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إشراف:/ يحيى الضلعي

حل  منتخبنا الوطني لكرة القدم  في مركز متأخر  بالتصنيف 
العالمي الذي  يصدره شهريًا االتحاد الدولي للعبة (فيفا) للشهر 
الثالث على التوالي  محتفظًا بالمركز ١٧٥ في تصنيف مارس 

الجاري.
وكانت المنتخب قد بــدأ  في المركز ذاتــه وفق تصنيف الفيفا 
للمنتخبات في  يناير المنصرم متراجعًا مركزًا واحدًا عن ديسمبر 

الذي حل فيه اليمن  بالمركز ١٧٤ .
ولــم 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 أواخر مارس الحالي 
أمام نظيره البحريني  ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم (روسيا ٢٠١٨م) وكأس آسيا (اإلمارات٢٠١٩م).

منتخبنا  يحل في  مركز متأخر بتصنيف الفيفا!!

استعدادًا لمواجهة البحرين في ختام التصفيات اآلسيوية المزدوجة:

ضم  أربعة  العبين جدد للمنتخب الوطني األول لكرة القدم
«الميثاق»- متابعات

يواصل العبو المنتخب الوطني االول لكرة القدم تمارينهم 
اليومية على  فترتين صباحية ومسائية على ملعبي ناديي 
الوحدة واالهلي بالعاصمة  صنعاء وذلــك استعدادًا لخوض 
المباراة األخيرة للمنتخب ضمن التصفيات  القارية المشتركة 
للوصول لكأس العالم ٢٠١٨م فــي روســيــا وإلــى أمــم آسيا  

٢٠١٩م باإلمارات.
ومن المقرر أن يواجه منتخبنا نظيره البحريني في الـ٢٤ من 
مارس  الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام مباريات 
المجموعة اآلسيوية الرابعة التي تضم إلى جانبهما كًال من: 
أوزبكستان، الفلبين ،كوريا  الشمالية..وهي المجموعة التي 
يتنافس على صدارتها منتخبا كوريا  الشمالية وأوزبكستان، 
فيما فقد منتخبنا أي فرصة في المنافسة على أي  بطاقة مؤهلة 

للدور الثاني للمونديال أو النهائيات اآلسيوية.
وتأهبًا لهذه المباراة التي تعتبر مباراة تحصيل حاصل فقد 
عين اتحاد الكرة  المدرب أحمد علي قاسم لإلشراف على 
إعداد المنتخب للمباراة.. وبدوره أعلن المدرب دعوة ٢٦ العبًا 
لدخول معسكر اإلعــداد في صنعاء لالعبين وهم من القائمة 
السابقة للمنتخب الذي كان يقوده المدرب أمين السنيني الذي 
استقال من منصبه قبل المباراة األخيرة للمنتخب األولمبي في 
النهائيات اآلسيوية المؤهلة ألولمبياد البرازيل في يناير الماضي.
لكن المدرب أحمد علي قاسم قرر مؤخرًا ضم (٤) العبين 
جدد للمنتخب لم  يسبق لهم تمثيل المنتخب األول أو األولمبي 

من قبل وهم:
المدافع محمد فيصل من نادي الصقر، المهاجم سالم الموزعي 
من نادي  التالل، العب الوسط حمود الشيبة من نادي الهالل، 

العب الوسط علي  حفيظ من نادي وحدة عدن.

تقام في جمورية روسيا االتحادية..

ست ألعاب يمنية تشارك في دورة األلعاب 
اآلسيوية للشباب واألشبال

تستعد اللجنة االولمبية الوطنية حاليًا للمشاركة في منافسات دورة األلعاب اآلسيوية السادسة للشباب 
واألشبال المقرر إقامتها في مدينة ساخا في جمهورية روسيا االتحادية.

ومن المقرر أن تشارك بالدنا في الدورة المزمع إجراؤها من العاشر  وحتى الخامس والعشرين من شهر 
يونيو المقبل بستة ألعاب هي : ( المصارعة،كرة الطاولة، ألعاب القوى،المالكمة،التايكواندو،الجودو).

وتواصل المنتخبات الستة المشار اليها استعدادها  في معسكرات داخلية  وخارجية أبرزها منتخب 
التايكواندو الذي يستعد  في كوريا الجنوبية  ومنتخب المالكمة الذي يستعد هو اآلخر في الصين وكذلك 

ألعاب القوى   بدولة قطر.
وكانت كافة األلعاب قد بدأت عملية التحضير واإلعداد لخوض منافسات  هذا الحدث الرياضي الكبير 

نهاية فبراير الماضي بإشراف االتحادات  المعنية وتحت رعاية اللجنة األولمبية اليمنية.

نجم التنس فيدرر يخطف 
األضواء في دوري السلة األمريكي

حضر نجم التنس السويسري الشهير روجير 
فيدرر المباراة التي جمعت  بين لــوس أنجلوس 
ليكرز وضيفه أتالنتا هوكس فجر السبت الماضي  
في  صالة ستايبلس سنتـر ضمن منافسات دوري 

كرة السلة األمريكي  للمحترفين .
واستغل المصنف الثالث عالميًا تواجده في الواليات 
المتحدة األمريكية  وزار صالة ستايبلس سنتر 
لمشاهدة مواجهة لوس أنجلوس ليكرز ونظيره  
أتالنتا هوكس التي شهدت فوز األخير بنتيجة قوية 

وكبيرة ١٠٦ مقابل ٧٧  ألصحاب األرض .
وتواجد فيدرر صاحب الـــ٣٤ عامًا برفقة العب 
التنس األمريكي الشاب  تايلور فريتز المصنف ٨١ 
عالميًا في لوس أنجلوس لمتابعة مباراة كرة  السلة 
القوية وذلك وسط ترحيب كبير بثنائي التنس من 

قبل الجماهير  الحاضرة .

لمن ذهب صوت اليمن في انتخابات الفيفا؟!!

نتخب السويسري جياني إنفانتينو رئيسًا جديدًا لالتحاد الدولي 
ُ
أ

لكرة القدم  -الفيفا- في االنتخابات التي جرت بمدينة زيورخ 
السويسرية يوم الجمعة  ٢٦ فبراير الماضي ،ليخلف جياني 
بذلك مواطنه جوزيف بالتر الذي  أطاحت به جملة من الفضائح 
التي اسقطته من رئاسة االمبراطورية  الكروية ومعه عدد كبير 
من اعضاء الفيفا من مختلف القارات أبرزهم  الفرنسي الشهير 
ميشيل بالتيني رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم الذي  كان 
المرشح األبرز لخالفة بالتر ،لكن مسلسل الفضائح الذي فاحت  
رائحته مؤخرًا أطاحت ببالتر وببالتيني حيث تم توقيفهما عن 

مزاولة أي  نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ٨ أعوام .

وشهدت االنتخابات تنافس أربعة مرشحين منهم عربيان هما 
األردني علي  بن الحسين والبحريني سلمان بن خليفة لكن االثنين 
خسرا المعركة لصالح  السويسري جياني إنفانتينو الذي حسم 
الموقف بعد أن خاض جولة ثانية  وحاسمة أمام البحريني سلمان 
بن خليفة فحصل األول على ١٠٥ اصــوات  مقابل ٨٤ صوتًا 
للمرشح البحريني في حين خرج الحسين والمرشح  الفرنسي 

شامبيلين من الجولة األولى.
وعلى ذلك سيتولى السويسري جياني إنفانتينو قيادة الفيفا 
للسنوات االربع  المقبلة..في حين خسر العرب بسبب اصرارهما 
على الدخول بمرشحين  اثنين ينتميان لمنطقة غرب آسيا 

..وقد كان باإلمكان أفضل مما كان لو أن  العرب اتفقوا على خوض 
المعركة الفيفاوية بمرشح واحد فقط.

المهم أن المعركة االنتخابية األهم على رئاسة الفيفا  انتهت 
..وكان الخاسر  األكبر فيها العرب وعقب ذلك يبرز السؤال 
الكبير:لمن ذهب الصوت  اليمني في تلك االنتخابات؟وما الفائدة 
التي ستعود على كرة القدم اليمنية  جراء صوتها ..بغض 
النظر لمن اعطى ذلك الصوت..باعتبار أن جميع  االتحادات 
التي شاركت في التصويت حصلت على وعود مختلفة جراء  
الحصول على اصواتها، بمنحها مزايا وامتيازات على المدى 

المنظور..!!

الميسري ..أول يمني يلعب 
في الدوري االنجليزي

بات الالعب محمد أحمد الميسري أول العب يمني 
ــدوري  االنجليزي لكرة القدم..حيث  يتواجد في ال
يلعب الميسري محترفًا في صفوف الفريق  االول 
لكرة القدم بنادي موسلي وهو أحد الفرق المنافسة 
على المراكز  المتقدمة في الدوري االنجليزي لكرة 
القدم بالدرجة الثانية وهي المسابقة  الكروية الثانية 

في إنجلترا بعد الدوري الممتاز(البريميرج).
ويلعب الميسري في مركز صانع االلــعــاب وهو 
يشارك منذ بداية الموسم  الحالي كالعب اساسي 
في صفوف فريق موسلي الذي يطمح إلى تحقيق  
الصعود لــلــدوري الممتاز االنجليزي في الموسم 

القادم.

زيدان أسوأ مدرب لريال مدريد!!
يمر ريال مدريد اإلسباني بأزمة كبيرة حاليًا جعلته يبتعد عن سباق الفوز  بلقب الدوري اإلسباني لكرة القدم (الليغا) لصالح غريمه التقليدي 
برشلونة  (المتصدر) وخلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثاني)،  كما ودع الميريغني أيضًا منافسات كأس ملك إسبانيا بسبب خطأ 

إداري،  ولم يتبق له سوى بطولة دوري أبطال أوروبا.
زين الدين زيدان- الذي قدم قبل شهرين بالضبط لتدريب الفريق ومحاولة  إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد إقالة رافا بينيتيز- لم يستطع فعل الكثير 

حتى  اللحظة، فخسارة الفريق أمام أتلتيكو عصفت بآخر آمال الملكي في  مقارعة برشلونة.
العجيب أن "المنقذ" زيدان سجل أسوأ انطالقة لمدير فني في ريال مدريد  مقارنة بآخر خمسة مدربين تناوبوا على تدريب الفريق الملكي بالنظر 
إلى  أول ١٠ مباريات لهم.  فبعد  أول ١٠ مباريات لزيزو حقق ريال مدريد  ٧ انتصارات وتعادلين  وهزيمة وحيدة، أي انه حصد ٢٣ نقطة من 
أصل ٣٠ نقطة ممكنة، فبعد  تعادله مرتين خارج الديار أمام بيتيس ومالقا ُمني بهزيمة أمام أتلتيكو  مدريد، في المقابل فاز على ديبورتيفو 

الكرونيا وسبورتنيغ خيخون  وإسبانيول وغرناطة وأثلتيك بلباو وليفانتي، باإلضافة إلى روما اإليطالي  (في دوري أبطال أوروبا).

 عشرات الجرحى في أحداث الشغب بدوري الدرجة الثالثة الجزائري
أصيب العشرات بجروح مختلفة يوم الجمعة الماضي ، على خلفية 
أحداث  الشغب التي اندلعت عقب توقف مباراة شباب حي موسى بضيفه 
اتحاد  عنابة في المرحلة العشرين من دوري الدرجة الثالثة الجزائري 

لكرة  القدم.
وقال مراسل اإلذاعة الجزائرية: إن المباراة توقفت في الدقيقة ٧٤ 
عندما  أعلن الحكم ركلة جزاء لصالح اتحاد عنابة الذي كان متأخراً بهدف 

وحيد،  وهو القرار الذي احتج عليه كثيرًا العبو شباب حي موسى، كما 
كان سببًا  في اندالع أعمال شغب بين مشجعي الفريقين.

وأوضح ذات المصدر أن حكم المباراة رفض استئناف اللعب، مؤكدًا تعرضه 
إلصابة خفيفة على مستوى المعصم. .كما ذكر أن أعمال الشغب  امتدت إلى 
خارج أسوار الملعب، الفتًا إلى استمرار المشادات بين  المشجعين وقوات 

مكافحة الشغب بوسط مدينة جيجل شرقي الجزائر.

أجمل التهاني وأرق التبريكات
 للشاب الخلوق/

عزام احمد احمد ثابت
بمناسبة حصوله على نسبة ٨٩٪ بالشهادة 

الثانوية.. فألف مبروك.. 
وعقبال الشهادة الكبرى..

المهنئون/
والدك/احمد احمد عزام..

محمد محمد أنعم..
وكافة األهل واألصدقاء..

نهنئ ونبارك لألوالد: 
«يحيى وفاطمة» محمد اسماعيل الحملي
 و«حمزة وأحمد» علي اسماعيل الحملي

و«محمد ودعاء» عبدالله اسماعيل الحملي
و«يوسف» طه اسماعيل الحملي
و«مريم» أحمد اسماعيل الحملي
و«بدور، ويحيى» عبدالله الحملي

 و«رشاد ومحمد،
وهاشم» علي الحملي

 بمناسبة النجاح والتفوق.. فألف ألف مبروك
المهنئون:

محمد اسماعيل الحملي وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني وأرق التبريكات نهديها 
للشاب الخلوق

 إبراهيم الزوعري
 بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص 
الذهبي متمنين له حياة سعيدة.. ألف ألف 

مبروك..
المهنئون:

اسامة جعدل- نصر الزوعري
علي احمد الزوعري- حسين جابر

عبدالقادر الصوفي..

أجمل التهاني وأرق التبريكات نهديها 

 إبراهيم الزوعري
 بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص 
الذهبي متمنين له حياة سعيدة.. ألف ألف 

اسامة جعدل- نصر الزوعري
علي احمد الزوعري- حسين جابر

بأكاليل الورد والفل والياسمين وبأرق وأطيب 
التهاني والتبريكات نزفها ونهديها لألخ العزيز/

عبدالله عبدالعزيز المقطري
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي..
نسأل الله أن يجمع بينه وبين عروسه على خير 

ومودة ورحمة.. ألف ألف مبروك
المهنئون:

كافة آل القحطاني- فؤاد عبدالله محمد المقطري
وتوفيق عبده سعيد- صالح مهدي العولقي

وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد العالي للشوكاني

تهانينا «آل الحملي» النجاح والتفوق


