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إشراف:/ يحيى الضلعي

ألقت السلطات اإليطالية القبض على المالكم ميركو ريسي بطل  
االتحاد الدولي للمالكمة في عام ٢٠١٥م..

وبحسب ما أكدت صحيفة "كوريري ديال سيرا" فالقبض على 
 عمره 

َّ
ريسي  جاء بسبب ارتكابه جريمة خطف طفل لم يتخط

الـ٩ أعوام.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة اإليطالية ألقت القبض عليه هو 

ووالدته  وشقيقته وسيدة أخرى تبلغ ٢٥ عامًا لمساعدتهم له 
في خطف الطفل.

كما ذكرت الصحيفة أن ريسي اختطف الطفل بهدف الحصول على  
أموال كانت تدين له بها والدته كثمن لمخدرات كان قد وفرها لها.

جدير بالذكر أن الواقعة ليست األولى لريسيني، حيث قبض عليه 
في  ٢٠١٤م بسبب محاولته السرقة باإلكراه.

 القبض على بطل العالم للمالكمة بسبب خطف طفل!!

األثيوبي مبراتو يخلف الوطنى أحمد قاسم على رأس الجهاز الفني..

المنتخب الوطني يستعد لمواجهة المالديف في الملحق المؤهل لكأس  أمم آسيا
«الميثاق»-خاص

< فــاصــل جــديــد مــن التخبط 
ــه االتــحــاد  والــعــشــوائــيــة خـــرج ب
الــعــام لــكــرة  الــقــدم  - األربــعــاء 
ــمــاضــي - حــيــن أصــــدر قــــراًرا  ال
غريًبا تمثل في تسمية  مدرب 
جديد لقيادة المنتخب الوطني 
األول لكرة القدم خــالل الفترة  
القصيرة القادمة، وهو المدرب 
األثيوبي إبراهام مبراتو الذي تم  
تعيينه لقيادة المنتخب األول 
وإعــداده للمباراتين المقررتين 
أمام  منتخب المالديف في الثاني 
والسابع من شهر يوينو المقبل 
لتكميلية  لتصفيات ا ضــمــن  ا
المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم 
آسيا ٢٠١٩م التي  ستقام في 

اإلمارات..
 العشوائية تكمن فــي قيام 
االتحاد بتعيين األثيوبي مبراتو 
لــتــدريــب  الــمــنــتــخــب دون أي 
ــتــي دعــت  تــوضــيــح لــألســبــاب ال
ــقــرار  االتـــحـــاد إلصــــدار هــــذا  ال
الغريب، باعتبار أن االتحاد كان 
قد عّين المدرب الوطني  أحمد 
قاسم على رأس الجهاز الفني 

ــي مـــارس الماضي   للمنتخب ف
ــرة  وقـــــاده فـــي الـــمـــبـــاراة األخــي
بالتصفيات اآلسيوية المشتركة 
لكأس العالم  وكــأس آسيا أمام 
البحرين في المنافسة وخسرها 

منتخبنا «صفر / ٣».
وبــغــض الــنــظــر عــن الــخــســارة 
ــمــذكــورة، فـــإن قـــرار االتــحــاد  ال
باإلطاحة  بالمدرب الوطني أحمد 
ا وال تفسير 

ً
قاسم ال مبرر له إطالق

لهذا القرار  المريب.. فهل ُيعقل 
أن ُيعين مدرب في شهر مارس، 
ثم يتم االستغناء  عنه في أبريل، 
بعد أن قاد المنتخب في مباراة 
واحدة فقط..ثم ماذا  يعني قرار 
تعيين األثيوبي مبراتو في شهر 
أبريل ليتولى قيادة  المنتخب في 
المباراتين المنتظرتين في شهر 
يونيو المقبل أمــام  المالديف، 
وما الذي يمكن أن يقوم به هذا 
الــمــدرب األثيوبي الـــذي  تحول 
في هذه الفترة إلى خبير يعمل 
مديًرا فنًيا في االتحاد، ومن قبل 
كان  مدرًبا لهالل الحديدة، قبل 
أن يقود المنتخب األولمبي في 

أكثر من  مناسبة..

إنجاز كبير للفروسية اليمنية في بطولة العالم

«الميثاق»-متابعات
< حــقــق المنتخب الــوطــنــي للفروسية 
ا في ختام  مشاركته في 

ً
ا رائًعا ومتميز

ً
إنجاز

منافسات بطولة كأس العالم الثانية  اللتقاط 
األوتـــاد التي  جــرت في العاصمة المصرية 
القاهرة بمشاركة «١٣» دولة مثلها  «٦٦» 

فارًسا.
 اإلنجاز اليمني الذي حققه فرسان منتخبنا 
تمثل في الفوز بالميدالية  الفضية في مباراة 
التتابع «الهندي» والميدالية البرونزية في 
ــرمــح.. وشــهــدت البطولة  مــبــاراة  فرقي ال

مشاركة رائعة للفروسية اليمنية،  وكان 
نجوم المنتخب قريبين جــًدا مــن تحقيق 
ميداليات أخــرى لوال ســوء  الحظ..باإلضافة 
ــى أن المنتخب شـــارك فــي البطولة وهو  إل
لم يستعد  االستعداد األمثل، بالنظر إلى 

الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
ويأتي هذا اإلنجاز بعد مرور ثالثة أشهر 
على تحقيق اإلنجاز الكبير  في بطولة العالم 
اللتقاط األوتاد التي جرت في سلطنة عمان 
خالل  يناير الماضي، وحقق فيها الميدالية 

الفضية في فرقى الرمح..

تيفيز: لكي تشتري بوجبا عليك 
أن تبيع "البومبونيرا"

أشاد النجم األرجنتيني الكبير كارلوس 
تيفيز مهاجم بــوكــا جــونــيــوز  الحالي، 
بزميله السابق في يوفنتوس اإليطالي 
الدولي الفرنسي بــول  بوجبا، حيث أكد 
بشكل ساخر أنه لكي تشتريه يجب ان 
تبيع ملعب " البومبونيرا" ستاد البوكا 

الشهير.
وقـــال تيفيز فــي تصريحات لشبكة 
«ESPN» األمريكية عن بوجبا: "لكي  
تشتري بوجبا يجب أن تبيع البومبونيرا، 
إنه العب يمتلك إمكانات  غير طبيعية 

يستحق كل هذا االهتمام".
واختتم كارليتوس حديثه عن مواطنه 
ومهاجم البيانكونيري الحالي  باولو ديباال 
حيث قال: "إنه العب قادر على صناعة 
الفارق، مهاجم  لديه حساسية تهديفية 

عالية، ويمتلك مهارات استثنائية".
ــذكــر أن بوجبا المطلوب مــن كبار  ُي
االندية بالقارة العجوز خاض هذا  الموسم 
مــع يوفنتوس ٤٥ مــبــاراة فــي مختلف 
المسابقات، استطاع أن  يسجل ١٠ 

أهداف ويقدم ١٢ تمريرة حاسمة.

"القديس" يتمنى تتويج ريال مدريد بدوري األبطال

الجزيرة اإلماراتي يسعى 
لضم "الملك" توتي

أكــدت تقارير صحفية أن اإليطالي 
فرانشيسكو توتي نجم فريق رومــا  
ــــادي الــجــزيــرة  ــح عــلــى رادار ن أصــب

اإلماراتي.
ويــأتــي ذلـــك بــعــد أن بـــات مــن شبه 
ــمــؤكــد رحــيــل الــالعــب عــن فريق   ال
العاصمة اإليطالية بسبب قرب انتهاء 

عقده في يونيو المقبل.
تجدر اإلشارة إلى أن "الملك" أضحى 
مطلبًا لعدة أندية أوروبية على  رأسها 
ليستر سيتي اإلنجليزي، وخصوصًا مع 
تأهل الفريق لدوري  أبطال أوروبا في 

الموسم المقبل.

ر القديس اإلسباني والحارس الدولي  عبَّ
لالروخا إيكر كاسياس حارس  ريال مدريد 
السابق وبورتو البرتغالي الحالي، عن أمنياته 
فــي تــخــطــي  الملكي لمانشستر سيتي 
والصعود لنهائي ميالنو والتتويج بالحادية  

عشرة في دوري أبطال أوروبا.
ــال كاسياس فــي تصريحات نقلتها  وق
صحيفة "آس" االسبانية: "لقد  وصل من 
يستحق لنصف النهائي، من يعشق كرة 
القدم سيستمتع  بنصف نهائي ممتع ، 
وأتمنى أن يحالف ريال مدريد الحظ في أن  

يصل لميالنو ويفوز باللقب المحبب له".
ُيذكر أن كاسياس قد رحل عن الملكي 
بعد مواسم رائعة وكبيرة له في  البرنابيو، 
توج خاللها بكل شيء مع نــادي العاصمة 

االسبانية.

 برشلونة قد يبيع نيمار !!
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي برشلونة قد يتخلى 
عن  البرازيلي نيمار؛ بسبب مطالبه المادية المبالغ فيها لتمديد 

عقده.
وأوضحت الصحيفة أّن فشل إدارة برشلونة في إقناع نجمه البرازيلي  
نيمار دا سيلفا بتمديد عقده لمدة طويلة سيدفع النادي الكاتالوني 

إلى  عرض العبه للبيع في سوق االنتقاالت الصيفية القادمة.
وأضافت الصحيفة: أن إدارة الفريق الكتالوني ال تستطيع التجديد 

لالعب البرازيلي، لكن الالعب يريد البقاء مع الفريق.
من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن مساعي إدارة  
العمالق الفرنسي باريس سان جيرمان  للحصول على خدمات   نيمار، 
وصلت إلى طريق مسدود، لسعيهم حالًيا للحصول على نجم  ريال 

مدريد كريستيانو رونالدو.

نتقدم بأجمل التهاني  والتبريكات للباحث/

احمد مثنى العنسي
وذلك لنيل درجة الماجستير من كلية العلوم االدارية جامعة 
ذمار وبتقدير ممتاز والذي كان عنوان الرسالة المقدمة منه 

(عمليات االدارة االستراتيجية واثرها في اداء التمويل االصغر)..
المهنئون

محمد دحان شعالن- صدام عثمان غانم
جمال احمدالزكري- حازم الذراع- يحيى نوري

التهاني القلبية تزف
 للشاب الخلوق

طه حسين محمد بدوجة
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. 

فألف ألف مبروك.. 
وبالرفاه والبنين

المهنئون:
أحمد الفقيه- يحيى نوري-

 يحيى الصورعي
سعيد الحمزي- بليغ الحطابي

أجمل التهاني والتبريكات نهديها 
للشاب الخلوق

جهاد غسان
بمناسبة زفافه الميمون ودخول 

القفص الذهبي.. ألف مبروك
المهنئون:

عادل المفزر- معاذ 
القنازي

محمد متاش- خليل طاهر
هاشم الفضيل- حسام 

زيد
خالد الزبيري

مبروك الحاشدي

بحضور األهل واالصدقاء يحتفلأجمل التهاني والتبريكات نهديها 
 الشاب الخلوق/

أنور يحيى شجاع الدين
األربعاء المقبل 
بزفافه الميمون 
ودخول القفص 

الذهبي
تهانينا وألف 
مبرووووووك
المهنئون:

نجيب شجاع الدين

نهنئ ونبارك للطالب 
النجيب/

معتصم علي زيد محمد
لتفوقه ونجاحه 

وحصوله على الترتيب 
األول بالصف الثالث 

األساسي
ألف ألف مبروك.. 

ومستقبل زاهر إن شاء الله
المهنئون:

والدك/ علي زيد محمد
فيصل عساج

عبدالعزيز فيصل عساج
محمد علي زيد


