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إشراف:/ يحيى الضلعي

ماذا يحمل العام الجديد للرياضيين؟
«الميثاق»- خاص

(حلوه وُمّره) إذ أن الركود  < بضعة أيام وينقضي العام ٢٠١٥م بـ
والجمود الرياضي والخراب الذي نال المنشآت الرياضية والدمار كان هو 
السائد خالل هذا العام البائس، إثر األحداث المأساوية التي شهدتها 
بالدنا نتيجة العدوان الفاجر والهمجي المستمر على يمننا الحبيب الذي 

تشنه مملكة آل سعود ومن حالفهم.. منذ «٩» أشهر..
ومع قرب انتهاء العام ٢٠١٥م بات الجميع يتطلع لعام جديد يتذكر 

فيه ما سلف.. ونستخلص منه الدروس والعبر ونرنو إلى تحقيق أحالم لم 
تستطع الحركة الرياضية تحقيقها في العام الماضي بعد أن تحطمت 

آمال كثير من الرياضيين كانوا يسعون لتحقيقها..
وال شك أن كثيًرا من الرياضيين في بالدنا يأملون أن تكون أيام 
العام الجديد ٢٠١٦م هي األفضل واألبرز في مسيرتهم الرياضية 
وأن يحمل خيًرا وتقدًما للحركة الرياضية في األلعاب الجماعية 

والفردية كافة.

أسبوعان يفصالننا عن النهائيات اآلسيوية ٢٠١٦م.. 

األربعاء.. المنتخب األولمبي يواجه نظيره القطري وديًا

«الميثاق»- خاص
قبل أقل من أسبوعين على موعد انطالق نهائيات 
كاس آسيا للمنتخبات األولمبية المؤهلة إلى دورة األلعاب 
(٣٠) المقررة العام المقبل في ريودي  ـــ األولمبية ال
جانيرو بالبرازيل ..يخوض منتخبنا األولمبي تحت ٢٣ 
سنة يوم بعد غٍد األربعاء مباراته الودية الدولية الثانية 
حين يواجه المنتخب األولمبي القطري على ملعب نادي 
الجيش بالدوحة وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز 
الفني لمنتخبنا األولمبي كثيرًا في سعيه لالستقرار على 

القائمة األساسية التي ستمثل المنتخب في النهائيات 
اآلسيوية المذكورة التي ستنطلق يــوم ١٢ يناير 
المقبل في قطر وفيها سيلعب منتخبنا األولمبي ضمن 
المجموعة الثالثة بجانب منتخبات كٍل من:(أوزبكستان 

،كوريا الجنوبية، العراق).
وعــقــب الــمــبــاراة مــع قطر مــن الــمــقــرر أن يخوض 
المنتخب األولمبي مباراة وديــة ثالثة يوم الرابع من 
يناير الــقــادم أمــام المنتخب الفيتنامي وبها يختتم 
رحلة إعداده للنهائيات اآلسيوية المقرر أن تقام في 

العاصمة القطرية الدوحة للفترة (١٢ - ٢٥ يناير 
القادم) ويتأهل منها أصحاب المراكز األربعة األولى إلى 

أولمبياد البرازيل.
وسيلعب منتخبنا مبارياته بالبطولة على النحو التالي:

اليمن x العراق -الثالثاء ١٢ / ١ / ٢٠١٦م
اليمن x كوريا الجنوبية -الجمعة ١٥ / ١ / ٢٠١٦م

اليمن x أوزبكستان -األثنين ١٨ / ١ / ٢٠١٦م
ويصعد األول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية 

بالبطولة.

لماذا فشلت المساعي في إعادة المدرب سكوب؟!
«الميثاق»- خاص:

ــــــــال مــعــظــم  تــــبــــخــــرت آم
الجماهير اليمنية فــي عــودة 
المدرب التشيكي ميروسالف 
سكوب مرة آخرى ليتولى مهمة 
تدريب المنتخب الوطني األول 

لكرة القدم.
حيث تعثرت كل المحاوالت التي 

بذلها االتحاد العام لكرة القدم في 
إقناع سكوب بالعودة مجددًا لمواصلة 

المهمة التي كان قد توالها لمدة عام من 
١٤ مايو ٢٠١٤م إلــى ٣٠ يونيو ٢٠١٥م 

وحقق خاللها نجاحًا الفتًا مع المنتخب األول في 
خليجي (٢٢) الــذي أقيم في السعودية ..ثــم تكرر 

األمر حين قاد سكوب المنتخب األولمبي إلى النهائيات 
اآلسيوية المؤهلة إلى أولمبياد ريودي جانيرو بالبرازيل 

٢٠١٦م. أما عن السبب الذي حال دون عودة الكوتش 
سكوب إلى موقعه السابق فيعود إلى أنه لم يجد أي ضمانات 

من رئيس االتحاد بشأن منع االمين العام حميد شيباني من 
التدخل في عمل سكوب كمسؤول أول على رأس الجهاز الفني 

للمنتخبين األول واالولمبي.
وكان شرط سكوب الرئيسي للقبول بالعودة أن يعود للعمل 

مع االتحاد لكن مع عدم أي تدخل في عمله من قبل أي شخص من 
داخل االتحاد او خارجه .

وليس صحيحًا أن فشل المفاوضات مع سكوب إلقناعه بالعودة 
للعمل مع منتخبنا يعود للمطالب التي قيل إن المدرب التشيكي وضعها 

ليقبل بالعودة ،كما أن سكوب تخلى عن الشرط الذي كان يتمسك به 
والمتعلق بعودة مساعديه مدرب اللياقة البدنية ومدرب حراس 

المرمى وهما من الجنسية التشيكية .

«الرياضة للجميع» ينظم بطولة لرياضيي تعز النازحين بصنعاء
يستعد االتحاد العام للرياضة للجميع إلقامة بطولة رياضية في كرة القدم 

للرياضيين النازحين من الحالمة تعز إلى العاصمة صنعاء.
وستجرى البطولة على مالعب اتحاد الرياضة للجميع الكائنة بمنطقة السبعين 

بأمانة العاصمة.
وسيشارك فيها عدد كبير من الالعبين القدامى في تعز وكذلك العبين مازالوا 
منخرطين في اللعبة ويتوزعون على عدد من أندية الحالمة ..كما ستحظى البطولة 
بتواجد مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم المعتزلين ممن صالوا وجالوا مع أندية 

العاصمة صنعاء والمنتخبات الوطنية .
ُيذكر ان األحداث المؤسفة التي تشهدها تعز منذ ٨ أشهر قد تسببت في نزوح 
العديد من سكانها إلى العاصمة صنعاء وعدد آخر من المحافظات وبينهم اعداد 

من الرياضيين السابقين والحاليين.

ــوفــي األربـــعـــاء الــمــاضــي في 
ُ
 ت

مستشفى سانت إليزابيث بطل 
المالكمة الدولية اليمني األصل، 
األمريكي الجنسية، حمزة علي 
الجهمي أثناء مشاركته في بطولة 

في والية كنيكرت األمريكية.
وتلقى الجهمي، ١٩ عامًا، ضربة 
مباشرة على رأسه سببت له نزيفًا 
داخليًا، وتوفي على إثرها، حسب 
منشور البــن عمه على صفحته 
على موقع التواصل االجتماعي 

"فيسبوك".
ولم يتجاوز الجهمي العشرين 
ــد تـــوج  ببطولة  مــن الــعــمــر، وق
الرنك سايد الدولية في أغسطس 
٢٠١٢م فــي واليــــة "كنسس 
سيتي" األمريكية، وتشارك في 
البطولة دول أمريكا الشمالية 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــك ــري ودول مـــن أم

وأستراليا.
جــاك لو مــدرب المالكمة قال: 
"إنــهــا ريــاضــة قاسية ووحشية 
كــمــا هــو حـــال ريــاضــة الــهــوكــي 
ــقــدم والــبــيــســبــول وكــل  وكـــرة ال
الرياضات… لسنا في أعلى قائمة 
الوفيات ولكن ذلك حصل لسوء 

الحظ تلك الليلة.
وعلق بقوله: "كان أمرًا صعبًا".

وكانت المباراة وفــي نهايتها 
ـــجـــهـــمـــي بــســاقــيــن  ظــــهــــر ال
متمايلتين، وعندما دق جرس 
النهاية، كانت الدقائق والساعات 

التالية حرجة جدًا.
يقول بيرني بروفاتو، المدير 
لرياضية في  لتنفيذي للجنة ا ا
أوهـــايـــو: حــمــزة أخــبــر الــمــدرب 

الــمــدرب بــأن هناك ألمًا بركبته 
ثم فجأة فــارق الحياة ، واضاف 
ــه قـــادر على  :الــمــالكــم أظــهــر أن
المنافسة، ألنه فاز بثالث جوالت 
ــع، وإذا لم يخسر الجولة  من أرب
األولــى بهذا السوء، لحقق الفوز 

بالقتال".
لجنة أوهايو الرياضية هي التي 
تشرف على مباريات المالكمة، 
قدمت بالفعل تقريرًا عن مباراة ، 
وسوف تجتمع مرة أخرى الشهر 
المقبل لبحث األمر بتفاصيل أكثر.
وقد حدثت واقعة مماثلة في 
مباراة للمالكم أنطوني مانشيني 
الشهير بلقب "بووم.. بووم" قبل 
وفي 

ُ
حوالي ثالثين عامًا حيث ت

منافسه دوك كو كيم.
وأظهرت بطاقات النتائج أن 
الجهمي قد فاز بالجولتين الثانية 
والــثــالــثــة، ولــكــن جـــرس نهاية 
الجولة الرابعة جاء متأخرًا إلنقاذه 
وإنقاذ حياته التي انتهت وهو في 

سن التاسعة عشرة.
ــمــالكــم الصغير  ُيـــذكـــر أن ال
السن الجهمي  ترجع أصوله إلى 

الرياشية في محافظة البيضاء.

ترجع أصوله إلى الرياشية في محافظة البيضاء..

وفاة المالكم 
األمريكي-اليمني

 حمزة الجهمي بالضربة القاضية
النني في طريقه إلى األرسنال..

د زعامته ألندية 
ّ

األهلي المصري يؤك
العالم ويقّرر مقاضاة برشلونة

«الميثاق» -القاهرة- صادق وجيه الدين:
أبدى النادي األهلي المصري 
غضبه الشديد وأسفه العميق 
ــه بــمــحــاوالت  إزاء مـــا وصــف
التزوير التي يقوم بها نادي 
برشلونة اإلسباني الرامية إلى 
اّدعاء أنه أصبح مساويًا له في 
عدد البطوالت التي ظفر بها 
في البطوالت القارية لكرة 

القدم.
ـــي، فـــي بــيــان  ـــــد األهـــل

ّ
وأك

رسمي صدر عنه، أنه ما زال 
مترّبعًا على عــرش زعامة 
ــديــة فــي الــعــالــم، بواقع  األن
عشرين بطولة قارية نالها 
في تاريخه، نافيًا بشّدة صحة 
ما أعلنه النادي الكاتولوني 
عـــقـــب ظـــفـــره بــالــنــســخــة 
ــرًا من 

ّ
ــؤخ الــتــي اخــُتــتــمــت م

بطولة كأس العالم لألندية 
بــخــصــوص مــســاواتــه إّيـــاه، 
كونه -أي برشلونة- نسب 
لـــى نفسه بطولتين غير  إ
معتمدتين  و  أ رسميتين 
ــي لكرة  ــدول ــحــاد ال لــدى االت

القدم "الفيفا"..!!.

وأشــار البيان األهــالوي إلى 
أن مجلس اإلدارة قــّرر رفع 
شكوى رسمية إلــى االتحاد 
ــــي، حــيــث إن هــنــاك  ــــدول ال
 ستقوم بتجهيز ملف 

ً
لجنة

ــل عـــن هـــذه الــقــضــيــة،  ــام ك
ــفــصــل  لـــيـــتـــّم حــســمــهــا وال
فيها وإحقاق الحق وإزهــاق 

الباطل..
من جهة أخرى؛ كشفت 
 
ٌ
 مصرية

ٌ
تقاريُر صحفية

 
ٌ
 وإنجليزية

ٌ
وســويــســريــة

أن العــب وســط المنتخب 
المصري، النجم المعروف 
ــــنــــنــــي"، فــي  "مـــحـــمـــد ال
طــريــقــه لـــالحـــتـــراف في 
الــــدوري اإلنــجــلــيــزي عبر 
نــادي األرســنــال، بناًء على 
الموافقة التي أبداها ناديه 
الحالي "بازل" السويسري، 
ــل خــمــســة مــاليــيــن  مــقــاب

باوند.
وذكــــــرت الـــتـــقـــاريـــر أن 
ــنــادي اإلنــجــلــيــزي يسعى  ال
ــخــدمــات  ــلــظــفــر ب بـــقـــوة ل
ـــداث  ــنــنــي إلح ــمــصــري ال ال
تجديد في خط المنتصف، 
وال سّيما بعد الفشل في 
التعاقد مع أيٍّ من: فيكتور 
وانياما العب ساوثامبتون 
اإلنجليزي، وكرياتشوفياك 
العــب إشبيلية اإلسباني، 
ولوكاس بيليا العب التسيو 

اإليطالي.

أسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها لألخ 

محمد علي علي الراعي
بمناسبة ارتزاقه مولودته البكر التي أسماها

«أريج»
جعلها الله قرة عين لوالديها وأنبتها نباتًا حسنًا.. فألف ألف مبروك

المهنئون:
توفيق عثمان الشرعبي- عزالدين الشماتي- علي يحيى الراعي

أحمد عبده الحاج- محمد حمود قائد- عزالدين الجالل

أهالً «أريج»

نزف أجمل التهاني 
والتبريكات للشاب الخلوق/

الحسن مفلح آل مفلح
بمناسبة دخوله القفص 

الذهبي.. ألف مبروك
المهنئون:

عبدالناصر شرف الدين
 خالد أنعم

أبو الغيث الغيثي
 محمد ناجي حمزة

 يحيى شرف الصايدي
 عبدالفتاح حمزة

 عبدالجليل صالح عبدالله الصايدي
 فواز صالح- نجيب المناري- 

عارف الضياني

اجمل التهاني وأطيب التبريكات نزفها للمهندس/

شادي طاهر القرشي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. متمنين له حياة زوجية سعيدة 

وبالرفاه والبنين.. وألف مبروك..
 المهنئون:

 والدك طاهر القرشي - محمد انعم - طارق الورد - ورد الورد 
محمد الثاليا- عماد الصنعاني- علي العنسي - احمد العنسي
 اشرف الصنعاني -سيف الورد-  نبيل الريمي- نصر التركي 

 مروان التركي -حمود التركي


