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أبني / األمناء / نبيل ماطر :
التحكيمية  الدورة  فعاليات  اختتمت 
لحكام كرة اليد ، التي  احتضنتها قاعة 
مديرية  يف  الريــايض  حســان  نادي 
زنجبار عاصمــة محافظة أبني ، والتي 
أقيمــت برعاية معايل وزير الشــباب 
والرياضــة نايــف صالــح البكري و 
محافــظ محافظة أبني اللــواء الركن 
أبوبكر حسني ســامل و بإرشاف قطاع 
بالتنسيق  و  بالوزارة  والتأهيل  التدريب 
مع االتحــاد العام لكــرة اليد ومكتب 
وزارة الشــباب والرياضــة باملحافظة 
باملحافظة  اللعبة  اتحــاد  وتنظيم فرع 
بقيادة الكابنت انيل صالح امذيب ، التي 
شارك فيها 20 حكاًم ميثلون محافظات 
أبــني وعدن ولحــج ، بعد ثــاث ايام 
شــهدت للفرتتني الصباحية واملسائية 
العرض  محارضات نظرية عــر جهاز 
التلفزيوين  وتطبيقات عملية عىل ارض 
الواقع للمنخرطني يف الدورة التي تأيت 
ضمن خطط وبرامج اتحاد فرع كرة اليد 
يف محافظة أبني للعام الحايل2021م، 
املــدرب خالد يحيى  فيها  التي يحارض 
املطري وتهدف اىل زيــادة عدد قضاة 
املاعب  لرتســيخ قواعد وأساســيات 
ومفاهيــم القانون الــدويل لكرة اليد 

الصاالت والشاطئية .
املدير  بارك  الدورة  اختتام  حفل  ويف 
والرياضة  الشــباب  وزارة  ملكتب  العام 
صالح  احمد  الكابنت  أبني  محافظة  يف 
الراعي نجاح الدورة وتخرج هذه الدماء 
الجديــدة التي ستســاهم يف انتعاش 

اللعبة ، مؤكدا مســاندة املكتب لجهود 
فرع االتحاد باملحافظة.

املنخرطني  الحــكام  عىل  مشــددًا 
مستجدات  كل  متابعة  يف  االســتمرار 
حتى  التحكيم  يف  واالســتمرار  اللعبة 
يســتفيد الوطــن من الدماء الشــابة 

الجديدة يف عامل التحكيم لكرة اليد.
ومن ناحيته مثــن رئيس اتحاد كرة 
اليد يف محافظة أبني انيل صالح امذيب 
الجهود التي ســاندت الفرع يف تنظيم 
هذه الدورة ويف مقدمتها وزارة الشباب 
والرياضــة وقيــادة الســلطة املحلية 
بكر حســني  ابو  الركن  باللواء  متمثلة 
ســامل محافظ محافظة أبني و قطاع 
التدريب والتأهيــل واالتحاد العام لكرة 
والرياضة  الشــباب  وزارة  اليد ومكتب 

باملحافظة.
مؤكــدًا يف حديثه أن فــرع االتحاد 

واملدربني  الحكام  لتأهيل  جاهدًا  يسعى 
لريفدوا أنديتهم وليســاهموا فعليًا يف 

تحسني الصورة املرشقة للعبة .
مطالبًا وزارة الشــباب والرياضة و 
االتحاد العام للعبة باإلرساع يف تنظيم 
بطولــة كرة اليــد لذكــرى 14 اكتوبر 
تلقوه من  املتدربون ما  ليعكس  املجيدة 
خالهــا من معــارف ومعلومات عىل 
ارض الواقع لرتســيخ القانون الدويل 

لديهم من خال اللعبة .
ويف نهاية حفل الختام جرت مراسيم 
يف  املشاركني  الحكام  وتسليم  التكريم 
االتحاد  املعمدة من  الدورة شــهاداتهم 
العام لكــرة اليد وتــم تكريم املحارض   
خالــد يحيــى املطــري باإلضافة اىل 
اإلعاميني بالشهادات نظريًا لجهودهم 
املبذولة يف إنجاح الدورة  ونادي حسان 

عىل استضافته للدورة.

فخامة الرئيس والقائد املناضل املشير

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة

حفظكم اهلل تعالى
يسعدني ويشرفني أن أرفع إلى فخامتكم باسمي واألخوة أعضاء السفارة وملحقياتها وكافة أفراد اجلالية اليمنية يف جمهورية مصر 

العربية الشقيقة أخلص التهاني وأصدق التبريكات القلبية املقرونة بأطيب التمنيات مبوفور الصحة واملزيد من النجاح والتوفيق وذلك 
مبناسبة حلول العيد التاسع واخلمسني لثورة السادس والعشرين من سبتمبر اخلالدة التي غيرت ومعها ثورة الرابع عشر من أكتوبر 

املجيدة مجرى تاريخ الشعب اليمني وكتبت له االنعتاق والتحرر واخلالص من ظلمات اجلهل والعبودية والظلم واالستبداد التي رزح حتت 
نيرها مئات السنني بفعل وطأة أبشع نظام كهنوتي وعنصري ساللي عرفه تاريخ اإلنسانية.

فخامة الرئيس:
إن جماهير شعبنا اليمني العظيم إذ حتتفل بهذه املناسبة الكرمية والتاريخية وهي تخوض بقيادتكم الوطنية املخلصة غمار حرب 

ال هوادة فيها ضد القوى الظالمية احلوثية التي اختارت أن تنحاز إلى املخططات واألطماع املشبوهة للنظام الفارسي يف إيران وتسعى 
جاهدة إلى النيل من استقرار وأمن اليمن وأشقائها، فإنها تدرك متاًما طبيعة املرحلة الفارقة والظروف املصيرية التي حتمت عليها 

التصدي لها والعمل على إحالل السالم واالستقرار واألمن واألمان يف ربوع بالدنا الطيبة وتخطي ما تعيشه من أوضاع إنسانية صعبة 
لم يعد من املمكن احتمالها أو السكوت عنها نتيجة ملا قامت وتقوم به هذه امليليشيات من ممارسات 

عدوانية مفرطه ضد اليمن واليمنيني.

فخامة الرئيس:
إن شعبنا اليمني العظيم يتطلع بكم ومعكم إلى نتائج إيجابية يتحقق بها ومن خاللها التنفيذ الكامل 

التفاق الرياض وآليته التنفيذية ومتكني حكومة بالدنا الوطنية من حماية سيادة الدولة واملضي ُقُدًما 
بأبناء الشعب اليمني العظيم نحو غد مشرق جديد يتبوأ فيه مكانه ومكانته الالئقة بني أمم وشعوب 

العالم بعد حتقيق النصر املبني والساحق على فلول اإلماميني اجلدد واالنطالق نحو معركة إعادة البناء 
واإلعمار وإنشاء دولة اليمن االحتادية القائمة على أساس النظام والقانون واملواطنة املتساوية دون أي 

اقصاء أو تهميش وبعيدا عن النزعات والتوجهات املذهبية واملناطقية والساللية البغيضة.
أحييكم وأهنئكم مجددا وأسال اهلل أن يسدد خطاكم ويجعلكم على الدوام ذخرا وسندا منيعا لألمة والوطن.

عاشت الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر واملجد واخللود للشهداء األبرار.

د. محمد علي مارم
سفير اليمن يف القاهرة

األمناء / متابعات :
كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن وجود رصاع عىل الرازييل فيليب 
كوتينيو، العب وســط برشلونة، خال ســوق االنتقاالت الشتوية يف 

يناير/كانون الثاين املقبل.
وبحســب صحيفة "دييل ميل" اإلنجليزية، تســعى أندية توتنهام 

وآرسنال، للظفر بخدمات كوتينيو خال يناير املقبل.
وأضافت: "الرازييل غري قادر عىل الحصول عىل مكان يف التشكيلة 
األساسية لرشــلونة، بعد تعافيه من اإلصابة، ورحيله لن يرض النادي 

عىل اإلطاق".
وتابعت: "برشلونة مير بأزمة مالية، ورحيل كوتينيو سيكون مبثابة 
راحة لخزينة النادي، لدرجة أن برشــلونة سيكون مستعًدا لدفع نصف 
راتب الاعب، والذي يحصل عىل 233 ألف يورو أسبوعًيا، وبذلك سيدفع 

البارسا 116 ألف يورو فقط".
ُيذكــر أن كوتينيو انضم لصفوف البارســا يف يناير 2018، كأغىل 
صفقــة يف تاريخ النادي مقابل 120 مليون يــورو، باإلضافة إىل 40 

مليون يورو كمتغريات إضافية.
وأشــار التقرير، إىل أن رحيل كوتينيو لن يكون مفيًدا للنادي فقط، 
بل لاعب أيًضا، الذي مل يتمكن من إظهار مستوياته املعهودة بقميص 

البلوجرانا.

�صر�ع �إجنليزي على ختام مميز لدورة حكام كرة �ليد يف �أبني
كوتينيو يف �ل�صتاء

�ل�صفارة �ليمنية بالقاهرة تهنئ فخامة رئي�س �جلمهورية 
بالعيد �لـ 59 لثورة �لـ 26 من �صبتمرب

رياضة


