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حجة تستضيف فعاليات يوم األخوة الكشفية العربية 
بمشاركة وفود من مختلف المحافظات

وصلت أمس وف��ود كشفيه من مختلف  
المحافظات اليمنية الى محافظة حجة 
للمشاركة في فعاليات االحتفال بيوم االخ��وة 
ل���ذي تستضيفه مفوضية  الكشفية العربية ا

محافظة حجة. وق��ال القائد مشعل ال��داع��ري 
مفوض عام الكشافة بان هذه المشاركة التي توافد 
اليها شباب الحركة الكشفية من جميع محافظات 
اليمنية لالحتفال بهذه المناسبة في محافظة 

حجة تجسيدًا للوحدة اليمنية وتدشينا لمخرجات 
الحوار الوطني الشامل ولكي تكون الحركة الكشفية 
في اليمن هي السباقة في كل ما يخدم مصلحة 

وأمن واستقرار اليمن

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  )1703(

االثنين
 24 / 3 / 2014م  

22 / جماد أول / 1435هـ

دورينا بعد الجولة )15( :

قمة »صقراوية - أهالوية« والبقية »كومبارس« في مسرحية هزلية !

»الميثاق«-خاص 
< على الرغم من مشوار دوري الدرجة األولى لكرة القدم ما زال طوياًل 
ولم يمر منه سوى »15« جولة.. إال أن هوية البطل والوصيف تحددت منذ وقت 
مبكر جدًا.. بعد أن احتدام الصراع بشكل حصري بين فريقين.. ال ثالث لهما!! هما 
الصقر من تعز واألهلي من صنعاء اللذان باتا يتقاسمان قمة ترتيب جدول الفرق 
بعد مرور »15« جولة، حيث يتساويان بعدد النقاط »36« نقطة لكل فريق وال 
يتفوق الصقر على األهلي سوى بأفضلية األهداف التي له أو تلك التي عليه، فالصقر 
»8« أهداف فقط ،  يتصدر المركز األول بتسجيله »29« هدفًا واستقبال مرماه ل�
ليكون صاحب األفضلية التهديفية المطلقة بين فرق المسابقة »هجومًا ودفاعًا«، 
ويأتي أهلي صنعاء ثانيًا بذات الرصيد النقاطي »36« نقطة له من األهداف »24« 
وعليه »10« أهداف، لكن األهلي يمتلك ميزة إذ تبقى له مباراة مؤجلة من دور 
الذهاب أمام شعب حضرموت سيلعبها يوم »16« أبريل المقبل، وفي حال واصل 
انتصاراته في الجوالت القادمة فإنه سيفك شراكته للصدارة مع الصقر حتى إذا ما 

وصل األخير سلسلة انتصاراته - هو اآلخر - في الجوالت المقبلة، ففي حال فوز 
األهلي بالمباراة المؤجلة مع شعب حضرموت سينفرد بالصدارة المفردة..

الصقر فاز بالجولة »15« على ضيفه شعب صنعاء »3 / 1« وكذلك األهلي فاز 
على جاره العروبة »1 / صفر« وبذلك يواصل الفريقين التغريد المنفرد بالمقدمة.. 
»12« األخرى تبدو وكأنها تمارس دور ممثلي الكومبارس أي  تاركين الفرق ال�
أداء األدوار الثانوية، فيما دور البطولة يلعبه الثنائي األهلي الصنعاني والصقر 

التعزاوي..
فالعروبة حافظ على موقعه في المركز الثالث رغم خسارته من األهلي، إال أن 
العرباوية باتوا مهددين بفقدان المركز بفعل ارتفاع رصيد كل من شعب واتحاد 
إب إلى النقطة »21« لكل منهما بفعل فوز الشعب على الرشيد بتعز »4 / 1« أما 
االتحاد فقد تعادل بهدف لمثله مع أهلي تعز وال يفصل بين هذا الثالثي سوى فارق 
األهداف، من جهته تقدم التالل للمركز السادس إثر فوزه الثمين على ضيفه شعب 
حضرموت »2 / صفر« السبت الماضي في عدن، ورغم خسارة الشعب الحضرمي 

إال أنه تقدم للمركز الحادي عشر بفضل التعادل السلبي في اللقاء المؤجل له 
من الذهاب أمام العروبة الثالثاء الماضي بالحديدة »بداًل عن المكال«.. وأصبح 
للشعب »13« نقطة فتقدم على الرشيد بفارق األهداف ليتراجع الرشيد 
للمركز الثاني عشر.. المركز السابع ظل في عهدة شباب الجيل بفوزه الثمين 
على مستضيفه 22 مايو في صنهاء بهدفين مقابل هدف فرفع الجيل رصيده 
إلى »20« نقطة فيما ظل مايو في المركز األخير بتسع نقاط ولم يتغير حال 
»حامل اللقب« اليرموك الذي ظل ثامنًا برصيد »17« بتعادله »1 / 1« مع 
الهالل التاسع بذات الرصيد »17« نقطة، وكذلك حافظ شعب صنعاء على 
موقعه عاشرًا رغم خسارته من الصقر »1 / 3« وظل الشعب على رصيده 
السابق »16« نقطة.. المركز الرابع عشر واألخير ظل في حوزة أهلي تعز 

رغم تعادله »1 / 1« هذا األسبوع مع اتحاد إب وال زال األهلي يقبع في ذيل 
الترتيب بسبع نقاط.. وبات عميد الحالمة تعز أول الفرق التي باتت في طريقها 

للعودة لدوري الثانية الذي كان قد صعد منه بداية الموسم..

من بيتروفيتش .. إلى 
فيغدتيش .. السقف 
ما »يسمحش« !

»الميثاق«-خاص 
< بعد فاصل من 
التخبط »غير الغريب«.. 
أغ��ل��ق االت��ح��اد ال��ع��ام لكرة 
القدم المسلسل الممل الذي 
ك���ان ق��د دش��ن��ه ب��داي��ة ال��ع��ام 
ال��ج��اري ب��ش��أن التعاقد م��ع م��درب 
أجنبي لتدريب المنتخب الوطني األول 
كرة القدم، حيث كان الفشل الذريع 
ه��و النتيجة الحتمية ل��إرت��ج��ال 
الفضيع والعشوائية المريعة آللية 
العمل التي سار وتسير بها قيادة 
ه��ذا االتحاد الفاشل بامتياز، فقد 
أخفق في كل محاولته للتعاقد مع 
أي مدرب أجنبي لقيادة المنتخب 
األول بداية من الصربي فالديمير 
بيتروفيتش وص��واًل إلى مواطنه 
جوران فيغدتيش ومرورًا بأسماء 
أخرى.. فشل اتحادنا في اإلتفاق 
م��ع أي��ًا منهم والسبب عدم 
وج��ود الميزانية المطلوبة 
وأن ال��س��ق��ف ال���م���ت���اح ال 
يتجاوز ح��دود العشرين 
أل��ف دوالر فقط .. فيما 
طلبات الصربيين تفوق 

هذا المبلغ!!>

وديتان .. غير »مجديتان« !

»الميثاق«-خاص 
< من دون أي جدوى أو فائدة أعلن اتحاد القدم عن إقامة مباراتين وديتين دوليتين للمنتخب 
الوطني األول لكرة القدم مع النيبال وتشاد.. األولى ستقام غدًا الثالثاء بالدوحة أمام المنتخب النيبالي 

والثانية ستكون في قطر - أيضًا - أمام تشاد في الرابع عشر من أبريل المقبل..
ويبدو أن المباراتين المذكورتين ال تخرجان عن إطار أو محاولة التلميع - ال غير - لقيادة االتحاد 
الكروي وهي على أعتاب االنتخابات المقبلة في »24« أبريل المقبل.. أما العوائد أو الفوائد الفنية للمنتخب 
فال شيء فيها سيتحقق كون المنتخب األول يقوده مدرب مؤقت وتشكيلته من األولمبي واألول؟! وحتى 

نتيجتهما لن تفيدنا في تحسين التصنيف الدولي كونهما غير مدرجتين في أيام الفيفا!!

محترف بوسني 
جديد في األهلي !

»الميثاق«-خاص 
< تعاقد ال��ن��ادي األهلي 
بصنعاء مع العب جديد من البوسنة 
وال���ه���رس���ك.. ه��و ال��م��ه��اج��م ن��ارم��ن 
حاجيتش »23« س��ن��ة وه���و الع��ب 
دولي كان يلعب في أحد أندية الدرجة 
األول��ى في سراييفو ومثل المنتخب 
األولمبي البوسني لينضم إلى مواطنه 
أزن فيدتوفيش المنظم لألهلي بداية 
الموسم الكروي والالعبان جاء بواسطة 
مساعد مدرب الفريق الكروي األول 
ب��ال��ن��ادي األه��ل��ي وه��و بوسني أيضًا.. 
صفقة نارمن بلغت ستة آالف دوالر 
ك��م��ق��دم ع��ق��د، ب��اإلض��اف��ة إل���ى رات��ب 
شهري قدره ألفين دوالر.. وانضمام 
نارمن حاجيتش للكتيبة األهالوية 
يأتي ضمن مساعي االمبراطور إلحراز 
درع الدوري للمرة السابعة في تاريخه 

بعد غياب دام ثالثة مواسم..

توج بالمركز األول لبطولة قطر الدولية للثالثي اإلسالمي..

  الفارس اليمني سام الوجيه.. نجم يسطع في سماء الدوحة!!
»الميثاق«- متابعات 

< احرز الفارس اليمني  سام عبد الغني الوجيه المركز 
األول في بطولة قطر الدولية للثالثي اإلسالمي السباحة 

والرماية وركوب الخيل التي نظمتها اللجنة األولمبية 
القطرية بالتعاون مع االتحاد الرياضي للتضامن 

االسالمي بمشاركة 44 فارسا من ثمان دول 
هي قطر البلد المستضيف للحدث 

الدولي، والمملكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت 
ومصر واألردن وسوريا 

واليمن والسودان.
وتمكن الفارس اليمني سام عبد الغني 
الوجيه من خطف ذهبية المركز األول 
لفئة األشبال بعد أن سجل تألقًا الفتًا في 
منافسات هذه الفئة في ثالثة ألعاب هي 
رك��وب الخيل والسباحة والرماية حيث 
تمكن من قطع مسافة القدرة والتحمل 
ل��رك��وب الخيل لمسافة 10 ك��م وذل��ك 
بقطعها خ��الل فترة زمنية ال تتجاوز 

100 دقيقة والرماية بعشر طلقات خالل فترة ال 
تتجاوز سبع دقائق والسباحة لمسافة 100 متر 
لهذه الفئة لفترة زمنية ال تتجاوز خمس دقائق 
ليحصد بذلك جائزة المركز األول والمقدرة بمبلغ 
25 أل��ف دوالر أم��ري��ك��ي ف��ي ان��ج��از يحسب 
للفارس سام عبد الغني الوجيه ال��ذي أهدى 

الرياضة اليمنية هذا اإلنجاز.
وف��ي تصريح للفارس س��ام عبد الغني 
الوجيه أعرب عن سعادته الغامرة بهذا 
االنجاز الرياضي الذي يعد انجازا للرياضة 
اليمنية مشيرًا إلى أن الرعاية 
التي أحاطته من قبل أسرته 
ممثلة ف��ي وال���ده الرياضي 
المعروف عبد الغني الوجيه 
وتشجيعه المستمر له كانت 
ح��اف��زًا معنويًا كبيرًا ل��ه في 
المثابرة على التمارين خالل 
الفترة الماضية والتي أثمرت 

بهذا الفوز الرائع.


