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إشراف:/ يحيى الضلعي

أفادت مصادر في قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة أن 
حفل  تكريم أبطال اإلنجازات الرياضية  الداخلية والخارجية 
لألعوام   ٢٠١٢ - ٢٠١٥م  سيكون خالل األسبوعين المقبلين.
وبينت المصادر أن اإلعداد للتكريمات يسير على قدم وساق 

وليس  هناك أي تأخير سوى أن بعض االتحادات لم تستكمل 
الوثائق المطلوبة  منها ..وكــذا حرص القطاع على أن يكون 
التكريم مكتمًال بحيث يعطي  كل صاحب حق حقه دون أن 

يحدث فيه أي خلل.

األيام المقبلة.. تكريم أبطال اإلنجازات الرياضية

قبيل مواجهة البحرين..

قاسم يطالب بمعسكر خارجي للمنتخب األول

«الميثاق»- متابعات
طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول 
لكرة القدم بقيادة  المدرب الجديد أحمد علي 
قاسم بسرعة توفير معسكر خارجي قصير 
للمنتخب في عمان أو قطر بمشاركة الالعبين 
المحترفين خارجيًا قبل مواجهة مضيفه  
المنتخب البحريني في الرابع والعشرين من 

الشهر الــجــاري ضمن  مباريات التصفيات 
المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
ــا االمـــــارات  روســـيـــا ٢٠١٨م وكــــأس آســي

٢٠١٩م.
وأكدت مصادر أن االتحاد اليمني لكرة القدم 
بصدد انتظار موافقة أحد االتحادين الُعماني 
أو القطري القامة معسكر قصير ومباراة 

ودية خالل  الفترة ١٥- ٢٢ مارس الجاري 
على أن يتخلله مباراة ودية مع منتخب البلد  
الذي سيوافق..في حين تجري ترتيبات أخرى 
لتأمين إقامة معسكر  خارجي قصير للمنتخب 
في مصر يكون بديًال في حالة عدم موافقة  
االتحادين الُعماني والقطري وهو ما قد توافق 

عليه وزارة الشباب  والرياضة.

نفى التهمة التي ُوّجهت له برفضه االنضمام لصفوف المنتخب..

الهاجري :تلبية الواجب الوطني أمر اليخضع للنقاش
نفى مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم أيمن الهاجري التهمة التي 
وجهت له بأنه رفض االنضمام للمنتخب االولمبي الذي شارك في نهائيات 
كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد ريودي جانيرو والتي اقيمت في الدوحة 
نهاية  شهر يناير الماضي ..الفتًا إلى أن من أطلق تلك التهمة تسرع 
واليعرف  حيثيات الموضوع واالسباب الحقيقية التي حالت دون تواجده 

مع زمالئه في صفوف المنتخب.
وأرجــع  الهاجري السبب في عدم مشاركته إلى قوانين ولوائح الفيفا  
باالضافة لشروط عقده االحترافي مع  نادي النجوم السعوي والتي التسمح 
له بالمشاركة في البطوالت التي تقام في غير أيام الفيفا إال بموافقة  النادي 
، مشيرًا إلى أن إدارة النجوم رفضت السماح له سيما وأن دوري  ركاء  لم 

يتوقف وفريقه بحاجة ماسة إليه كونه المحترف الوحيد في  الفريق.
وقال  في تصريحات صحفية لـ"بوابة العين" االماراتي:" حاولت جاهدًا  
إقناع إدارة النادي كما قام االتحاد اليمني بالتواصل أكثر من مرة مع  النادي 
وشرح له حاجة المنتخب لخدماتي اال أن كل تلك الجهود فشلت ،  مؤكدًا 
أن تلبية الواجب الوطني أمر ليس خاضعًا للنقاش وواجبًا وشرفًا لكل العب 

لكن قوانين ولوائح االحتراف هي من تتحكم في االمور.
واختتم الهاجري حديثه بالتأكيد أنه سيبذل كل ما بوسعه لتحقيق ما 
يطمح  اليه واالستفادة من تجربته االحترافية الحالية.. متمنيًا ان تتعافى 
اليمن  سريعًا مما هي فيه من محن حتى تستعيد الرياضة حركتها 

ونشاطها  مجددًا  ويعود المنتخب الوطني للمشاركات الخارجية .
ويعد الالعب أيمن الهاجري من افضل العبي المنتخب الوطني لكرة 
القدم في الوقت الحالي وأكثرهم احترافًا في الخارج ، حيث كانت له تجارب 

احترافية كثيرة في عمان والبحرين .

صبري عوض يقود
 شباب وحدة عدن

تعاقدت إدارة نادي وحدة عدن مع المدرب الوطني 

الــمــعــروف الكابتن  صبري عــوض لتدريب فريق 

الشباب بغية إعداد الالعبين لخوض  دوري الشباب 
لكرة القدم.

ويأتي اختيار بن عــوض في ظل اهتمام اإلدارة 

الوحداوية بفرق النادي  وخاصة الفئات العمرية ووضع 

التسهيالت لها وفق إمكانات النادي  الذي يسعى دائمًا 

إلحداث التطور المنشود لهذا النادي العريق.

الجدير بالذكر أن المدرب الوطني صبري عوض 

من المدربين  المرموقين أصحاب البصمة في مالعبنا 

الكروية ممن سبق لهم تسجيل النجاح حيث قاد كثيرًا 

من األندية إلى تحقيق النجاحات واإلنجازات.

تحويل مخصصات النشاط الخارجي لشراء أدوات وأسلحة..

لجنة الموسم الرياضي تلغي المشاركة 
في البطولة العربية للرماية

أقــرت لجنة الموسم الرياضي برئاسة المهندس 
عبدالله الدهبلي القائم  بأعمال وكيل وزارة الشباب 
والرياضة لقطاع الرياضة الغاء مشاركة  بالدنا في 
البطولة العربية للرماية المقرر اقامتها نهاية الشهر 

الجاري  بالعاصمة المصرية القاهرة.
وجاء قرار الغاء المشاركة نظرًا لضيق الوقت وعدم 
الجاهزية  المطلوبة لالعبين والــالعــبــات لخوض 
منافسات البطولة بالشكل المطوب  وعدم ضمان 
تحقيق نتائج ايجابية في هذا المحفل الرياضي العربي  

للعبة الرماية كون عملية التحضير واإلعــداد 
تأخرت كثيرًا عن موعدها  المفروض االمر الذي 
جعل لجنة الموسم تعيد النظر في المشاركة. 
واقــتــرحــت لجنة الــمــوســم فــي اجتماعها 
استغالل مخصصات النشاط  الخارجي في 
شراء ادوات ومستلزمات واسلحة وذخيرة 
لالعبين حتى  يتمكن اتحاد الرماية من 
االيــفــاء بالتزاماته تجاه متطلبات اللعبة  

والالعبين.

ميداليات وكؤوس بيليه للبيع في مزاد علني
قرر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عرض جميع ميدالياته وكؤوسه وحتى (التاج 

الذي حصل عليه بعدما سجل هدفه األلف) في مزاد للجماهير.
وسيكون ريع المزاد مخصصًا لعائلة وذوي بيليه، كما ان جــزءًا من األمــوال سيذهب 
لمستشفى "بيكينو برينسيبي" لألطفال في مدينة كوريتبا البرازيلية. ويشمل المزاد نحو 
ألفي قطعة، بينها الميداليات الذهبية التي حصل عليها بفوزه مع منتخب بالده في مونديال 
١٩٥٨ و١٩٦٢ و١٩٧٠م، والحذاء الذي ارتداه خالل تصوير فيلم "الهروب إلى النصر".

وأوضح صاحب الـ٧٥ عامًا: "لقد قررت السماح للجماهير بامتالك جانب من تاريخي.. أتمنى 
أن يمتلكوا هذه القطع ويحكوا قصتي ألطفالهم واألجيال القادمة".

ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد الكأس الذي كان االتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) يسلمه ألبطال المونديال حتى عام ١٩٧٠م، والذي تتراوح قيمته المتوقعة بين 

٤٠٠ و٦٠٠ ألف دوالر. 

االسطورة األرجنتيني كارلوس بيالردو: ميسي ليس األفضل!!
فــي تصريحات غريبة بعض الــشــيء أطلقها 
أسطورة كرة القدم األرجنتينية كارلوس بيالردو 
حــول العــب برشلونة اإلسباني الساحر ليونيل 

ميسي.
وجاءت تصريحات بيالردو الذي تولى االستشارة 
الفنية للتانغو فــي كــأس العالم ٢٠١٤م في 

البرازيل، أن ميسي ليس األفضل في العالم.
حيث عزا بيالردو في حديثه لصحيفة "أوليه" 
األرجنتينية قــراره إلى أن ألفريدو دي ستيفانو 
العب ريال مدريد الراحل كان كالسوبر مان، وكانت 
لديه المقدرة على أن يقود الهجمة من المرمى إلى 

المرمى، ثم تاله بيليه ومارادونا.
وأضاف بيالردو: " صحيح أن الوقت الحالي هو 
لميسي، كنت سأعرف أنه سيحقق الجائزة األفضل 
متجاوزًا كريستيانو رونالدو نظرًا للفرق الكبير 

بينهما بطبيعة الحال.
وختم بيالردو الذي سبق له تدريب إشبيلية 
اإلسباني وبوكاجونيور والمنتخب الليبي: " ميسي 
هو األفضل في الوقت الحالي فقط، ولكنه ليس 
األفضل في التاريخ، لقد وصل للقمة وال أعتقد 
أنه سيكون قادرًا على الفوز بألقاب بأكثر مما فاز، 
ويبقى أمامه هدف مهم وهو الفوز بكأس العالم".

من أعماق قلوبنا نهنئ ونبارك 
للطالبين النجيبين/

زكريا  وزياد أحمد الزيدي
لتفوقهما الدراسي، 

متمنين لهم النجاح المستمر  
في تحصيلهما العلمي

تهانينا وألف ألف مبروك

المهنئهون:
والدكما/ العقيد  أحمد الزيدي- والدتكما واخوانكما وأخواتكما

وجميع األهل واالصدقاء

كل التبريكات وأجمل التهاني نزفها ونهديها للطالبين النجيبين/

رفقي صالح مهدي
 أحمد جمال أحمد حسين خالد

بمناسبة نجاحهما 
وحصولها على دبلوم 

تجارة -محاسبة..
تمنياتنا لهما التوفيق 

في دروب حياتهما 
العلمية والعملية..

المهنئون/
والداكما..

أيمن علي ناصر خالد- صالح علي قاسم
وليد صالح مهدي- وجميع األهل واالصدقاء..

نتقدم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات
 للشاب الخلوق/

احمد محمد أحمد سعيد
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف

تهانينا وألف ألف مبروك..
المهنئون:

والدك/محمد احمد سعيد
وعمك/علي احمد سعيد

وعمك/ حسين يحيى محمد العمداني- واخوك غالب
وأوالد عمك علي/وليد وماجد وحسام..

عماد الحبابي - علي عطسة - صادق الشونري 
 هايل سعيد القحيط..

وجميع األهل واالصدقاء..

نزف أجمل التهاني والتبريكات للشاب الخلوق/

عبدالستار محمد الجبري
بمناسبة الخطوبة وعقد القران وقرب الزفاف
متمنين له السرور الدائم وألف ألف مبروك

المهنئون:
العميد/ محمد الجبري- عبدالكريم محمد الجبري

حمود محمد العماري- فؤاد المهدي
أسامة يحيى بدر- عبدالوهاب محمد الجبري
عبدالملك محمد الجبري- يحيى محمد الجبري
أحمد أبكر األهدل- عبداإلله محمد الجبري

عبدالغفور محمد الجبري
وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني وأطيب التبركيات نهديها للشاب 

المهندس/ عماد مهيوب حميد هزاع
بمناسبة تفوقه العلمي وحصوله على 

المركز األول على مستوى الجمهورية في 
امتحانات المعاهد الفنية والمهنية -قسم 

الهندسة متمنين له المزيد من النجاح..
المهنئون:

والدك مهيوب حميد هزاع
اخوانك رمزي وفؤاد وعصام ومروان 

وإدريس مهيوب حميد..
االستاذ جبران القباطي- االستاذ جالل 

عبدالجليل
صادق مارش حميد واخوانه- وجميع األهل واالصدقاء

باقة ورد معطرة باريج 
الفل والياسمين نهديها 

للشاب الخلوق

محمد احمد الكبسي 
بمناسبة زفافه الميمون 
االسبوع الماضي.. نتمنى له 

السعادة الدائمة
 وبالرفاه والبنين ..
 الف الف مبروك يا 

محمد..
المهنئون :

احمد فرحان 
 وجميع االهل واالصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات 
 نهديها للشاب الخلوق/

 محمد محمد عبدالله حزام االشول 
بمناسبه دخوله القفص الذهبي..

فالف مبروك..
المهنئون:

 األستاذ صالح صالح الصانع
  سعيد الحمزي 

 هيثم  وعبدالله صالح الصانع.
وجميع األهل واألصدقاء.

  نهنئ انفسنا ونبارك لالبن البار 
المهندس/

سعيد صالح خميس
بمناسبة إكماله دراسة الماجستير

 في إدارة األعمال وبتفوق من الجامعة 
الماليزية.. جعله الله ذخرًا وفخرًا لنا 

والخوانه 
ونفع الله به الدين والوطن.. 

وعقبال الدكتوراه..
المهنئون:

االستاذ/ حميد عاصم- صالح خميس
 بليغ الحطابي

وجميع األهل واالصدقاء


