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إشراف:/ يحيى الضلعي

احتل منتخبنا الوطني لناشئي كرة القدم المركز الثاني 
عشر، فيما نال منتخبنا الوطني   للشباب المركز الرابع 
عشر في التصنيف األخير الذي أصدره االتحاد اآلسيوي 
للعبة  عقب النهائيات اآلسيوية للناشئين والشباب لكرة 

القدم التي أقيمت في الهند والبحرين  على التوالي.

وجاء حصول منتخبينا على المركزين ١٢ و١٤ في 
القارة من إجمالي ٤٢ مقعدًا وزعت  على المنتخبات 
التي شاركت في التصفيات والنهائيات، واستفاد 
منتخبانا من مشاركتيهما  في النهائيات ضمن أفضل 

١٦ منتخبًا.

ناشئونا والشباب في تصنيف اتحاد آسيا الكروي

اطلع على حجم أضرار العدوان لمنشآت المحافظة..

نائب وزير الشباب يتفقد رياضة الحديدة

«الميثاق»/متابعات
تفقد نائب وزير الشباب والرياضة القائم باألعمال 
حسين زيد بن يحيى عددًا من  المنشآت الرياضية 
بمحافظة الحديدة مطلعًا خالل زيارته التي يقوم 
بها حاليًا على حجم  األضــرار والدمار الــذي لحق 
بتلك المنشآت جراء تدميرها واستهدافها من قبل 
العدوان  السعودي الغاشم البربري بقصف وحشي 
ومتعمد استهدف معظم المنشآت الرياضية  
والشبابية في المحافظة وغيرها من محافظات 

الجمهورية.
وابدى النائب أسفه الشديد لما تعرضت له صالة 
الجمباز والصالة الرياضية والمدينة  الرياضية 
والنادي البحري بمحافظة الحديدة من دمار شامل 
ــى أن هــذا  الــدمــار ينم عــن حقد  وكــامــل..الفــتــًا إل
دفين وممنهج من العدو السعودي تجاه الشباب 
والرياضيين لما  للرياضة في بالدنا من تاريخ عريق 
وانجازات ومورست مختلف األلعاب الرياضية في  
الوطن اليمني قبل أن يعرفها العدو السعودي، 
موضحًا أن محافظة الحديدة تعتبر مــن  أوائــل 
المحافظات التي تميزت بالصمود ضد العدوان 
ووفية للوطن وتحدت العدوان  بإقامة العديد من 

البطوالت والمسابقات الرياضية المختلفة، متطرقًا 
إلى أهمية تشجيع  االستثمار في المشاريع الرياضية 
بما يسهم في تحقيق شراكة ايجابية تخدم الحركة  
الرياضية وبما يمكن من نقل الرياضة إلــى عالم 
االحتراف، مشددًا على ضرورة العمل  على إعادة 
إعمار وتأهيل المنشآت الرياضية التي استهدفها 
العدوان في المحافظة بما  يعزز من تواجد وأهمية 

محافظة الحديدة رياضيًا.
كما تفقد نائب الوزير  ومعه مدير عام مكتب 
الشباب والرياضة اسماعيل رباط  ملعب  العلفي 

بالحديدة وآلية اعادة تأهيله .
وأكد بن يحيى أن ملعب العلفي يعتبر من أقدم 
وأعرق مالعب الجمهورية  وهو مرتبط  باإلنجازات 
الكروية ألندية محافظة الحديدة وأساطيرها 

ونجومها ممن صنعوا مجد الكرة  الساحلية.
ووجــه نــائــب  الــوزيــر بــإزالــة االستحداثات التي 
ظهرت ضمن حرم الملعب بصورة عاجلة  لكي يعود 
للملعب صورته الجميلة إضافة إلى متابعة إعادة 
تأهيله، التي أقرتها السلطة  المحلية بالحديدة 
في وقت سابق ضمن برامجها االستثمارية..منوهًا 
الى أهمية تحويل األندية  الرياضية إلى شركات 

استثمارية تتعامل باألسهم واالكتتاب لتوسيع 
الدخل المادي لألندية  الرياضية وإيجاد التمويل 

المالي للمشاريع الرياضية المختلفة.
وكان نائب وزير الشباب والرياضة حسين زيد بن 
يحيى قد تفقد مضمار الحسينية  الدولي لسباقات 
الفروسية والــهــجــن ومـــدى جاهزيته الحتضان 

مهرجانات رياضية خالل  الفترة القادمة.
وقال خالل زيارته :" إن الخيول األصيلة مرتبطة 
بفرسان اليمن وجزء من الشخصية  اليمنية وهي 
رياضة منبع األجــداد حث عليها الدين اإلسالمي 
الحنيف لقول الرسول  الكريم عليه الصالة والسالم 
موا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل".

ّ
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ووجه بترميم مرافق المضمار وتجهيز تقرير 
متكامل العتماد نفقة تشغيلية للمضمار بدءًا  من 
موازنة العام القادم بما يؤهله إلقامة مهرجانات 

سنوية ".
واستمع بن يحيى من مدير مديرية بيت الفقيه 
حسن سهل إلــى الصعوبات التي تعترض  إقامة 
أي مهرجانات أو مسابقات إضافة إلى إهمال اتحاد 
اقًا لتأهيل  الفروسية الذي يفترض أن  يكون سبَّ

المضمار.

استعداد لتصفيات كأس آسيا..

معسكر داخلي للمنتخب األول لكرة القدم
أفادت  مصادر مطلعة في االتحاد العام لكرة القدم انه يتم 
الترتيب حاليًا إلقامة معسكر  داخلي للمنتخب الوطني األول 
خالل شهر ديسمبر القادم استعدادًا للمشاركة في تصفيات  
المرحلة األخيرة لكأس آسيا ٢٠١٩م التي ستقام منافساتها 

خالل شهر مارس من العام  القادم وتقام قرعتها في يناير 
من نفس العام. 

ويعتبر المعسكر هــو األول للمنتخب عقب تأهله إلى 
التصفيات عبر بوابة جزر المالديف  في شهر مايو الماضي.

اتحاد السلة في قفص اتهام الفروع!!
ــى السطح مشاكل  طفت مــؤخــرًا إل
اتحاد كرة السلة وتبادلت أطراف عدة 
اتهامات  بوجود تزوير وفساد في 
االتحاد العام للعبة ،حيث رفع عدد من 
منتسبي وأبناء اللعبة  شكاوى يتهمون 
فيها رئيس االتحاد العام عبدالستار 
الهمداني بالفساد والتزوير ليتم إحالة  

األمر إلى الشؤون القانونية في وزارة 
الشباب والرياضة التي ما تزال تتحرى 
وتحقق  في الموضوع ولــم تبت في 

الشكاوى المرفوعة إليها.
وكانت فروع االتحاد باألمانة وإب 
ــدة والــبــيــضــاء قــد وجهت  ــحــدي وال
شــكــاوى إلـــى نــائــب وزيــــر  الشباب 

والرياضة القائم باألعمال 
ـــــد بــــن يــحــيــى  حــســيــن زي
تــؤكــد فيها عـــدم اســتــالم 
مخصصاتها  المالية للعام 
لــمــخــصــصــة  ٢٠١٦م وا

إلقامة بطوالت سلوية في تلك 
المحافظات.

شارابوفا تستأنف دورها 
كسفيرة للنوايا الحسنة

قالت األمــم المتحدة إن ماريا شارابوفا العبة التنس الروسية 
الشهيرة سيسمح لها بممارسة دورها كسفيرة للنوايا الحسنة 
عندما ينتهي إيقافها بسبب مخالفة لوائح المنشطات في أبريل 

المقبل.
وأصبحت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في البطوالت األربع 
الكبرى سفيرة للنوايا الحسنة للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
في ٢٠٠٧م لكنها منعت من ممارسة دورها في مارس الماضي 

بسبب إيقافها لتناول مادة ميلدونيوم المحظورة رياضيًا.
وعوقبت الالعبة التي تقيم في الواليات المتحدة في البداية 
باإليقاف لمدة عامين قبل أن تتقلص العقوبة إلى ١٥ شهرًا.
وستعود شارابوفا في الوقت المناسب للمنافسة في 
ثالث من البطوالت األربع الكبرى في العام المقبل، 

وستغيب فقط عن استراليا المفتوحة.
 وقالت األمم المتحدة في بيان: «البرنامج 
اإلنمائي لألمم المتحدة سعيد باإلعالن 
عــن عــودة مــاريــا شــارابــوفــا للرياضة 
التي تحبها أقرب مما كان متوقعًا، 
ــحــظــر عـــن دورهــــا  وســنــرفــع ال
كسفيرة للنوايا الحسنة عندما 

ينتهي اإليقاف».

اتحاد البلياردو والسنوكر 
يختتم بطولة كلية اللغات

نظم االتحاد العام للسنوكر والبلياردو بطولة كلية اللغات للطالب والطالبات 
برعاية بنك  اليمن والكويت بمشاركة ٤٨ العبًا والعبة يمثلون قسمي اللغة 

الفرنسية والترجمة بكلية  اللغات.
وفي ختام منافسات البطولة توجت الالعبة هيا يزيد بن مخاشن بالمركز 
األول ولقب  بطولة السيدات، فيما حلت الالعبة مرام المساوى في المركز 

الثاني، وجاءت الالعبة  شيماء بارباع في المركز الثالث.
وتوج الالعب أيمن النجار بالمركز األول ولقب بطولة الرجال، وحل الالعب 

إبراهيم  الجهمي في المركز الثاني.

االتحاد الدولي للهوكي يكّرم هيا بنت الحسين

تسلمت  األميرة هيا بنت الحسين لوحة فنية من 
ليوناردو نيغري رئيس االتحاد الدولي للهوكي 

المنتهية واليته تقديرًا وشكرًا لجهودها في 
دعم الرياضة.

ــة للهوكي  ــي ــكــأس أحـــدث مــنــافــســة دول ويــعــد ال
تستضيفها الصين عقب أولمبياد بكين ٢٠٠٨م 
وبعد احتضان مدينة جوانزو دورة األلعاب اآلسيوية 
فــي عـــام ٢٠١٠م واســتــضــافــة جــارتــهــا نانجينغ 
ألولمبياد الشباب في ٢٠١٤م وتنظيم كأس آسيا 

لهوكي السيدات على ستاد ووجين في ٢٠١٥م.

أجرى زالتــان إبراهيموفيتش نجم مانشستر 
يــونــايــتــد حــــوارًا مــع الــمــوقــع الــرســمــي للنادي  
اإلنجليزي، حيث أوضــح فيه سبب قوله عن 
البرازيلي رونالدو "الظاهرة": إنه أعظم  العب 

في التاريخ.
وقال إبرا في ذلك الحوار: "أعتقد أن رونالدو 
ــذي يمكنه إذهــال  ظــاهــرة، لقد كــان الــالعــب ال

الجميع بأي شيء يفعله، كان بإمكانه فعل شيء 
في غاية الصعوبة ويحوله إلى  سحر."

وأضاف: "كان بإمكانه أخذ الكرة وكأنه يقول 
إنه سيعتني باألمر، لم يوجد مثل ذلك النوع من 
قبل وال يوجد منه اآلن، إنه غير موجود على 

اإلطالق."
وأوضح: "كالعب صغير شاهدته وقلت لنفسي 

أريد أن أصبح مثله تمامًا، الالعب الالمع  صانع 
الفارق بتلك البساطة."

وتطرق زالتان لموضوعات أخرى خالل الحوار، 
حيث اختار هدفه الشهير بقميص السويد في 
مرمى إنجلترا كأفضل هدف سجله في تاريخه، 
مبديًا عدم رغبته في اللعب  ألي فريق لم يلعب 

به حتى اآلن.

إبراهيموفيتش:

 رونالدو البرازيلي هو األعظم على اإلطالق

ُرزق الشاب الخلوق
 محمد حيدر صحوه
 بمولودته البكر التي اسماها 

«جود»
جعلها الله قرة عين لوالديها وانبتها نباتًا حسنًا

المهنئون:
والدك حيدر صحوه- بسام وعادل صحوه- ويحيى نوري

ورياض ونوري واكرم نوري - ابراهيم وعمار وجمال الزعمي
وكل االصدقاء

نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشيخ/

مسعد أحمد األسعدي
 بمناسبة زفاف نجله الشاب الخلوق/

أحمد
متمنين للعريس حياة زوجية سعيدة.. وألف ألف 

مبروك
المهنئون:

العميد الركن/ علي غالب الحرازي- 
عقيد/ محمد عبدالعزيز- عقيد ركن/ طاهر العبسي- 

عقيد/ أحمد مسعد القردعي-
 المهندس/ محمد أحمد األسعدي

نزف أجمل التهاني والتبريكات لالخ 

جهاد نبيل شجاع الدين 
بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة بنسبة ٨٥٪..  متمنين له المزيد 

من التفوق والنجاح في حياته العلمية والعملية..
ألف مبروك

المهنئون:
العقيد نبيل محمد شجاع الدين 
الدكتورمحمد يحيى شجاع الدين 

االستاذ عبدالملك يحيى  شجاع الدين 
المحامي عبدالرحمن يحيى شجاع الدين

معين يحيى شجاع الدين 
االستاذ كمال عبد الواسع شجاع الدين 
هاني يحيى عبدالله شجاع الدين  

طارق علي شجاع الدين
الدكتور صالح محمد عبدالله شجاع الدين


