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إشراف:/ يحيى الضلعي

أعلن نادي فالنسيا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن 
تعيين المدرب السابق  لمنتخب إيطاليا تشيزاري برانديلي 

لتدريب الفريق حتى يونيو  ٢٠١٨م.. 
 وكان فالنسيا قد أقال أيستاران بعد تعرضه ألربع هزائم 
متتالية في الــدوري اإلسباني،  وتم تعيين سلفادور ماركو 

"فورو" بشكل مؤقت ليقود الفريق إلى فوزين مهمين أمام  
أالفيس وليغانيس. 

ودّرب برانديلي نادي غطة سراي التركي بعد تنحيه من 
منصب تدريب المنتخب  االيطالي عقب خروج ايطاليا من 

دوري المجموعات في كأس العالم ٢٠١٤م.

برانديلي مدربًا لنادي فالنسيا حتى عام ٢٠١٨م

منتخب  الشباب واللعب مع منتخب العدوان!!

«الميثاق»- خاص
< يجري المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب 
تحت «١٩» سنة اللمسات األخــيــرة مــن  رحلة 
اإلعــداد قبل التوجه إلى مملكة البحرين لخوض 
غمار نهائيات كأس آسيا للشباب  التي ستنطلق 
منتصف الشهر الجاري في المنامة، حيث خاض 
المنتخب عدة مباريات  ودية «دولية» تجريبية 
منها مباراتان أمام منتخب البحرين للشباب وخسرها 

«٣ / ٢ و ٢  / ١» على التوالي.
ويوم السبت المنصرم خاض المنتخب مباراته 
الثالثة في مدينة الراكة السعودية أمام  منتخب 

الشباب السعودي.. وبعيًدا عن النتيجة، 
فقد أثارت هذه المباراة العديد من الجدل  
حولها، حيث يرى البعض أن من الخطأ أن 
يلعب منتخبنا أمام المنتخب السعودي 
الذي  تقود بالده عدواًنا آثًما ضد اليمن 
منذ أكثر من «١٨» شهًرا، لكن هناك 
مــن يــرى عــدم  الخلط بين السياسة 
والــريــاضــة وأن المنتخب سيستفيد 
من مثل هذه المباريات التي ستعده  
للنهائيات اآلسيوية المؤهلة لكأس 

العالم للشباب..

ناشئونا.. 
لم يكن باإلمكان أفضل مما كان 

< انتهت المشاركة 
اليمنية في نهائيات 
كــأس آسيا للناشئين 
تحت «١٧» سنة لكرة 
القدم -  التي اختتمت 
يـــوم أمـــس فــي الهند 
- حيث وّدع منتخبنا 
للناشئين النهائيات من 
الــدور األول  بعد تلقيه 
ــا  خــســارتــيــن مـــن كــوري
لية وأوزبكستان  الشما
قبل تــعــادلــه ١ / ١ في 
المباراة الثالثة  واألخيرة 
له أمام المنتخب التايلندي.
الــنــتــائــج الــتــي خـــرج بها 
ناشئونا لم تكن مفاجئة، بل 
إنها طبيعية بحكم اإلعداد 
المتواضع  الــذي حظي به 
المنتخب قــبــل الــمــشــاركــة 
وتغيير الــجــهــاز الــفــنــي له 
قبل وقت قصير على  موعد 
البطولة باإلضافة إلى انعدام 
المباريات الودية التجريبية 
وتــعــثــر ســفــر الــمــنــتــخــب إلــى  
المعسكر الخارجي الــذي كان 
مقرًرا أن يقام في ماليزيا لعدم 
وجـــود رحـــالت طــيــران نتيجة  
للحظر الــجــوي الــــذي فرضه 
تــحــالــف الـــعـــدوان عــلــى شركة 
الطيران من وإلى مطار صنعاء  

الدولي.
لكل ذلك، لم يكن باإلمكان أن 
يقدم العبو المنتخب أفضل مما 

قدموا..

تجاهل النجم البرازيلي نيمار دا 

سيلفا العب نادي برشلونة اإلسباني، 

البرتغالي  كريستيانو رونالدو نجم 

نادي ريال مدريد، في مقابلة مع إحدي 
قنوات اليوتيوب.

وتـــحـــدث نــيــمــار عــمــن يستمتع 

ـــظـــاهـــرة أم  ــه أكـــثـــر ال ــمــشــاهــدت ل

كريستيانو قائًال: "بالنسبة لي  هناك 

ــدو واحـــد فــقــط، وهــو رونــالــدو  ــال رون

نزاريو الظاهرة البرازيلية".

وفي مقابلته مع قناة اليوتيوب، أكد 

أنه كان يتمنى اللعب بجانب الظاهرة 

رونالدو وبيليه  وروماريو، أساطير 
كرة القدم البرازيلية. 

واختتم نيمار حديثه برغبته في 

عمل أغنية مــع زمــالئــه فــي الفريق 

الكتالوني برشلونة،  األرجنتيني ليونيل 

ميسي واألوروجواياني لويس سواريز، 

.«MSN» وتكوين فرقة باسم الـ

نيمار: هناك رونالدو 
واحد بالنسبة لي

الدوري التنشيطي.. 

واإلدارة من خارج الحدود !!

< لم ُيعرف حتى اليوم مصير الدوري التنشيطي 

الذي كان االتحاد العام لكرة القدم قد  طالب فروعه 

في المحافظات بالعمل على تنظيم مسابقة كروية 

داخل كل محافظة بهدف  إعادة الروح إلى جسد 

النشاط الــكــروي «المتجمد» منذ بــدء الــعــدوان 

السعودي األمريكي  الغاشم على بالدنا في «١٦» 

مــارس ٢٠١٥م، على أن الطلب االتــحــادي جاء 

عبر تعميم  وصــل إلــى رؤســاء فــروع االتحاد في 

المحافظات «من خارج الحدود» من خالل «الواتس  

آب» مذيًال بتوقيع األمين العام لالتحاد العام 

لكرة القدم «المقيم في قطر وهي إحدى  الدول 

المشاركة في تحالف العدوان العربي الجائر على 

اليمن واليمنيين» !

ورغــم مضي أكثر مــن شهر على وصــول ذلك 

التعميم الذي شدد على فروعه ضــرورة  موافاة 

االتــحــاد الــعــام بأسماء األنــديــة التي وافــقــت على 

المشاركة في الدوري واألسماء التي  لم توافق على 

المشاركة إال أن الغموض مايزال هو السائد حول 

مصير ذلك «التعميم»  ومدى الواقعية في إمكانية 

إقامة تلك الدوريات في ظل استمرار العدوان على 
بالدنا..

ثير الوسط الرياضي!!
ُ

فضيحة المالكم العالمي " تايسون فيوري" ت
أثار سقوط بطل العالم في المالكمة 
لوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري 
في  المنشطات وإثبات وجود الكوكايين 
في عينة البول العشوائية المأخوذة منه 
في ٢٢  سبتمبر الماضي ،صدى واسعًا 
وكبيرًا في الوسط الرياضي البريطاني 
والعالمي في  الساعات القليلة الماضية.
شــبــكــة «ESPN »الــتــلــفــزيــونــيــة 
الشهيرة، أكدت تعاطي نجم المالكمة 
المعروف للمنشطات بعد  حصولها 
ـــن خــالل  ــات م ــوم ــل ــع ــم ــى هــــذه ال ــل ع

ـــاالت  خــطــاب مــســرب مــن إحــــدى وك
ــى مارجريت  مكافحة  المنشطات إل
جودمان، إلى ممثلي فيوري ولمجلس 
مراقبة المالكمة  البريطاني والرابطة 
األمريكية للجان المالكمة -الخميس 

الماضي.
وجاء في الخطاب أن فحص العينة 
األولى لفيوري -التي أخذت منه ٢٢ 
سبتمبر الماضي  خالل مشاركته في 
برنامج الوكالة- أثبت وجود مادة تدل 

على استهالك الكوكايين.

أجمل التهاني وأطيب التبريكات مكللة بباقات 
الورد والزهور

 وعقود الفل والياسمين 
نهديها للشاب الخلوق /

عبدالمنعم سند عبدالله غالب الوهباني
بمناسبة زفافه الميمون 
 ودخوله القفص الذهبي 

فألف مبروك وعقبال البكاري
المهنئون : 
محمدأنعم  

راسل عمر القرشي 
محمد عبده سفيان

عبدالمنعم  في القفص الذهبي
أجمل التهاني وأرق 

التبريكات نهديها للشاب 
الخلوق/

 أسامة عبدالرحمن شجاع الدين
بمناسبة زفافه الميمون 
ودخوله القفص الذهبي

متمنين له حياة سعيدة 
وبالرفاه والبنين

المهنئون:
نجيب شجاع الدين، وجميع 

األهل واألصدقاء

نزف أجمل التهاني 
والتبريكات بمناسبة زفاف 

الشاب الخلوق
محمد يحيى اليمني

متمنين له حياة زوجية 
سعيدة.. وألف ألف مبروك

المهنئون:
أخوالك، أمير عبدربه بجاش، 

مهيوب عبدربه بجاش، 
محمد عبدربه بجاش، 
صالح عبدربه بجاش،

 وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات نهديها
 للشابين الخلوقين/

عمار الصوفي و نصر النجري
بمناسبة زفافهما الميمون

 ودخولهما القفص الذهبي الف مبروك
المهنئون:

عبدالقادر الصوفي
وجميع األهل واالصدقاء..

أجمل التبريكات وأرق وأطيب التهاني نزفها
ونهديها للشاب الخلوق/

مجلي ناصر بن ناصر جبران
بمناسبة زفافه الميمون..

ألف ألف مبروك وبالرفاه والبنين..
المهنئون:

فتح ناصر بن ناصر جبران
عقيد ركن طيار/زيد محمد أحمد جبران

االستاذ/خالد محمد ناصر جبران
مطيع محمد ناصر جبران -عبدالقوي ناصر ناصر جبران

االستاذ/ منصور الحسام-صالح محمد السهمي

أجمل وأعذب وأرق التهاني القلبية نزفها للشابين الخلوقين/

يوسف ومصطفى محمد أنعم
بمناسبة الخطوبة.. وعقبال الفرحة الكبرى.. فألف ألف مبروك..

المهنئون:
أسرة تحرير «الميثاق»

أعمامكما/ عبده وعبدالله وعلي وحمود أنعم..
اخوالكما/  محمد وعبدالعزيز محمد غالب..

عبدالقوي شرف الدين- عبدالناصر وحمود شرف الدين
مطيع الحاج نعمان- أحمد وخالد وعبدالرحمن وابراهيم سنان شمسان

باسم وجالل واحمد وشهاب عبدالله أنعم..
صالح ومحمد وعمر عبده انعم- عصام وهشام علي انعم..- 
خليل محمد انعم- كليم محمد غالب- عبدالرحمن شرف الدين

طالل وشهاب ورضا الكبسي- محمد األكوع
والديكما وجميع األهل واالصدقاء بالعاصمة صنعاء.. وقرية الملحكي بالشعر - إب


