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إشراف:/ يحيى الضلعي

احتل منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزًا متأخرًا في التصنيف العالمي الذي 
يصدره شهريًا االتحاد الدولي للعبة )فيفا(، حيث احتفظ منتخبنا  بالمركز 

)175( في تصنيف شهر فبراير الجاري .
وكان منتخبنا بدأ العام الجاري في المركز ذاته وفق تصنيف الفيفا  للمنتخبات 
في شهر يناير المنصرم متراجعًا مركزًا واحد عن شهر  ديسمبر الذي حل 

فيه بالمركز )174(.

ولم يخض المنتخب الوطني األول لكرة القدم أي مباراة منذ منتصف  نوفمبر 
الماضي ما تسبب في تراجع اليمن في التصنيف العالمي الصادر عن الفيفا، فيما 
تنتظره مباراة أواخ��ر مارس القادم مع نظيره  البحريني ضمن التصفيات 
المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم ) روسيا 2018م( وك��أس آسيا 

)اإلمارات 2019م(.

في تصنيف الفيفا لشهر فبراير الجاري.. منتخبنا يواصل احتالل المراكز المتأخرة !!

يشاركن في ثالثة ألعاب..

حضور متميز لفتيات اليمن في الدورة العربية الرياضية

»الميثاق«- متابعات
تشارك فتيات اتحاد رياضة المرأة في دورة األلعاب الرياضية 
الثالثة لألندية العربية للسيدات المقامة حاليًا بالشارقة التي ينظمها 

نادي الشارقة اإلماراتي بمشاركة 55 ناديًا  يمثلون 18 دولة عربية.
 وتشارك بالدنا في هذه الدورة التي تستمر حتى 12 فبرايرالجاري   

في ثالثة ألعاب هي )القوى -الطاولة-والرماية(.
وق��د أح��رز فريق فتيات ألعاب القوى اليمني المركز الخامس في 

ات اليمنيات ثمان  الترتيب النهائي للمنافسات بعد أن حصدت العداء
ميداليات، ثالث فضيات وخمس برونزيات، في ختام منافسات ألعاب  
القوى التي فاز بالمركز األول فيها العبات الجزائر ب�17 ميدالية  ملونة، 
وحل البحرين ثانيًا ب�15 ميدالية، واإلمارات ثالثًا بتسع ميداليات، ومصر 
رابعًا بخمس ميداليات، وُعمان سادسًا بخمس ميداليات، فيما حل 

الفريق الليبي في المركز السابع واألخير بميدالية  واحدة.
وفي منافسات كرة الطاولة لفئة الفرقي خرج الفريق اليمني من دور 

المجموعات بعد هزيمته في مباراتين وفوزه في مباراة واحدة، حيث 
خسرت العبات اليمن من فريقي األرثوذكسي األردني وسيدات قطر  
بنتيجة 3/صفر في كلتا المباراتين، قبل أن يفزن على الفريق المغربي  

بالنتيجة ذاتها.
وحل فريق اليمن في المركز الرابع واألخير لمنافسات الرماية في فئة  

المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار بعد حصوله على 1036 نقطة.

بسبب »السحر«..

شوبير األهلى المصري يحذر من تروسيه!!

حذر أحمد شوبير حارس مرمى األهلى ومنتخب مصر 
السابق ، مجلس  إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود 
طاهر من التعاقد مع الفرنسي  فيليب تروسيه المدير 
الفني السابق لبوركينا فاسو والمغرب وجنوب  افريقيا 

واليابان.
وقال "شوبير" عبر برنامجه على قناة "صدى البلد" 
إنه كان معلقًا في بطولة كأس األمم اإلفريقية 1998م 
والتي توجت بها مصر على حساب  جنوب افريقيا وكان 

"ترويسه" مديرًا فنيًا لبوركينا فاسو في ذلك الوقت.
وواصل حارس األهلى السابق حديثه: أن وسائل اإلعالم 
في بوركينا  فاسو كانت تنتقد "تروسيه" لسفره الكثير 
قبل بطولة األمم 1998م والتي كانت على أرضهم ووسط 
جمهورهم وكانوا يقولون إنه يذهب لتحضير  "سحر" 
ثم يعود.وأنهى "شوبير" حديثه مؤكدًا أن المدير الفني 
الفرنسي ضعيف فنيًا وفشل في أغلب تجاربه مع األندية 

والمنتخبات التي توالها ولم يقدم أي  إضافة لهم.

بيريز ونيمار: غرام فانتقام!!
بعد عديد العروض المغرية التي تقّدم بها رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز لضم النجم البرازيلي نيمار جونيور من صفوف نادي  برشلونة، وبعد موجات 
الرفض المتكررة التي ُجوبه بها من ِقبل الالعب وعائلته قرر بيريز شن حملة انتقام 

على الالعب والمساهمة في سجنه!
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتلونية أن بيريز قرر تسريب معلومات إلى القضاء 
بهدف توريط النجم البرازيلي أكثر في قضية االحتيال الضريبي المقامة بحقه 
وحق والده، في تصّرف وصفته الصحيفة أنه  أشبه ب�"انتقام العاشق من حبيبته 
التي رفضته".وكان بيريز تقّدم الشهر الفائت بعرض ضخم جدًا لضم البرازيلي الى 
النادي الملكي براتب خيالي يصل حتى 34 مليون يورو، ومع ذلك جوبه  هذا العرض 

القياسي بالرفض. 

أزار: أتمنى اللعب تحت قيادة زيدان

أعرب العب تشيلسي اإلنجليزي، إدين أزار، عن رغبته في اللعب  تحت قيادة 
المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان.. مضيفًا: أن النجم الدولي 
السابق كان العبه المفضل عندما كان طفاًل. وق��ال النجم الدولي البلجيكي في 
تصريحات لجريدة "ال نوفيل جازيت"  البلجيكية   "أريد التدرب تحت قيادة زيدان"، 

إال أنه أكد في الوقت  ذاته أن عقده ما زال ممتدًا مع البلوز حتى عام 2020م.
ويعد النجم الشاب )25 عامًا( أحد األهداف الرئيسية لفلورنتينو بيريز،  رئيس 
النادي الملكي، وللمدرب الفرنسي الذي أوصى بالتعاقد معه في  عام 2010م، ودائمًا 

ما كان يمتدح قدراته الكبيرة.

المدير الفني لبرشلونة في قائمة األعلى دخاًل
تحرك ترتيب لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة اإلسباني من  المركز ال� 
14 في قائمة المدربين األكثر دخاًل في برشلونة إلى الترتيب الرابع بعد أن كشفت 
صحيفة "ويلوبا" اإلسبانية- نقاًل عن رادي��و  كتالونيا- عن الرقم الذي يتقاضاه 

المدرب حاليًا. 
وأشارت الصحيفة إلى أن إنريكي كان يتقاضى خمسة ماليين يورو  صافية قبل أن 
يقوم خوسيه ماريا بارتوميو رئيس النادي بتجديد عقده  في الصيف الماضي ليصل 

إلى 12 مليون يورو خالية من أي انفاقات  يتحملها المدرب.
واحتل إنريكي المركز الرابع في جدول ترتيب المدربين األغلى في  العالم حاليًا 
بعد بيب جوارديوال الذي سيدرب مانشستر سيتي في  الصيف المقبل بمبلغ 25 
مليون جنيه استرليني، وكارلو أنشيلوتي الذي  سيدرب بايرن ميونيخ األلماني في 
الصيف بمبلغ 15 مليون يورو، ويورجن كلوب الذي تعاقد مع ليفربول اإلنجليزي 

مقابل 14 مليون يورو، ثم يحل مدرب برشلونة بعد ذلك. 

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات
للعريسين:

نايف احمد الرداعي وعمر احمد الرداعي
بمناسبة زفافهما الميمون..

  فألف ألف مبروك
المهنئون:

كامل الخوداني- مجاهد المطري
- لطف الرداعي

»عطان« هو اسم المولود الذي حل ضيفًا على آل 
المليك في عزلة بني عيسى مديرية جبل حبشي 
بمحافظة تعز.  وبهذه المناسبة السعيدة نزف 

أجمل التهاني والتبريكات  للشاب
 مراد محمد يحيى عبدالجليل سعد المليك 

 الذي أطلق اسم

 )عطان( 

على مولوده الجديد.. تيمنًا بجبل عطان رمز 
الصمود في وجه العدوان السعودي الهمجي الغاشم 

على وطننا وشعبنا اليمني.
فألف ألف مبروك، ونسأل الله أن يجعل )عطان( 
مولود خير وبركة على والديه وأسرته وآل المليك

المهنئون:
محمد عبده سفيان، صدام مهيوب، محمد المليك، 
طارق أحمد حسان سعد المليك، وكافة آل المليك 

بعزلة بني عيسى مديرية جبل حبشي - تعز، وقيادة 
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 
بالمركز )ه�( الدائرة )58(

نزف التهاني
للشيخ جالل سالم بن عمرو العفاري

 بمناسبة زواجه الميمون في سلطنة عمان 
المهنئون:

ربيع بن سعيد بن عمرو العفاري
صالح بن مبروك بن عمرو العفاري
سالم بن عوض بن عمرو العفاري
احمد بن صالح بن عمرو العفاري
فائز بن سالم بن عمرو العفاري
محمد بن سالم بن عمرو العفاري

نهنئ ونبارك للطالب/
محمد بن محمد عبدالله عايض الهمداني
بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة وحصوله 
على تقدير 89%وعقبال التفوق في دراسته 

الجامعية واألكاديمية

المهنئون:
والدك الشيخ/ محمد عبدالله عايض الهمداني

عمار خالد صالح الخلقي
وجميع األهل واألصدقاء

نهنئ ونبارك للطالب/
محمد يحيى أحمد الصرابي

بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة وحصوله على 
تقدير %86

وعقبال التفوق في دراسته الجامعية واألكاديمية
المهنئون:

االستاذ/ مطهر سعد الخميسي
عبدالقادر صالح شعالن-عمار خالد صالح الخلقي

وجميع األهل واألصدقاء

صادق العزاء وعميق المواساة لألخ الشيخ/
محمد يحيى قاسم الجعدبي واخوانه

بوفاة والدهم المغفور له بإذن الله تعالى
الحاج/ يحيى قاسم الجعدبي

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.. ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..
المعزون:

مقبل هادي الجعدبي-علي يحيى الجعدبي
عبدالرحمن محمد صالح المطري

جميل عبدالله الجعدبي


