..
 ويبقى األمر الغريب 
هو وقوف إدارة األهلي 
«الـــكـــبـــيـــر» مــوقــف 
المتفرج رغم سالمة 
ـــراءات تعاقدها  إج

مع الصاصي..

رغم إطاللته   
األولــى على 
اليوم  اليمن  قــنــاة 
ع  استطا ئية  لفضا ا
برنامج أهل الرياضة 
الذي يقدمه الزميل/ 
أحمد الظامري ويبث 
الثامنه مساًء من كل 
أحد استطاع أن يلفت 
ــر الشباب  نظر وزي

والرياضة إلى معاناة شيخ المدربين وكنترول 
كرة القدم الكابتن سالم عبد الرحمن ليوجه 
بمعالجة وضعه وتوفير درجة وظيفية كأقل ما 
يمكن تقديمه لشخصية رياضية كبيرة قدمت 
الكثير للرياضة اليمنية وقوبلت بالجحود 

والنكران..

 الوزير يتفاعل مع 
سالم عبد الرحمن 

«الناشئون الحس وال خبر»
منتخب الناشئين    

لى  إ هله  تأ بعد 
قبل  اآلسيوية  لنهائيات  ا
أشهر لم نسمع عنه حتى 
اآلن ال حس وال خبر، فهل 
ينتظر «الخبرة» في االتحاد 
العام الكرة القدم - كما هي 
العادة - ليفاجئوا الجميع 
قبل النهائيات بأسابيع قليلة 
 « يتشي و سند » مج  نا ببر
متخبط وغير مــدروس قد 
تكون نتائجه مخيبة.. علماً 
أن منتخب الناشئين يمتلك 
خــامــات جــديــدة بإمكانها 
تكرار إنجاز منتخب األمل 
٢٠٠٣ بــالــوصــول إلــى 
العالمية إذا شــدت الهمم 

وخلصت النوايا.

«الرياضة» بشكل جديد
«الميثاق»: متابعات 

 ظهرت صحيفة «الرياضة» االسبوعية 
الصادرة عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة 
والنشر في عددها الصادر بحلة جديدة وشكل 
مغاير.. وطرأ عليها تغييرات مختلفة أبرزها إخراج 
الصفحات بحجم مصغر بدالً من الحجم الكبير 
وزيادة في عدد صفحاتها الى ٢٤ صفحة بدالً من 

١٦ صفحة.
 وجاء هذا التغيير سعياً من هيئة التحرير على 
احداث تطور في الشكل والمضمون وسعياً نحو 
التميز الــذي يلبي من طموح وتطلعات قراء 
وعشاق صحيفة «الرياضة» خاصة وأنها تحظى 
بمتابعة واسعة من قبل شريحة كبيرة في 
الوسط الشبابي والرياضي منذ تأسيسها عام 

١٩٩٠م.
ويرأس تحرير صحيفة «الرياضة» االستاذ 

عبداهللا الصعفاني منذ عشر سنوات ماضية في 
حين ترأس تحريرها في السابق االستاذ مطهر االشموري.

 ظهرت صحيفة «الرياضة» االسبوعية 
الصادرة عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة 
والنشر في عددها الصادر بحلة جديدة وشكل 
مغاير.. وطرأ عليها تغييرات مختلفة أبرزها إخراج 
والنشر في عددها الصادر بحلة جديدة وشكل 
مغاير.. وطرأ عليها تغييرات مختلفة أبرزها إخراج 
والنشر في عددها الصادر بحلة جديدة وشكل 

الصفحات بحجم مصغر بدالً من الحجم الكبير 
مغاير.. وطرأ عليها تغييرات مختلفة أبرزها إخراج 
الصفحات بحجم مصغر بدالً من الحجم الكبير 
مغاير.. وطرأ عليها تغييرات مختلفة أبرزها إخراج 

 صفحة بدالً من 
الصفحات بحجم مصغر بدالً من الحجم الكبير 
 صفحة بدالً من 
الصفحات بحجم مصغر بدالً من الحجم الكبير 

 وجاء هذا التغيير سعياً من هيئة التحرير على 
احداث تطور في الشكل والمضمون وسعياً نحو 
 وجاء هذا التغيير سعياً من هيئة التحرير على 
احداث تطور في الشكل والمضمون وسعياً نحو 
 وجاء هذا التغيير سعياً من هيئة التحرير على 

التميز الــذي يلبي من طموح وتطلعات قراء 
وعشاق صحيفة «الرياضة» خاصة وأنها تحظى 
التميز الــذي يلبي من طموح وتطلعات قراء 
وعشاق صحيفة «الرياضة» خاصة وأنها تحظى 
التميز الــذي يلبي من طموح وتطلعات قراء 

بمتابعة واسعة من قبل شريحة كبيرة في 
الوسط الشبابي والرياضي منذ تأسيسها عام 
بمتابعة واسعة من قبل شريحة كبيرة في 
الوسط الشبابي والرياضي منذ تأسيسها عام 
بمتابعة واسعة من قبل شريحة كبيرة في 

ويرأس تحرير صحيفة «الرياضة» االستاذ 
عبداهللا الصعفاني منذ عشر سنوات ماضية في 

حين ترأس تحريرها في السابق االستاذ مطهر االشموري.
عبداهللا الصعفاني منذ عشر سنوات ماضية في 

حين ترأس تحريرها في السابق االستاذ مطهر االشموري.
عبداهللا الصعفاني منذ عشر سنوات ماضية في 


