
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لــنــادي مانشستر  يونايتد 
اإلنجليزي، أن الدفاع سر تتويج منتخب 
بالده ببطولة كأس  األمم األوروبية "يورو 

٢٠١٦م" على حساب فرنسا.
وقال السبيشيال وان في حوار مع مجلة 
"إكسبريسو" البرتغالية: إن  السيلسياو 
األوروبي قدم يورو رائعًا للغاية، ويستحق 

تحقيق البطولة  األولي له في تاريخه.
وأضــــاف: "فــيــرنــانــدو ســانــتــوس المدير 
الفني للمنتخب البرتغالي، لعب  بطريقة 
أكثر من رائعة في المباراة النهائية، ووضع 
كريستيانو  رونالدو في موقع أكثر وسطية 

في محاولة لجعله يقوم بمهام دفاعية". 
وأكمل مورينيو: "منتخب البرتغال فاز 

على نظيره الفرنسي في  نهائي يورو ٢٠١٦م، ألنه دافع بطريقة ممتازة، وحافظ على 
الهدف  حتى نهاية المباراة".
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إشراف:/ يحيى الضلعي

نفى مدير عام االعالم بــوزارة الشباب والرياضة خالد النجدي صحة ماتردد أنه 
قام بإقناع نائب الوزير حسين زيد بن يحيى بأن يستمر قاسم عامر رئيسًا للجنة 
 
ً
ات مرفوضة جملة تسيير اتحاد االعالم الرياضي. وأكد النجدي أن مثل هذه االدعاء

وتفصيَال وال صحة لها ابدًا وعلى من اشاع ذلك زورًا وبهتانًا أن يحترم نفسه ايًا كان- 
حد تعبيره. وأضاف قائًال : (مثل هذه التصرفات ال تأتي مني وال تصدر عني كوني 

أؤمن بأني كمدير عام لالعالم بالوزاره يقع على عاتقي رسالة بحجم الوطن والشباب 
والرياضة ورسالة االعالم الرياضي على مستوى الجمهورية اليمنية فلن أدع كل ذلك 
وأنحشر مع أي شخص ايًا كان ذلك الشخص ومكتبي مفتوح للجميع كإخوة وزمالء 
نعمل معًا من اجل وطن وشعب عظيم وليس من اجل فالن أو عالن.. والله المستعان 

على ما يصف البعض).

مدير عام اإلعالم بوزارة الشباب: 

ال صحة لوقوفي مع قاسم عامر

القائمة تتقلص إلى (٢٩) العبًا.. واأليام القادمة حاسمة الختيار  التشكيلة األساسية..

ع ثالث يهدف لتعزيز جاهزية خوض غمار  نهائيات آسيا منتخب الناشئين.. تجمُّ

«الميثاق»- متابعات
بــدأ منتخبنا الوطني لناشئي كــرة القدم أمس 
األول التجمع اإلعــدادي الثالث بمشاركة (٢٩) 
العبًا وهي القائمة قبل النهائية التي اقرها الجهاز 
الفني للمنتخب الذين تم اختيارهم على ضوء نتائج 
فترة اإلعداد الماضية والفحوصات الطبية التي 
خضع لها الالعبون والتي  شملت (٣٥) العبًا تم 
اختيارهم من بين أكثر من ١٠٠ العــب خالل 

التجمعين األول والثاني.
وتأتي عملية غربلة العبي منتخب الناشئين في 
إطار التحضيرات  الجارية للمشاركة في النهائيات 
اآلسيوية لكرة القدم تحت ١٦ عامًا التي ستقام 
خالل الفترة (١٥ سبتمبر - ٢ أكتوبر) ٢٠١٦م 
بالهند  بمشاركة ١٦ منتخبًا ضمن المجموعة 

الرابعة التي ضمت منتخبات  (اليمن وكوريا 
الشمالية وأوزبكستان وتايالند).

حيث يخوض المنتخب تدريباته اليومية على 
فترتين صباحية ومسائية على ملعب نــادي 
الوحدة بصنعاء تحت قيادة المدرب الوطني أمين  

السنيني.
ويعمل الجهاز الفني للمنتخب بوتيرة عالية 
في إعداد المنتخب في ظل قصر المدة الزمنية 
المتبقية لخوض النهائيات حيث يتبقى نحو (٥٣) 
يومًا على انطالقها وهو ما يضع المنتخب أمام 

تحٍد كبير.
ويعلق الجهاز الفني للمنتخب اآلمــال كثيرًا 
على المعسكر الخارجي في إجــراء تقييم شامل 
لمستويات الالعبين والوقوف أمام جاهزيتهم  

لخوض النهائيات وتمكين الجهاز الفني من وضع 
اللمسات األخيرة  على اإلعداد واختيار التشكيلة 

األساسية التي ستخوض غمار  النهائيات.
وحسب تصريحات مــدرب المنتخب فقد تم 
اختيار القائمة األخيرة والتي تضم (٢٩) العبًا 
وفــق معايير علمية دقيقة بعد االطــالع على 
مستويات الالعبين وتقييمها من مختلف النواحي 
باإلضافة إلى نتائج  الفحوصات الطبية وخاصة 
نتائج فحوصات الرنين المغناطيسي الخاصة 
بتحديد األعــمــار بما يضمن مــشــاركــة جميع 
الالعبين في إطار الفئة السنية المحددة للناشئين 

وفقًا للوائح االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

 لتحدي الطاولة!
ً
الكدس بطال

اختتم االتحاد العام للطاولة منافسات بطولة التحدي 
التي نظمها ضمن نشاطه الداخلي للموسم الرياضي 
٢٠١٦م على صالة النادي األهلي صنعاء للفترة ١٨ - 

٢٠ يوليو الجاري بمشاركة ١٦ العبًا.
وقد توج الالعب عمر الكدس بلقب البطولة إثر فوزه 
٤- ١ على الالعب طه المحاقري في المباراة النهائية 
التي جرت بينهما في ختام  منافسات البطولة ليحل 
المحاقري وصيفًا للبطل، فيما أحــرز منير الذبحاني 
المركز الثالث بفوزه ٤ - ١ على فهد جبران الذي 

جاء  رابعًا.
وفي حفل االختتام كرم القائم بأعمال وزير السياحة 
رئيس االتــحــاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام 
السنيني، الفائزين بكأس البطولة والميداليات الملونة.

كما قدم فرع اتحاد كرة الطاولة في محافظة إب درعًا 
لالتحاد العام للعبة تقديرًا لجهوده في دعم وتنظيم 
بطوالت اللعبة في المحافظة وتنشيطها في جميع 

المحافظات.

تشكيل لجنة لتسيير فرع اتحاد 
الكرة الطائرة باألمانة

أصدر مدير عام مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله  عبيد، 
قرارًا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال فرع االتحاد العام للكرة  الطائرة باألمانة.

ووفقًا للقرار فقد تشكلت اللجنة برئاسة عبدالكريم الصباحي، وغمدان  
عبدالكريم قاسم أمينًا عامًا، ومجاهد اآلنسي مسؤوًال ماليًا، وبشير  عطية 

مسؤوًال فنيًا، وبسمة الذرحاني مسؤولة المرأة.
وطبقًا للمادة الثانية من القرار فإن على اللجنة األداء الفني واإلداري  لفرع 
االتحاد، فيما جاء في حيثيات القرار أن تشكيل لجنة التسيير  جاء انطالقًا من 
مبدأ تطوير األداء اإلداري والفني للهيئات الشبابية  والرياضية، وبناًء على المادة 

(٥٩) من الئحة االنتخابات الرياضية.

ريال مدريد يسعى لخطف بوغبا

عاد نادي ريال مدريد اإلسباني لدخول سباق ضم النجم الفرنسي بول  بوغبا العب نادي يوفنتوس 
اإليطالي، ولكن يبدو أنه عاد متأخًرا حيث  تتحدث جميع الصحف اإليطالية واإلنجليزية عن قرب الالعب 

من  العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد مقابل ما يقارب الـ١٢٠ مليون  يورو.
وكان النادي الملكي مهتم بضم الالعب والتعاقد معه مؤخًرا ولكنه  اتجه لمحاولة التوقيع مع النجم 
البرتغالي الصاعد أندريا جوميز  والذي خدع الجميع وانضم للغريم برشلونة منذ أيام لتكون ضربة  

قوية إلدارة الميرنغي. 
ويبدو أن ذلك هو السبب األساسي لعودة ريال مدريد من أجل العب  السيدة العجوز من جديد، ولكن 

هل يكون الوقت قد فات بعد أن أكدت  كل التقارير أن الالعب على أبواب مانشستر يونايتد؟
ومن جانب آخر ربما سيحتاج النادي الملكي إلغراء الالعب وفريقه  اإليطالي برقم أكبر من المقدم 
من قبل الشياطين الحمر، وذلك ما  سيجعله أغلى العب في تاريخ القلعة البيضاء بعد أن يتفوق على  

الويلزي غاريث بيل. 
ُيذكر أن صاحب الـ٢٣ عاًما يعد أبرز العبي الوسط في القارة  العجوز بالوقت الحالي وذلك بعد أن تألق 
ا مع المنتخب الفرنسي الذي خسر بطولة يورو  ٢٠١٦م على 

ً
مع فريقه بطل الدوري  اإليطالي وأيض

أرضه في المباراة النهائية لصالح المنتخب البرتغالي. 

المصنف الثاني عالميًا في لعبة التنس : 

سأذهب لمجال التدريب
أوضح البريطاني آندي موراي المصنف الثاني عالميًا في لعبة 
التنس  ، أنه لعب رياضات عدة بجانب التنس منذ صغره، مشيرًا 
إلى أنه  سيذهب بنسبة كبيرة إلى مجال التدريب في المستقبل.
وقــال آنــدي مــوراي في تصريحات أبرزتها وسائل اإلعــالم 
اإلنجليزية: "عدت للعمل الجاد استعدادًا لالستحقاقات القادمة 
وأسعى لمواصلة انتصاراتي وحصد البطوالت تحت قيادة إيفان 

ليندل".
وأضــاف :" عندما كنت صغيرًا لعبت رياضة الكاراتيه وقد 
مارست  أيضًا بشكل قليل السنوكر،ولكن التنس هو وحده اآلن 

الذي أمارسه  وال شيء آخر".
وأشار :" بعد خسارتي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس 
أمام روجيه  فيدرر في أول نهائي لي بمسيرتي عام ٢٠١٢م 

،كان ذلك مصدر التحول بالنسبة لي بعدها بشكل إيجابي وليس 
سلبي ،ونظرت لألمور بالشكل الصحيح،وذهنيًا كنت حاضرًا 
بقوة، وكان أمرًا ال يصدق قلبي  الطاولة والفوز بدورة األلعاب 
األولمبية عام ٢٠١٢م وبعد ذلك  حصدت لقب ويمبلدون، 
وربما هما السنتان األكثر أهمية في  مسيرتي،وأصبحت ثقتي 
كبيرة لتحقيق البطوالت فيما بعد،وتجربة اللعب في دورة 
األلعاب األولمبية هي شــيء مختلف منذ هــذا الحدث الــذي ال 

يحدث كل عام".
 ال أعرف ماذا سأفعل عندما 

ً
وأتم موراي حديثه، قائًال: "حقيقة

أنهي مسيرتي في عالم التنس،ربما هذا الشعور بالمنافسة هو 
شيء تحصل عليه الحقًا،وأعتقد سأذهب إلى مجال التدريب 

بالمستقبل.

كشف موعد عودته للمالعب..

رونالدو يتوقع الفوز بالكرة الذهبية
قدم النجم البرتغالي كريستيانو 
ــع مع  رونــالــدو موسمًا أكثر من رائ
ناديه ريال مدريد اإلسباني وأيضًا 
مع المنتخب البرتغالي هذا العام، 
ويعتقد الكثير أن ذلك حسم الكرة 
الذهبية الرابعة لالعب خاصة بعد 
فــوز البرتغال بيورو ٢٠١٦م في 

فرنسا.
ــرغــم مــن االنـــتـــقـــادات التي  ــال وب
يتعرض لها الــالعــب على تراجع 
مستواه هذا الموسم إال أن دوره كان 
كبيًرا في فوز المنتخب البرتغالي 
بالبطولة للمرة األولى في تاريخهم 
حتى وإن كــانــت بدايته سيئة في 
البطولة وبعد تعرضه إلصابة في 

الشوط األول من المباراة النهائية. 
وفي تصريحات للدون البرتغالي 

تــحــدث عــن المنافسة على الكرة 
الذهبية وعــن وضــعــه فــي الــنــادي 
األبيض، وقال: "لن أتمكن من لعب 
مباراة السوبر األوروبي التي ستقام 

يــوم ٩ مــن شهر أغسطس حيث 
إنني سأعود للتدريبات يــوم ١٠ 
ا لخوض المباراة 

ً
ولــن أكــون جــاهــز

بالتأكيد". 
وحــول تجديد عقده مع النادي 
الملكي قــال: "تحدثت مــع رئيس 
ــنــادي هاتفًيا وبالطبع سنكمل  ل ا
ذلك الحديث عندما أعود لمدريد، 
التجديد هو شيء أرغب فيه والنادي 
ا يسعى لذلك وهذا ما سيحدث 

ً
أيض

قريًبا، ال أفكر في الكرة الذهبية 
ولكن أعتقد أنني في موقف جيد 
بسبب الفوز بــدوري أبطال أوروبــا 

ويورو ٢٠١٦م". 
وفي األخير قال: "أعتقد أن اإلصابة 
تسير بشكل جيد وأنا أتحسن يومًيا 

وأتمنى أن أعود للعب سريًعا". 

مورينيو: الدفاع ِسّر تتويج البرتغال باليورو

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها 
للشاب الخلوق/

حمدي أحمد عبدالرحمن الغرباني
وذلك بمناسبة زفافه الميمون.. 

بالرفاه والبنين وألف مبروك..
المهنئون:

والدك/ أحمد عبدالرحمن الغرباني
اخوانك/ عامر ومحمد وسلطان وعبدالرحمن ويونس

الوالد  علي بن علي الغرباني
رياض الماوري-ماجد الماوري 

-مسعدالماوري -ابراهيم الماوري 
منير الغرباني- صادق الغرباني-
أشرف الغرباني- أنور الغرباني- 
حسين الغرباني- ناصر الغرباني-

ممتاز الغرباني-وليد صالح عبدالرحمن- 
عبدالمجيد البحيري وكافة األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات نزفها لألخ/

إبراهيم القاضي
بمناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا اسماه

«حمزة»
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا 

حسنًا.. وألف مبروك..
المهنئون:

األستاذ/محمد المذابي
الشيخ/حسين شبام
األستاذ/عدنان شبام
المقدم/جميل نايف
النقيب/مالك الجنيد

باقة ورد معطرة نهديها للشاب الخلوق/
موسى نديم الجمالي

بمناسبة زفافه الميمون.. متمنين له السعادة الدائمة
وألف الف مبروك وبالرفاة والبنين

المهنئون:
محمد أنعم- أحمد الصبري

علي غالب الحرازي
محمد تلها -والدك/ نديم الجمالي- أحمد 

فرحان
وجميع األهل واألصدقاء

وسط حشد كبير من األهل واألصدقاء
 احتفل للشيخ/

عمار صالح علي العوجري
بزفاف نجله الشاب الخلوق/

«هشام»
متمنين للعريس حياة زوجية سعيدة وعقبال 

البكاري..وألف الف مبروك

المهنئون:

طارق الشامي - النائب علي اللهبي
 عبدالقوي شرف الدين -  علي ناجي حميد الريمي  

- مطيع الحاج نعمان
  محمد سعد زيد - طاهر العماري - فتح المليكي 

- عبدالناصر شرف الدين - علي حزام حمزة
جمال القطيني - محمد عبادي - محمد أنعــــم
وجميع األهل واألصدقاء في قريتي الملحكي 

والمنزل الشعر- إب


