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 بطولة الفقيد المريسي لن تنجح أو تتقدم!!

بطولة فقيد الكرة اليمنية الكبير علي محسن مريسي المقامة  
في عدن كل رمضان وهي تقام ليس بالفرق البديلة أو الرديفة 
ولكن تقام بالشباب والناشئين وهذا بحد ذاته تقليل وتحجيم من 

تاريخ «أبو الكباتن».
فالبطولة مستمرة كل عام والصرف عليها يا سالم سلم ويبقى 

جانب واحد فقط وهو إلزام الفرق التي ستشارك بالفرق األولى لهامش 
االحتياط واألطفال.

 يا سادة ويا أعزاء المريسي كبير وعظيم إما تجعلوا له بطولة 
بقدره أو بــالش منها أســوة بــاألشــول واألعــســم وغيرهم ماتوا 

ونسيناهم.

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٢٠)

االثنين
 21 / 7 / 2014م  

24 / رمضان / 1435هـ

اتحاد الكرة يقر انطالق الموسم الجديد

«الميثاق»- متابعات 
أقر االتحاد العام لكرة القدم في اجتماعه 
الذي عقد االسبوع الماضي تحديد موعد تدشين الموسم 
الكروي بإقامة مباراة السوبر يوم ١٠ أغسطس المقبل 
والتي  ستجمع فريق الصقر بطل الدوري والكأس وفريق 
أهلي صنعاء وصيف بطل الـــدوري ، وعلى أن ينطلق 

الدوري في ١٥ أغسطس القادم.
كما تم سحب قرعة الدوري حيث أسفرت القرعة عن 

مواجهات متوازنة في الجولة األولى وعلى النحو التالي:
وحدة عدن * الصقر - وحدة عدن

اتحاد إب * شعب حضرموت - ٢٢مايو/إب
شعب إب * الشعلة - ٢٢مايو/إب

الهالل * التالل - العلفي
وحدة صنعاء * العروبة - ملعب الوحدة

شباب الجيل * أهلي صنعاء - العلفي
اليرموك * فحمان - صنعاء

منتخبنا يستعد لخليجي ٢٢

«الميثاق»- متابعات 
دشن المنتخب الوطني لكرة القدم  مشواره اإلعدادي للمشاركة 
في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الثانية والعشرين والتي ستقام 
في العاصمة السعودية «الرياض» خالل الفترة (١٣ - ٢٦) نوفمبر المقبل. 
ويسعى المدرب التشيكي ميروسالف سكوب المدير الفني للمنتخب الوطني 
إلى التركيز على التوليفة التي تم اختيارها على ضوء متابعة دوري الدرجة 
األولــى والتجمعات اإلعدادية للمنتخب والتي أفــرزت قائمة تضم أفضل 
العناصر الموجودة والمكونة من (٣٠) العبًا والذين يشكلون رهان المستقبل 
الذين يعول عليهم في التمثيل الجيد للكرة اليمنية في المحافل الخارجية 

وفي مقدمتها االستحقاق الخليجي المنتظر في الرياض.

الراعي يجدد عقده للتالل

ــدة أن   ــي ــصــادر تــاللــيــة أك أفــــادت م
المدرب الوطني احمد صالح الراعي 
د عقده مع نادي التالل الرياضي وكشفت  جدَّ
المصادر تفضيل الراعي البقاء في التالل في 
ظل اإلدارة المؤقتة الحالية للنادي برئاسة 
عارف اليريمي على الرغم من تلقيه عروضا 
أخرى من بعض األندية خصوصًا الجار وحدة 

عدن.
ـــــراعـــــي مــع  وخـــــــاض ال
الــتــالل موسمًا ناجحًا قاد 
فيه شياطين القلعة من 
خالل نصف موسم انتهى 
بحصول التالل على المركز 
الثالث بنهاية مثالية اتت 
من خــالل الفوز على اهلي 
ــعــاصــمــة   صـــنـــعـــاء فــــي ال

صنعاء.

التروي أفضل

 يا اتحاد الكرة!! 
اتحاد الكرة قرر- وأبصم بالعشر- أن  

الـــدوري الممتاز ســوف يبدأ أواســط 

الشهر القادم وقد قلنا مرارًا وتكرارًا ليس المهم 

أن تسابق الزمن واأليام وتبدأ الدوري مبكًرا ال 

 هل 
َ
ثم ال .. ولكن األهم أن تعرف نفسك جيدا

أنت مستعد كاتحاد لبدء الموسم.. ماذا عملت 

للحكام والفنيين ولجان االتحاد األخرى ..وهل 

سلمت األندية أسماء العبيها وهل استعدت 

أم أن المسألة «سلق بيض»؟ وسلق البيض كان 

يتفنن فيه حميد شيباني بحكم خبراته السابقة 
وماضيه الطيب.

يا اتحاد الكرة اطلب ما يستطاع لكي تطاع 

وال تكن مثل الطفل الذي يفرح باللعبة ومن ثم 

يتركها مبكرًا ..!!
مخزن األندية الكبرى

صــارت األندية العالمية الكبرى تكدس النجوم   
والهجوم العالميين في فرقها بسبب أو بدون 
ســبــب، بحاجة أو مــن أجــل أن تــحــرم فــرقــًا أخـــرى من 

خدماتهم.
 ومن يتابع أسواق البيع والشراء في بورصة المالعب 
ال يجد سوى أربعة أو خمسة أندية هي التي تتحكم 
في السوق وهي التي تبيع وتشتري .. فمثًال ما الذي 
سيعمله فريق برشلونة وهــو يكدس أفضل ثالثة 
مهاجمين في العالم (ميسي / سواريز / ونيمار ) وهل 
سيستفيد منهم كلهم وفي نفس الوقت ..وكذلك 
الفريق الملكي ريال مدريد الذي معه كل من بن زيمه 
ورونالدو ودي ماريا وبيل وزاد أن اشترى فالكو وفي 
طريقه لشراء هداف كأس العالم األخيرة خيمس 

رودريغيز.

ميسي يرافق كريستيانو رونالدو 
خارج الليغا الموسم المقبل!!

قالت مصادر تسمي نفسها قريبة 
مــن نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان أن 
هناك توجهًا للمالك القطريين لبطل 
الدوري الفرنسي بكرة القدم لتخصيص 
ميزانية مالية ضخمة للتعاقد مع أفضل 

أول وثاني العبين في العالم في 
آخر ٦ سنوات.

ــــاريــــس ســـان  ــــعــــم.. ب ن
جيرمان ينوي التعاقد مع 
ليونيل ميسي وكريستيانو 
رونالدو معا، وسيقوم برصد 

مبلغ ٣٠٠ مليون يورو 
لهذه الغاية.

ـــال الــمــصــدر أن  وق

هذا الخبر أكيد، ويعززه األداء المتراجع لكل 
من ميسي صاحب ٤ كرات ذهبية ورونالدو 
أفضل العــب في العالم مرتين في بطولة 

العالم األخيرة في البرازيل.
ـــأهـــل مــع  ــســي ت ــي ورغــــــم أن م
األرجنتين إلى المباراة النهائية 
وسجل ٤ أهداف في المونديال 
ـــداف  لــيــصــبــح رصـــيـــده ٥ أه
مونديالية، إال أنه واجه الكثير 
من االنتقادات والتي ال تقارن 
بتلك التي حظي بها كريستيانو 
رونــــالــــدو الــــذي غــــادر مع 
منتخب بالده البرتغال من 

الدور األول.


