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إشراف:/ يحيى الضلعي

انطلقت يوم أمس االحد بالعاصمة صنعاء أول بطولة مفتوحة للعبة  
الجيوجتسو البرازيلي التي تنظمها االكاديمية الدولية للفنون القتالية  
باليمن على مدى يومين متتاليين ، بالتعاون مع اكاديمية الساموراي  
المصرية واليمنية برئاسة البرفيسور محمد فوزي والممثل الرسمي  
للجيوجتسو البرازيلي باليمن ورئيس االكاديمية المدرب الدولي 

خالد  الغيالني.

وتقام منافسات البطولة في اربعة اوزان مختلفة بمشاركة عدد 
كبير  من العبي الجيوجتسو البرازيلي في اليمن..إذ أن هذة البطولة 
هي  الثالثة التي تقيمها االكاديمية والتي تأتي في اطار نشر لعبة  
الجيوجتسو البرازيلي في اليمن بشكل عام لتشجيع الشباب وخلق  
التنافس بين الفئات الشبابية والرياضيين من هواة االلعاب القتالية  

والدفاع عن النفس.

انطالق أول بطولة مفتوحة للجيوجتسو البرازيلي باليمن

نزف أجمل التهاني والتبريكات القلبية للشاب الخلوق/

شمس الدين الويسي
بمناسبة زفافه.. وبالرفاه والبنين.. ألف مبروك..

المهنئون:
عبدالقوي شرف الدين- عبدالناصر شرف الدين

علي ناجي حميد- محمد أنعم
عبدالله ملهي- محمد مطيع

بكيل الشائف- عبدالرحمن الويسي
وجميع األهل واالصدقاء في قريتي الملحكي 

والشريحين بالشعر..

أجمل التهاني وأطيب التبريكات
 نهديها الزميل

عبدالملك الفهيدي
بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا أسماه

عارف
جعله الله قرة عين لوالديه 
وأنبته نباتًا حسنًا ألف مبروك

المهنئون:

القطاع االعالمي للمؤتمر الشعبي العام 
عنهم/

طارق الشامي- محمد أنعم- أحمد الحبيشي
وجميع العاملين بالقطاع االعالمي للمؤتمر

نائب وزير الشباب والرياضة: 

«الميثاق»-متابعات
أكد نائب وزير الشباب والرياضة حسين زيد بن يحيى أنه 
سيتم االيام  المقبلة صرف مبالغ التكريمات الخاصة باألبطال 
الذين حققوا  انجازات للرياضة اليمنية في مختلف المحافل 
الخارجية وأبطال  البطوالت الداخلية خالل الفترة من ٢٠١٢ 

حتى ٢٠١٦م.
وأوضح نائب وزير الشباب أن الوزارة ستنظم  حفًال كبيرًا في  
العاصمة صنعاء لتكريم أبطال اليمن وذلك في إطار احتفاالت 
الشعب  اليمني بالعيد الوطني الـ ٢٦ للجمهورية اليمنية ٢٢ 

مايو.
وقال: "سنقوم بتكريم األبطال الذين رفعوا علم اليمن عاليًا 
في مختلف  المحافل الدولية واآلسيوية والعربية واإلقليمية ، 
وقد تم تشكيل لجنة  بهذا الشأن، ويتم حاليًا وضع اللمسات 

األخيرة للتكريم ".
وأشار إلى أن المبالغ المالية التي سيتم تكريم األبطال بها 
تقديرًا لما  حققه أبطال اليمن -شبابًا وفتيات - في مختلف 
المحافل الرياضية..  وأضــاف: " لجنة التكريم تعمل في هذا 
اإلطار بكل شفافية، وننظر لكل  أبنائنا الرياضيين في مختلف 
المحافظات بعين واحــدة باعتبارنا  مسؤولين عن كل أبناء 

الوطن ".
ولفت بن يحيى إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستصرف مطلع  
مايو الجاري وبالتزامن مع احتفاالت عيد الوحدة، المخصصات  
المالية للفصل األول من العام الجاري والخاصة بأندية الدرجتين  
األولى والثانية وأبطال المحافظات لعدد ١٠٤ أندية في كافة  
المحافظات بما في ذلــك الجنوبية والشرقية، باإلضافة إلى  
صرف مخصصات مكاتب الشباب والرياضة .. مشيرًا إلى أن 
ذلك  يعكس اهتمام السلطة المركزية بالشباب والرياضيين 

في كل الوطن.

وأكد نائب وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستقوم بصرف 
تلك  المخصصات كالتزام قانوني وأخالقي، وذلك رغم الظروف 
العصيبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي األمريكي 
والحصار  الذي يفرضه على اليمن، وشحة اإلمكانيات..مشيرًا 
إلى أن شهر مايو  سيشهد فعاليات شبابية وكشفية بمشاركة 
الفتيات والفتيان احتفاًال بالعيد  الوطني وذلك في إطار إعداد 
جيل جديد مبني على قيم الــوالء  الوطني، وتأكيدًا على حب 
الشباب لوطنهم، ودعمهم ألبطال الجيش  واللجان الشعبية 

الذين يتصدون للعدوان.
وذكر في ختام تصريحه أن قيادة الوزارة ستولي خالل الفترة 
القادمة  اهتمامًا أكبر بالرياضة النسوية لتنشيطها بشكل أكثر 
فعالية، وستعمل  على استقاللية األندية واالتحادات الرياضية 
واللجنة األولمبية اليمنية  لتمثل الرياضيين واالتحادات بعيدًا 
عن أي عمل حزبي..مبينًا أن كل اإلمكانات المتاحة للوزارة 
ستسخر فقط للشباب والرياضيين في كل  ربوع الوطن من 

أقصاه إلى أقصاه دون تمييز.

األيام المقبلة تكريم أبطال اإلنجازات الرياضية  وصرف مخصصات األندية

اتحاد الكرة.. عبث سائد ومهازل مستمرة !!
«الميثاق»-متابعات

افادت مصادر مطلعة أن الخالفات واالنقسامات 
بين أعضاء اتحاد  كرة القدم وصلت ذروتها وأصبح 
هناك فريقان داخل اتحاد الكرة، االول بقيادة النائب 
األول لرئيس االتحادة حسن با شنفر، وفريق بقيادة  

األمين العام حميد شيباني .
وكشفت المصادر عن أن هذه الخالفات سببها أن 
األول استغل  عالقته الحميمة والقديمة مع رئيس 
االتحاد  أحمد صالح العيسي،  ليحصل على الدعم 
الكافي، األمر الذي جعل األمين العام حميد شيباني  
فــي معزل عــن مهمته التنفيذية وجعله أمــام 
الجماهير السبب في  النتائج السلبية التي تحققها 
المنتخبات الوطنية أو إقالة أجهزتها الفنية، وهو 
في الحقيقة رجل يعمل بالنظام والقانون ويرفض 

ات من  أي طرف … اإلمالء
المصادر أضافت: أن حميد شيباني لم يكن يتوقع 
أن ينضم أقرب  الناس إليه وهو مصطفى السهلي 
إلى فريق باشنفر ومع هذا الفريق  وجد ضالته 

وأصبح يفرض رأيه على المدربين ويضم ويستبعد  
العبين حسب الوساطة ولكن شيباني مستاء أكثر 
إلى حد ال يطاق من   العيسي بسبب االنحياز الكامل 
لصديقه حسن باشنفر وإعطائه صالحيات ليست 
من اختصاصه وأيضًا تخليه عنه في هذا الظرف  
العصيب ال سيما بعد سنوات من الوفاء واإلخالص 
قضاها في األمانة  العامة لالتحاد مدافعًا عن فشل 

العيسي …
المصادر اختتمت حديثها وأكدت أن باشنفر بنى 
عالقته مع بعض  األعضاء على المجامالت بدليل 
أن تعيين خالد الدغيش مساعدًا  لمدرب المنتخب 
إبراهام مبراتو جاء مراضاة للعضو عبدالفتاح لطف  
بعد إقالة المدرب السابق أحمد علي قاسم بدون 

مبرر، بينما إبراهام  رشح اسمًا آخر.
ونتيجة للمحاباة والمجاملة والعبث اإلداري 
السائد جعل بعض  أعضاء االتحاد ينضمون إلى 
صف باشنفر بل ويؤيدون ارتجاليته  وقراراته 

العشوائية.

األثيوبي أبراهام:مهمتي التدريبية مع المنتخب مؤقتة!!
«الميثاق»-متابعات

كشف االثــيــوبــي ابــراهــام مبراتو 
مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم 
ــتــدريــبــيــة مع  عـــن  أن مــهــمــتــه ال
المنتخب مؤقتة حتى يتعاقد اتحاد 
الكرة  مع  مدرب جديد خالل الفترة 

القادمة .
وأكد مبراتو ان التأهل الى األدوار 
المقبلة من التصفيات اآلسيوية  هو 
هدف اساسي وضروري ويجب على 
اتحاد الكرة تحقيقه بغض  النظر 
عن استمراره في مهمته من عدمه 
، سيما وأن لقاء المالديف  سيكون 
مصيريًا بالنسبة للمنتخب اليمني 

خالل ثالث سنوات مقبلة .
ــراهــام الـــذي عينه اتحاد  وقـــال اب
الكرة األسبوع الفائت لقيادة المنتخب  
الوطني في المعسكر الداخلي في 

حــديــث " لليمن الــيــوم الــريــاضــي": 
ِبل هــذه المهمة ألنــه يعمل 

َ
ــه  ق ان

مع االتحاد اليمني منذ فترة ليست 
بالقصيرة  كمدير فني لالتحاد وكان 

لــزامــًا عليه ان يكون عند مستوى 
المسؤولية الملقاة  على عاتقه وان 
ينفذ المهام الموكلة إليه في مثل 

هكذا ظروف .
ـــى ان بــرنــامــج  ـــراهـــام ال واشــــار اب
المعسكر الداخلي تم الرفع به الى  
اللجنة الفنية في االتحاد وبناء عليه 
تم استدعاء ثالثين العبًا لمعسكر  
داخلي في العاصمة صنعاء سيتلقون 
خالله التمارين وسيخضعون للعديد 
ــارات الفنية والبدنية  ــب مــن االخــت
من اجــل اختيار العناصر  المؤهلة 
زضمها لصفوف الفريق..موضحًا أن 
المحترفين في الخارج  سينضمون 
للمعسكر الخارجي .. الفتًا إلــى أن  
بعض الالعبين  اعتذروا عن عدم 
االلتحاق بالمعسكر السباب متعلقة 

بهم شخصيًا.

رونالدو قد يغيب عن اليورو

حذر نونو كومباس طبيب المنتخب البرتغالي، أن 

الالعب البرتغالي  كريستيانو رونالدو قد يغيب عن 

بطولة كأس األمم االوروبية في حالة  عدم عالجه 

بالشكل الصحيح.

وقال كومباس في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" 

اإلسبانية:"رونالدو تعرض لتمزق في العضالت، 

وهذه اإلصابة تحتاج تقريبًا من  ١٨ إلى ٢١ يومًا 

حتى يعود للمالعب مرة اخرى، فهو يحتاج من ١٢  

إلى ١٤ يومًا للعالج، ومن بعدها ٥ إلى ٧ ايام من 

أجل فترة التأهيل، لذلك  يجب أن يعود في العاشر 

من مايو الجاري."

وأضاف طبيب المنتخب البرتغالي في تصريحاته:" 

إذا عاد رونالدو  قبل هذه المدة، من الممكن أن يحدث 

معه مضاعفات قد تؤدي إلى  غيابه لفترة أطول من 

المتوقع، ومن الممكن أال يشارك في كــأس  األمم 

األوروبية في الصيف المقبل في فرنسا."

الجدير بالذكر أن رونالدو غاب عن مباراة مانشستر 

سيتي اإلنجليزي  في ذهاب دور نصف النهائي لدوري 

أبطال أوروبـــا، وأعلن ريـال  مدريد أن الالعب من 

الممكن أن يتواجد في مباراة العودة يوم  األربعاء 
المقبل.

العبة اسكواش مصرية تحقق انجازًا رائعًا وتخطف األضواء
أثبتت العبة االسكواش المصرية " نور الشربيني " تفوقها  وحضورها المميز وتوجت 
بلقب بطولة العالم لسيدات االسكواش  بماليزيا بعد تغلبها على اإلنجليزية لورا ماسارو 

بثالثة أشواط  لشوطين.
وأنهت نور الشربيني مباراتها ضد اإلنجليزية لورا ماسارو المصنفة  األولى عالميًا 
بعدما عوضت تأخرها بشوطين دون مقابل للفوز بالنهاية  بثالثة أشواط لشوطين 
وسط أداء رائع من الالعبة المصرية. وباتت نور الشربيني (٢٠ عامًا) أصغر العبة في 
تاريخ اللعبة تحرز اللقب وأول وأصغر بطلة مصرية تحرز بطولة العالم وسط  إشادة 

عالمية كبيرة بها من وسائل  اإلعالم ومحبي االسكواش عبر العالم.
وأبدت نور الشربيني سعادتها الغامرة بحصدها لقب بطولة العالم ،  وتحدثت قائلة: " 
أعتقد أنني أحلم بالوقت الحالي، لم أكن أتصور أنني يمكنني فعل ذلك األمر فقد واجهت 
المصنفة األولى عالميًا لورا ماسارو وهي العبة صعبة وعنيدة ومتمرسة وبصراحة من 
أصعب الالعبات في الملعب، رغم تأخري بشوطين أمامها ولكن مدربي قال  لي واصلي 
اللعب بقوة ألنه ال شيء لديك لتخسريه، وبالفعل قمت بذلك وتمكنت من العودة والفوز 
بالنهاية، وأشعر بسعادة كبيرة وأحمد الله على هذا االنجاز وأهدي اللقب لبلدي مصر 
ولعائلتي ومدربي  وكل من وقف بجانبي، وأعد الجميع بأنني سأواصل العمل بجدية  

لتحقيق المزيد ورفع اسم بلدي عاليًا في المحافل العالمية" .

صديقة رونالدو بفستان ملفت في برشلونة!!
كانت أرينا شايك نجمة عرض أزياء "لو سيال" 
الــذي تم عرضه فــي  برشلونة في إطــار أسبوع 

الموضة لفساتين الزفاف.
صديقة كريستيانو رونالدو السابقة تقدمت 
عارضات األزياء تحت  ١٥٠٠ ضوء، وذلك بفستان 

شفاف ومطرز مثير جدًا. 
وصرحت العارضة الروسية بأنها تشعر باألناقة 

وتريد الزواج كأي  امرأة.
في الوقت عينه كان النجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو يطلب  مساعدة الفريق الطبي لنادي 
برشلونة وذلك للتعافي من االصابة التي  تعرض 

لها.
ويأتي هذا الطلب بعد فقدان النجم البرتغالي 

الثقة بالفريق الطبي  للنادي الملكي.

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها

للمالزم محمد جمال سويد
بمناسبة ارتزاقه المولود

 البكر الذي أسماه

حسن
جعله الله قرة عين لوالديه 

وأنبته نباتًا حسنًا
ألف ألف مبروك

المهنئون:

والدك العقيد جمال سويد
المالزم علي المذابي

وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات نهديها 
للشاب الخلوق

نصر محمد الحداد
بمناسبة زفافه ودخوله

 القفص الذهبي.. تهانينا..
 ألف ألف مبروك

المهنئون:
أيمن الحرازي- طالل الحداد

إبراهيم العديني- محمد الكامل

 أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نزفها للشاب الخلوق المهندس/

نائف محمد يحيى عبدالجليل سعد المليك
بمناسبة دخوله القفص الذهبي والذي 

سيتم بمشيئة الله تعالى بعد غٍد 
األربعاء في العاصمة صنعاء.. 

متمنين له حياة زوجية سعيدة 
وبالرفاه والبنين وألف مبروك

المهنئون:
قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 
بالمركز (هـ) عزلة بني عيسى مديرية 

جبل حبشي محافظة تعز
عنهم/ محمد عبده سفيان المليك

مهيوب محمد قاسم المليك
محمد عمير أحمد اسماعيل البرطي
غمدان سعيد عبدالله سيف المليك

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها للشابان الخلوقان

عبدالرحمن وفايز محمد أحمد سعيد حاجب
بمناسبة قرب الزفاف ودخولهما 

القفص الذهبي
فألف مبروك

المهنئون:

والدكم الحاج/ محمد أحمد سعد حاجب
وأخوانكم / حميد ومحمد ومهدي 

وصالح وعبدالله وأحمد وعلي
محمد محمد العصيمي واخوانه وجميع 

األهل واالصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات محمل بأريج الفل والياسمين 
نهديها للشاب الخلوق/

 أحمد علي المؤيد
وذلك بمناسبة الخطوبة..فألف مبروك..

وعقبال الفرحة الكبرى
المهنئون:

العالمة/ حمود عباس المؤيد-  والدكم الدكتور/علي 
حمود عباس المؤيد

  أحمد وعلي السياني- محمد الدرة
 حمزة علي مبارك-حسن المؤيد

 أمين المروني- وكافة األهل واألصدقاء


