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إشراف:/ يحيى الضلعي

ينظم االتحاد العام للبنجاك سيالت االسبوع المقبل 
بطوالت تنشيطية  في ست محافظات تحت شعار (من 

اجل السالم).
ومن المقرر أن تقام البطوالت في أمانة العاصمة وصنعاء 
وتعز  والحديدة وحضرموت وريمة في اسلوبي القتال الحر 

واالستعراض  الفردي (التنقل)بمشاركة ستمائة العب.
ويأتي هذا النشاط ضمن خطة االتحاد العام للبنجاك 
ــهــدف تنشيط الالعبين  ســيــالت لــلــمــوســم  الــحــالــي وب
واستمرارهم بمزاولة اللعبة، فضًال  عن توسيع قواعد 

الممارسين لها في كافة محافظات الجمهورية.

بطوالت تنشيطية للبنجاك سيالت في ست محافظات

أحرزوا برونزية فرقي الرمح..

فرسان اليمن ثالثًا في بطولة كأس العالم اللتقاط األوتاد
«الميثاق»-متابعات

حقق منتخبنا الوطني 
ــمــركــز  ــة ال ــفــروســي ــل ل
الثالث في بطولة كأس 
العالم  الثانية اللتقاط 
ــــــاد الـــتـــي تــجــرى  االوت
منافساتها بالعاصمة 

المصرية  القاهرة.
ونال منتخبنا المركز 
الــثــالــث بــعــد أن أحــرز 
برونزية فرقي الرمح 
فــي ســبــاق هــذه الفئة 
ــي جـــرت مـــن ستة  ــت ال
أشـــــواط، بــعــد خوضه 
ـــة  الــتــمــايــز مع  ـــول ج
ــعــراقــي إثــر  نــظــيــره ال
تــســاويــهــمــا بــالــنــقــاط، 
لــــيــــحــــســــم األخـــــيـــــر  
النتيجة لصالحه ويحل 
في المركز الثاني خلف 
منتخب الــهــنــد الــذي  
ظفر بذهبية المركز 

األول.
ــف الــحــظ  ــحــال ولــــم ي
العبو المنتخب الوطني 
للفروسية مراد الفتيي  
وجالل اليوسفي وبالل 
الصبري وحمزة اليامي 
ــز   ــرك ــق م ــي ــحــق فــــي ت
مــتــقــدم فــي ســبــاقــات 
االلـــتـــقـــاط (حــلــقــتــيــن 
ووتد) لفئة الفردي التي 

حصدوا  خاللها ١١٢ 
ــظــرًا لــفــارق  نــقــطــة، ن
المهارات واإلمكانات 
الفنية والبدنية  لالعبي 

المنتخبات األخرى.
وذهـــــب لــقــب هــذه 
ــــــى فـــــارس  ـــة إل ـــئ ـــف ال
ــمــنــتــخــب الــعــراقــي  ال
مــحــمــد مــخــلــف، بينما  
حـــل آش كــوبــلــي من 
جنوب أفريقيا وصيفًا، 
والسوداني حاتم محمد  
عــبــدالــلــه فــي الــمــركــز 

الثالث.
وعــقــب المنافسات 
جرى تكريم الفائزين 
الثالثة بالمراكز األولى 
من الفئتين  بالكؤوس 

والميداليات الملونة.
وكـــانـــت مــنــافــســات 
البطولة التي يشارك 
فيها إلى جانب منتخب 
الــيــمــن  منتخبات كل 
من ، مصر (المضيف)، 
ســــلــــطــــنــــة عـــــمـــــان، 
الـــــســـــودان،  األردن، 
ـــعـــراق،  االمـــــــــارات، ال
الهند، جنوب افريقيا، 
أستراليا،  وبريطانيا، 
ــــاء  ــــع انـــطـــلـــقـــت األرب
الماضي وتختتم اليوم 

االثنين.

 منتخب رفع األثقال يشارك في بطولة آسيا
غادرت مساء السبت المنصرم إلى اوزباكستان بعثة 
منتخبنا الوطني  لرفع األثقال للمشاركة في بطولة آسيا 
المؤهلة لأللعاب األولمبية التي  تستضيفها ريودي 

جانيرو بالبرازيل.
وكــان القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة بــوزارة 
الشباب والرياضة  عبدالله الدهبلي، ومدير عام النشاط 
بالوزارة طه تاج الدين قد التقيا  البعثة المشاركة 
برئاسة األمين العام للعبة عبدالقادر عجران، وحث  
الدهبلي المنتخب المشارك على رفع علم اليمن خارجيًا 
في المحفل  اآلسيوي الكبير بنجاح..مؤكدًا أن تحقيق 
أي إنجاز رياضي في ظل  ما تعيشه بالدنا من اعتداء 
من قبل تحالف العدوان السعودي  األمريكي سيكون 
بمثابة رسالة سالم لكل اليمنيين، ورسالة تؤكد أن  
شباب اليمن قادرون على العطاء في أصعب الظروف.

 ويمثل بالدنا في البطولة الالعبان أدهم بدر مسعود 
في وزن فوق  ١٠٥كجم ،وأيمن عبدالله عبدربه في 
وزن٨٥ كجم،تحت قيادة  المدرب الوطني محمد 

ضيف الله.

ل اليمن..
ّ

رفض العروض األمريكية واليابانية وفض

ل بالدنا في أولمبياد ريودي جانيرو
ّ
اح (اليمني) يمث السبَّ

نجح السباح مختار علي اليمني في خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد  ريودي جانيرو المقرر اقامته في صيف ٢٠١٦م بالبرازيل.
وجاء صعود السباح اليمني إلى االولمبياد ليمثل بالدنا في هذا المحفل  إثر مشاركته للمنافسات التأهيلية في سباق 
ل تمثيل اليمن 

ّ
سباحة ٢٠٠متر حرة التي  جرت مؤخرًا  في كندا. واكد مصدر مقرب من السباح علي اليمني أنه فض

في  األولمبياد بعد أن تلقى عدة عروض من دول للمشاركة باسمها مثل كندا وامريكا واليابان.  وأشار المصدر 
إلى أن اختيار اليمني لتمثيل اليمن على حساب  الواليات المتحدة واليابان جاء بهدف أن يكون أول سباح يمني  

يشارك في منافسات االلعاب االولمبية وأنه يتطلع لتحقيق ميدالية  باسم اليمن.  
وتحّصل السباح اليمني ذو الـ١٨ عامًا على كأس محافظة طوكيو في  السباحة حينما كان متواجدا في اليابان.  
تجدر االشارة إلى أن السباح مختار اليمني من مواليد امريكا عام  ١٩٩٧م ووالده يمني وأمه يابانية 
وحظي بزيارة اليمن عدة مرات  برفقة والده..حيث برزت موهبته في السباحة وحصل على أكثر من  
٢٠٠ ميدالية متنوعة على مستوى مسابقات المدارس الدولية  والمحافظات اليابانية بما في ذالك 

اللوبياد أشبال اليابان. 

اطاح النجم العربي سامي زين بخصمه كريس جيريكو في 
عرض  سماك داون للمصارعة. 

وتمكن زين من التفوق على جيريكو بقرار من الحكم اثر 
هجوم  كيفين اوينز عليه، االمر الذي استدعى تدخل النجم 
المجنون دين  امبروز، حيث استطاع الثنائي زين وامبروز من 

طرد جيريكو  واوينز من الحلبة.

الجزائر والعراق في مواجهة األرجنتين المصارع سامي زين يطيح بالبطل جيريكو
والبرازيل بأولمبياد "ريودي جانيرو"

ج!! شقيقة رونالدو تصف بيكيه بـ الُمهرِّ

أجريت قرعة مسابقة كــرة القدم 
ــعــاب االولــمــبــيــة ريـــودي   لــــدورة األل
جانيرو ٢٠١٦م، الخميس، في ملعب 
(ماراكانا) الشهير،  وأوقعت المنتخبين 

ــعــربــيــيــن  ال
ــــــر  ــــــجــــــزائ ال
ـــعـــراق في  وال
مــجــمــوعــتــيــن  

صعبتين.
ـــخـــب  ـــت ـــمـــن ال
العراقي األولمبي 
ـــــــــــاء ضـــمـــن  ج
المجموعة األولى 
لــتــي يتقدمها   ا
ــــتــــخــــب  ــــمــــن ال
ـــــبـــــرازيـــــلـــــي  ال
مـــمـــثـــل الــبــلــد 
ــمــضــيــف كما  ال
ضــمــت معهما 
ـــمـــجـــمـــوعـــة   ال
مــــنــــتــــخــــبــــي 
جنوب أفريقيا 

والدنمارك.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري، الممثل 
اآلخر للكرة العربية في  هذه الدورة األولمبية ، 
ضمن المجموعة الرابعة التي يتقدمها  المنتخب 
األرجنتيني الفائز بذهبية المسابقة في دورتي 
٢٠٠٤م بأثينا  
٢م  ٠ ٠ ٨ و
بــبــكــيــن وتــضــم 
معهما منتخبي 
ـــــبـــــرتـــــغـــــال  ال

وهندوراس. 
وتـــــــخـــــــوض 
الـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
المختلفة هذه 
البطولة بالفرق 
األولمبية (تحت 
مــــًا)  عــــا   ٢٣
ـــســـمـــاح  ـــــع ال م
لـــكـــل مــنــتــخــب 
ـــــم  ـــــدعـــــي ـــــت ب
صفوفه بثالثة 
العبين اجتازوا  

هذه السن.

حرصت كاتيا أفيرو شقيقة الالعب كريستيانو 
رونالدو مهاجم ونجم  نادي ريال مدريد اإلسباني 
على الظهور على الساحة الكروية مثلما  هي معتادة 

عة.
ِّ
على فعل ذلك على فترات متقط

صحيفة "سبورت" اإلسبانية تقول بأن شقيقة 
الالعب الدولي البرتغالي  ظهرت تلك المرة بهجوم 
وسخرية كبيرتين على الالعب جيرارد  بيكيه مدافع 

نادي برشلونة اإلسباني.
وقامت كاتيا أفيرو بنشر تغريدة في حسابها 
الشخصي على موقع  التواصل االجتماعي "تويتر" 
تسخر فيها من العب قلب الدفاع  الدولي اإلسباني 
بعد تأهل الــنــادي الملكي إلــى نصف نهائي دوري  
أبــطــال أوروبـــا وخـــروج الــنــادي الكاتالوني على يد 

أتلتيكو مدريد.
في حين كانت كلمات أفيرو على تويتر تحمل 

ج" والتي وصفت بها بيكيه  بين طياتها كلمة " ُمهرِّ
بعد ليلة األربعاء التي خسر فيها  البالوغرانا على 
يد الروخي بالنكوس بهدفين نظيفين على ملعب  

فيسنتي كالديرون.
ُيذكر أن شقيقة الالعب البرتغالي صاحب الـ٣١ 
عامًا كانت قد  ظهرت في بعض الصراعات المثيرة 
للجدل سابقًا، ولم تقم بتفويت  فرصة الهجوم على 

برشلونة والعبه بيكيه في تلك المناسبة.

نهنئ ونبارك لالخ العزيز 
على قلوبنا 

عبدالسالم علي محمد عوض النجار 
بمناسبة دخولة القفص الذهبي 

والف الف مبروك
المهنؤن:

 اكرم يحيى محمد الحضرمي
وجميع األهل واألصدقاء

والمجلس الشبابي للمؤتمر الشعبي 
العام محافظة عمران

تهانينا «أبا الحارث وأبا إبراهيم»
نهنئ ونبارك األخ 

علي عبدالله أحمد الغمير الحملي 
 بارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه

«الحارث»
كما نهنئ ونبارك األخ 

يحيى حمود محمد الحملي
 بارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه

«إبراهيم»
جعلهما الله قرة عين لوالديهم وأنبتهما نباتًا 
حسنًا وألف ألف مبروك يا أبا الحارث ويا أبا إبراهيم

المهنئون:
الشيخ/ علي محمد علي حزام الحملي، والشيخ 
محمد حمود الريشاني، وعلي اسماعيل المغربي، 
ومحمد اسماعيل الحملي وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني القلبية للطالبة

شيماء خالد الضاوي
 لتفوقها  الدراسي والنجاح

وألخويها الحبوبين

 «مالك» و «أسامة»
بعيد ميالدهما..

المهنئون:
والدكم/ خالد الضاوي- محمد الضاوي

وجميع األهل واألصدقاء

نهنئ ونبارك للعرسان
محمد يحيى رعيض- درهم حلبوب

جمال جميل الشيخ- عمار ناصر رعيض
عارف ناصر رعيض- رشاد الشيخ

بمناسبة زفافهم ودخولهم القفص الذهبي في 
عرس جماعي أقيم بقرية مقولة -سنحان- بصنعاء 

وبيت حلبوب بمحافظة إب..ألف ألف مبروك
المهنئون:

عقيد/ عبداللطيف العجل، علي محمد الوزير،
 نجم الدين زيد، فارس الخضر،

 منيف الخباني، رسام عبداللطيف العجل،
 أحمد عبداللطيف العجل

أهالً كنان
أجمل وأرق وأعذب التهاني والتبريكات القلبية نهديها للمهندس/ 

جميل يوسف الحقل
بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه

«كنان»
وجعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا.. وألف مبروك..

األكثر فرحًا:
والدك/ يوسف الحقل- اخوانك/مروان وبسام- أيمن شعب- حلمي 

عبده الحاج- محمد الجرموزي- وليد شعب..

أجمل وأرق وأطيب التبريكات والتهاني نهديها ونزفها للشاب الخلوق

عمر فارع يحيى العنقبي
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي.. 

ألف ألف مبروك وبالرفاه والبنين
المهنئون: 

محمد غالب السلمي - نعمان فارع، فؤاد قايد العنقبي، فازع حيدر علي، 
عبده الخادم، اسماعيل محمد احمد السلمي،
 بالل أحمد سعد الحاتمي، علي غالب سعد

مبروك التخرج
خالص التهاني وأطيبها نقدمها لألخ العزيز

مطهر الشاحذي
بمناسبة نجاح نجله

عدنان مطهر الشاحذي
من جامعة المستقبل .. ألف ألف مبروك

المهنئون:
علي الشاحذي، أحمد فرحان.. وجميع 

األهل واألصدقاء

أرق التهاني والتبريكات تزف للشابين الخلوقين 

محمد ووليد الزنداني
 بمناسبة دخولهما القفص الذهبي فألف مبروك.. 

وعقبال البكاري..
المهنئون:-

األستاذ أحمد الفقيه
سعيد الحمزي- عبدالله الصانع
عيسى الرياحي- محمد الحاج

وجميع األهل واألصدقاء

إعالن فقدان
يعلن األخ عبدالله 
سعيد ســعــد طالب 
عــن فــقــدان بطاقته 
الشخصية الــصــادرة 
مــن لــحــج، فعلى من 
يعثر عليها تسليمها 
ــز  ــرك ـــــى أقـــــــرب م ال
شــرطــة ولــــه جــزيــل 

الشكر 

خالص التهاني وأطيبها نقدمها لألخ العزيز

 أجمل التهاني القلبية محملة بأريج الشذى 
والفل والياسمين والرياحين نزفها للشاب الخلوق
إبراهيم أحمد حسين السالمي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي 

مودعًا حياة العزوبية، وعقبال البكارى 
وبالرفاه والبنين

المهنئون:
أ. نور الدين وهاس، عبدالرحمن الزيادي، 
لطف العقبي، يحيى العلفي، أحمد الذبحاني،
 يحيى السالمي، محمد موسى، أنور النجار، 

منصور الحاشدي، حسن العقبي، 
وكافة موظفي يمن موبايل «المركز الرئيسي»

وجميع موظفي صحيفة «الميثاق»


