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إشراف:/ يحيى الضلعي

احــتــل منتخبنا الوطني لــكــرة الــقــدم المركز ١٦٢ في 
التصنيف العالمي  الصادر عن االتحاد الدولي للعبة (فيفا) 

لشهر يوليو الجاري متقدمًا  ١٦ مركزًا.
وترك المنتخب الوطني األول لكرة القدم قائمة أسوأ ٣٠ 
منتخبًا في  العالم حيث كان يحتل المركز ١٧٨ بتصنيف 
شهر يونيو الماضي  قبل أن يتمكن مطلع الشهر ذاته من 
الفوز على منتخب جزر المالديف ذهابًا وإيابًا ضمن دور 

الملحق لتصفيات كأس آسيا ليتأهل  إلى دور المجموعات من 
التصفيات وبالتالي تقدم في التصنيف  العالمي.

ويعد هذا التقدم في التصنيف العالمي هو األول للكرة 
اليمنية منذ  تصنيف شهر ديسمبر العام الماضي حين 
تقدمت إلى المركز ١٧٤  لتبدأ بعدها سلسلة تراجعات 
وصلت إلى دخولها قائمة أســوأ ٣٠  منتخبًا وفق تصنيف 

الفيفا.

استأنف المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم معسكره الداخلي  بالعاصمة صنعاء استعدادًا 
لخوض نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها خالل سبتمبر القادم في الهند.

ويلعب ناشئو اليمن في النهائيات اآلسيوية ضمن المجموعة 
الرابعة  التي تضم إلى جانبه منتخبات أوزبكستان (حامل 

اللقب)، كوريا الشمالية، وتايالند.
ويشارك في المعسكر الداخلي ٣٧ العبًا اختارهم الجهاز 
الفني  لمنتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني 
بعد أن اطلع  على مستويات ١٣٠ العبًا من مختلف المحافظات 
على ثالث دفع في ثالثة تجمعات أقيمت في العاصمة صنعاء 

خالل شهر رمضان  المنصرم.
وتعد قائمة الالعبين الذين يخوضون المعسكر الحالي من أفضل  
العناصر الذين اختارهم الجهاز الفني في المرحلة الحالية بما 
يتوافق مع السن المحدد بـ١٦ عامًا، حيث ستستمر عملية الغربلة 

حتى  االستقرار على التشكيلة النهائية وقوامها ٢٣ العبًا.
ومن المقرر أن يقوم االتحاد العام لكرة القدم بتوفير معسكر 
خارجي للمنتخب يتخلله مباريات تجريبية خالل الفترة القادمة 
بغية رفع مستوى  العبي المنتخب خصوصًا مع قصر فترة اإلعداد.

منتخبنا في المركز ١٦٢ بتصنيف الفيفا

أجمل التهاني وأرق وأطيب التهاني والتبريكات نهديها ونزفها لألخ/
فؤاد حسين القدمي
بمناسبة زفاف نجليه المهندسان/

أحمد و صدام
بارك الله لهما وعليهما وبالرفاه والبنين.. وألف مبروك

المهنئون:
عمكما/ نبيل حسين القدمي- هالل أحمد القدمي

  أمير نبيل القدمي

أجمل التهاني نتقدم بها للشيخ/ 

عبدالله جياش
بمناسبة زفاف نجله

 علي
تهانينا وألف مبروك

المهنؤن
اخوانك/ عادل عبدالله  جياش-  جياش عبدالله جياش

الشيخ / عبدالله يحيى القرشي واوالده
صادق قاسم العليمي واخوانه

عبدالله النهدي- فواز مانع- عبدالله مسمار- ابو عمار - الشيخ 
محمد حمود الجراش- ونجله امين-توفيق عبدالرحيم القرشي..

ر والسرور منزل األخ العزيز/
ْ

 الِبش
َّ

ت األفراح وهل عمَّ

نظمي محمود اسماعيل..
بمناسبة ارتزاقه مولودًا أسماه

«أيهم»
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا.. ألف ألف مبروك..

المهنئون:
د.رشاد عبدالرزاق الحمادي

عبدالقادر عبدالرزاق الحمادي
محمد عبدالرزاق الحمادي

رمزي محمود القدسي
براق محمود القدسي

وضاح محمود القدسي..

يعلن األخ/ 
محمد علي صالح الشارحي
أن ابنه علي محمد صالح 

الشارحي مفقود وعنده حالة 
نفسية فعلى من يعرف مكان 
تواجده االتصال على الرقم:

٧٧١٨٥٦٦٩٤
وله جزيل الشكر والتقدير

نهنئ ونبارك الشيخ 

محمد حمود حامد الريشاني 
بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه

يحيى
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا

وألف ألف مبروك أبا «يحيى»
المهنئون:

الشيخ/ عبدالرحمن حمود الحملي
الشيخ/ يحيى عبدالكريم الحملي
الشيخ/ محمد يحيى يحيى الحملي

الشيخ/ علي محمد علي حزام الحملي
وجميع األهل واألصدقاء

يجري معسكره الخارجي بالقاهرة قبل نهائيات آسيا..

الشباب يواصل مرحلة اإلعداد الثالثة

يــواصــل المنتخب الــوطــنــي للشباب لكرة 
القدم المرحلة الثالثة لعملية اإلعــداد التي 
بدأت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة صنعاء 
تحضرًا لخوض نهائيات كأس أمم آسيا التي 
تستضيفها البحرين في أكتوبر القادم ضمن 
المجموعة الثانية التي تضم منتخبات قطر 

واليابان  وإيران.
وكان  الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب 
الوطني المعروف محمد النفيعي قد اعلن 
قائمة نهائية بأسماء ٣٠ العبًا تم استدعاؤهم 

للمشاركة في التجمع الثالث..
وبحسب المدير الفني للمنتخب الكابتن محمد 
النفيعي أن الالعبين الذين تم استدعاؤهم 
سينخرطون في معسكر المنتخب بصنعاء 
استعدادًا للسفر إلى القاهرة االيام المقبلة.. 
حــيــث ســيــشــارك ٢٨ العــبــًا فــي المعسكر 

الخارجي األول.
وكان ٣٨ العًبا خاضوا مرحلة التجمع الثاني 
للمنتخب بصنعاء خالل شهر رمضان، وخضعوا 
لتدريبات واخــتــبــارات بدنية وفنية مكثفة 
تحضيرًا لمرحلة المعسكر الخارجي، الذي يشهد 

خوض عدد من المباريات التجريبية القوية.
ُيــذكــر أنــه تــم استبعاد ١٠ العبين من 

القائمة األولــى لمنتخب الشباب التي شاركت 
في التصفيات اآلسيوية العام الماضي، بعد أن 
أتيحت  للجهاز الفني فرصة اختيار أفضل 
العناصر ضمن ٨٧ العًبا ضمتهم المرحلة 

األولى لالختيار.
 والالعبون هم:

 رامي علي الوسماني 
علي يحيى الحروي 

 أسامة حسن عبدالجبار 
 ماجد عمر قاسم 

 محمد جمال المداري
 ميالد خالد العميسي

محمد مهيوب الصرمي
 العباس ناصر صالح 
 محمد هاشم النجار 
أحمد عبدالله جوبح 

محمد عبده الحذيفي 
أحمد عبدالله سالم

عصام نعمان عبدالله
 حسام عادل علي 

سالم جمال الهارش 
 صالح أحمد المرفدي 

 داوود أحمد محمد 

زكريا عبدالرحمن طواف 
 ناصر أحمد محمدوه 

 محمد أحمد هزاع 
 عبدالرحمن عبدالسالم عبدالدائم 

 عبدالحكيم عبدالله سيف 
 مجاهد عبده فارع 

 عزالدين محمد الربوعي
 طه عبدالله كندش

 مازن حسن علي 
أحمد عمر بن بكر 

علي عبدالله حفيظ 
عبدالعزيز عبدالقادر موسى

جار الله علي الزغاري
ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الشباب 
من الكابتن محمد النفيعي مديرًا فنيًا، 
والــالعــب الــدولــي السابق خالد بن بريك 
مــســاعــدًا، ومحمد درهـــم علي مــدرب 
الحراس، ويضم الجهاز اإلداري الالعب 
الدولي السابق جياب باشافعي واإلداري 
المعروف بحضرموت أنـــور  الرباكي، 
كما تم تكليف الدكتور عبدالرحمن 
الشرجبي ليكون طبيبًا للمنتخب، وأحمد 

علي اختصاصي العالج الطبيعي.

الناشئون ..إعداد متواصل يسبق 
خوض نهائيات آسيا

ميسي يفلت من 
انقالب تركيا 

اضطر ليونيل ميسي نجم برشلونة إللغاء رحلته 

المقررة إلى تركيا،  إثر االنقالب العسكري الذي 

حدث بها مساء الجمعة الماضي.

وكان من المقرر أن يخوض ليو مباراة خيرية 

لصالح مؤسسة تابعة  لزميله السابق الكاميروني 

صامويل إيتو، حيث كان سيسافر  - السبت- ولكنه 

بقي في إيبيزا لمواصلة إجازته عقب ما حدث.

ميسي كان أكثر حظًا من زمالئه الذين سافروا 

بالفعل وباتوا  متواجدين بتركيا في خضم األحداث، 

وعلى رأسهم كارلس بويول  قائد البلوغرانا السابق، 

والبرتغالي ديكو العب البارسا وتشيلسي  السابق، 

وإريك أبيدال العب برشلونة السابق أيضًا والتركي 

أردا  تــوران العب الفريق الحالي، باإلضافة إليتو 

نفسه والمزيد من  الالعبين أبرزهم لورين العب 
آرسنال السابق. 

اإلعالم 
الرياضي وقرار 

بن يحيى!!

تفاجأت أنا ومعظم زمــالء الحرف الرياضي من قــرار نائب وزير 
الشباب والرياضة القائم باألعمال حسين زيد بن يحيى، الذي قضى  
بتشكيل لجنة مهمتها القيام بتسيير شؤون اتحاد اإلعالم الرياضي.. 
حسب للنائب 

ُ
ا إيجابًيا وخطوة جيدة ت

ً
القرار في مضمونه يحمل هدف

بن  يحيى إلعادة روح هذا الكيان الذي تم تجميده منذ أكثر من 
١٥عامًا، وبكلمة شفوية من قيادة الوزارة نفسها التي تسعى اليوم 
إلعادة حياته من جديد بغية لم شمل وشتات كل من ينطوي تحت 

مظلته بعد أن  تسببت رياح الوزارة بتطيير المظلة وأصحابها.
الفكرة متميزة وربما يكون الهدف سامًيا.. غير أن عالمة استفهام  
كبيرة تضع نفسها أمام هذا القرار، وسؤاًال محيرًا يبحث عن إجابة  
مقنعة عن: ما هي الحيثيات التي استند لها بن يحيى إلصدار هذا 
القرار من ناحية المسمى.. وما المعايير التي عمل بها الختيار تشكيلة 
ه من احترام كبير للزمالء الذين تم  اختيارهم  األسماء؟ رغم ما ُنِكنُّ

لقائمة هذه اللجنة.
 وال ضير أن صبرنا طال ونحن نترقب تصحيح مسار كيان اتحادنا..  
 
ً
ولكن بهذا الشكل فأنا أول المعترضين.. ويومها أعلنتها صراحة

أمام أغلب الزمالء بأني ضد أسلوب وطريقة إصدار هذا القرار ألسباب 
عدة أهمها: عدم شرعية اختيار األسماء نتيجة عدم إخضاع العملية  
للتصويت أو اإلجماع عليها من قبل أصحاب القرار وهي الجمعية 
ات القانونية التي تنص  العمومية السابقة لالتحاد، واالفتقاد لإلجراء
عليها اللوائح واألنظمة المعمول بها في االتحادات األهلية ..فضًال عن 
اعتراضي للمسمى الذي تضمنه القرار (لجنة تسيير اتحاد)  وليس 

لجنة تحضيرية مهمتها إعادة االتحاد .
وحتى اللحظة لم أجد تفسيًرا لقضية المعايير التي عمل بها بن 
يحيى  في إصدار هذا القرار.. وهل اتخاذه لهذا القرار كان نابًعا من  
حرصه على اإلعالم الرياضي..أم أن ضغوطات مورست عليه من بعض 
المتمصلحين لتحقيق حاجة في أنفسهم من وراء هذا الخطوة؟ ثم 
هل هو مقتنع بأن الوقت مناسب إليجاد حلول ومعالجات التحاد  

اإلعالم الرياضي في هذه المرحلة؟!
 أقولها صراحة للنائب بن يحيى من باب (الترجي) ومن زاوية  
التواصي  بالحق والتواصي بالصبر: توجهك لترميم االتحاد حالًيا فيه  
إلهاء لواجبك في أمور لها أهمية قصوى، حيث الحركة الرياضية  

تصرخ  بصوت عاٍل (انقذوني من الفساد والمفسدين).
صحيح أنه طال صبرنا ونحن نترقب تصحيح مسار اإلعالم الرياضي، 
لكن أن يكون العمل بهذه الطريقة، فإننا براء مما يحدث  كوننا ال 
نرضى بالباطل حتى وإن تعرض بن يحيى لحالة تحايل قادته إلصدار 

مثل هذا القرار الذي زاد طين اإلعالم الرياضي بلة.
 أجــزم بــأن النائب بن يحيى سيعترف بالخطأ ألنــه بشر وخير  
الخطائين التوابون.. ومازلت مؤمًنا بأنه سيعقد جلسة مصالحة  
ومصارحة مع النفس.. وواثــق بأنه سيعيد النظر في مثل هكذا  
ا عن 

ً
حسب عليه وتجعله يكر ويفر ويقبل ويدبر باحث

ُ
قــرارات ت

(قبعة)  يستظل تحتها من سوط االنتقادات.
 ونصيحتي مجانية وبالش للنائب بن يحيى.. إذا كنت تريد تحقيق  
إنجازات ونجاحات فعليك أن تتخلص أوًال من الالهثين وراء  المكاسب 
عون أنهم خبراء وعلماء في  انتشال  والمصالح الشخصية ومن يدَّ
الرياضة وتطويرها، في الوقت الذي يعرفهم الجميع بأنهم نخبة  
أبليس ليس إّال.. متخصصون في تدمير القيم واألخالق الرياضية  
وذبح اللوائح واألنظمة.. وفي النهاية يبررون أفعالهم وأعمالهم  

متنا سيدي النائب..! 
َّ
بالقول: ال علم لنا إّال ما عل

يحيى الضلعي

اختتم االتحاد العام للسهم والقوس منافسات البطولة الفردية 
الثالثة  التي نظمها خالل الفترة من ١ إلى ٣ يوليو الجاري 
بمشاركة ٨٠  العبًا والعبة من الفتيات والــرجــال والشباب 

والناشئين.
وفي حفل ختام البطولة كرم نائب وزير الشباب والرياضة 
حسين زيد  بن يحيى ووكيل الــوزارة لقطاع المشاريع رمزي 
األغبري رئيس االتحاد العام للسهم والقوس ابطال البطولة 
الحائزين على المراكز  األولى، وتكريم الحكام المشاركين في 
الــدورة اإلنعاشية للقوس  والسهم التي نظمها االتحاد على 

هامش البطولة بمشاركة ١٢ حكمًا  من الذكور واإلناث.
وقد حققت الالعبة حنين نجيب الحديد المركز األول لفئة 
الفتيات في  مسافة ١٢ مترًا بمشاركة ٢٢ العبة وذلك بعد 

أن حصدت ٤٦ نقطة  في المرحلة النهائية، فيما حلت الالعبة 
سحر محمد المحجري  المركز الثاني برصيد ٤٥ نقطة، وثالثًا 

من نصيب الالعبة أفنان أحمد  األشول.
وفي فئة الرجال مسافة ١٥ مترًا أحرز الالعب محمد شرف 

ـــي   ـــوشـــل ال
المركز األول برصيد ٤٧ نقطة، فيما حل الالعب 

عبدالرحمن االهــدل  ثانيًا برصيد ٤٥ نقطة، وثالثًا الالعب 
فهد الراشدي برصيد ٣٠  نقطة..بينما نال المركز األول لفئة 
الشباب في نفس المسافة الالعب  أيمن عبدالله محمد المركز 
األول برصيد ٤٧ نقطة، وحل ثانيًا عبدالسالم علي صالح بنفس 
الرصيد، وثالثًا الالعب محمد أحمد السياغي  برصيد ٤٥ نقطة.
وحصل الالعب عبدالوهاب عبدالله أحمد على المركز األول 
فئة  الناشئين مسافة ١٢ مترًا، بحصده ٥٣ نقطة، وحل ثانيًا 
الالعب نصر  أحمد السياغي برصيد ٤٨ نقطة، فيما كان المركز 

الثالث من نصيب  الالعب إلياس عبدالمجيد هائل.

رياض محرز يقرر مغادرة ليستر سيتي

ــي  ــطــال يـــبـــدو أن مــســاعــي اإلي
كــالوديــو رانــيــيــري مــدرب فريق 
ليستر حامل  لقب بطولة الدوري 
اإلنجليزي الممتاز، للحفاظ على 
نجوم والــقــوام  األســاســي لفريقه 
للموسم المقبل، ســوف تذهب 

أدراج الرياح.
حيث فجرت صحيفة «ميرور» 
مفاجأة حزينة لـ رانييري، بالكشف 
عن  نية المهاجم الجزائري الدولي 
رياض محرز في الرحيل عن ليستر،  
ـــه أبــلــغ وكــيــل أعــمــالــه بالبحث  وأن
بالفعل عــن فــريــق آخــر لالنتقال 

إليه هــذا  الميركاتو. وبالرغم من 
تأكيدات رانييري السابقة وثقته 
ــأن محرز لــن يترك قلعة  كينج  ب
باور، وبالرغم من أن ليستر قد رفع 
راتب محرز األسبوعي  من ٣٥ ألف 
جنيه أسترليني الى ١٠٠ ألف، اال أنه 
يبدو أن  انفراط عقد الفريق برحيل 
العب وسط ميدانه الفرنسي الدولي 
نغولو  كانتي الى تشيلسي، ومن قبله 
اقتراب انتقال مهاجمه اإلنجليزي  
الدولي فاردي الى آرسنال، قد أدى 
الى تحريك رغبة مماثلة لدى  النجم 

الجزائري.

نتقدم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها 
لألخ الشاب الخلوق/

صادق علي محمد الغرباني
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف

تهانينا وألف مبروك
المهنئون:

والدك/ علي محمد الغرباني- 
اخوانك/ منير وهاشم وأحمد الغرباني

أشراف الغرباني- رياض الماوري- ماجد الماوري- 
مسعد الماوري- حمدي الغرباني- أنور الغرباني- 
حسين الغرباني- يحيى الغرباني - وليد صالح 

عبدالرحمن- عبدالمجيد البحيري.. وكافة األهل 
واالصدقاء..

مفقود

يحتفل العقيد/ 

محمد صالح الماوري
 السكرتير الصحفي لوزير الداخلية 

بزفاف نجله/
«شمسان»

وذلك في قاعة المدينة السياحية 
لألفراح بسعوان جوار السفارة األمريكية، 

الخميس القادم..
فألف مبروك.. وعقبى للبكاري

المهنئون:
أسرة تحرير «الميثاق»

نهنئ ونبارك للشاب الخلوق/ 

صالح عبده علي المليكي
بمناسبة زفافه الميمون..

تهانينا وألف مبروك وتمنياتنا 
له حياة زوجية سعيدة..

المهنئون:
عبدالقوي شرف الدين
عبدالناصر شرف الدين

نزف أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة 
زفاف الشابين الخلوقين/

خليل محمد أنعم
أحمد عبدالله البناء

متمنين لهما حياة زوجية سعيدة 
وألف ألف مبروك..

المهنئون:
عبدالقوي شرف الدين- علي ناجي حميد- 

عبدالناصر شرف الدين- عبدالله ملهي
مطيع الحاج نعمان- طاهر العماري-

 عبده مسعد الورد- محمد غالب أحمد-
مقداد الصفاري -محمد عبدالله البناء- 

عبدالله العماري- علي ملهي- درهم الصايدي- 
باسم واحمد وجالل أنعم- محمد أنعم

يوسف ومصطفى وعمر وهشام وعصام أنعم- 
بشير الورد- فؤاد شرف الدين-  صالح الصفاري..

وجميع األهل واالصدقاء
 بقرية الملحكي بالشعر..


