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إشراف:/ يحيى الضلعي

مورينيو" يسعى الستعادة "السلطان"
كشفت صحيفة «صن» اإلنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير  الفنى لفريق تشيلسي 
اإلنجليزى، يسعى إلعادة ثنائيته مع المهاجم  السويدى زالتان إبراهيموفيتش، والتعاقد معه 

لقيادة خط هجوم الفريق  اإلنجليزى فى الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة إن مورينيو يسعى الستغالل عالقته الجيدة مــع  إبراهيموفيتش الملقب 
«السلطان»، وإقناعه باالنضمام إلى الفريق  اللندنى، خصوصًا أن عقده ينتهى مع فريقه الحالى  بـ

باريس سان جيرمان  مع نهاية الموسم الحالى.

اهًال محمد لبيب
استقبل االخ العزيز لبيب الذبحاني مولوده 

«محمد»
 وقد عمت الفرحة داخل اسرته الكريمة.. جعله 

الله من موليد االسعادة وقر به عيني والديه.. 
وانبته نباتًا حسنًا. 
تهانينا يا ابو محمد

المهنئون :
علي الحاج - خالد الحاج
احمد المخالفي واوالده
وسكان العمارة جميعًا

نهنئ ونبارك األخ 
المهندس/ شايف العودي

 بمناسبة ارتزاقه 
المولود الجديد الذي 

أسماه  «خالد»
جعله الله قرة عين 

لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا

المهنئون: 
نجيب زيد شمس الدين 

جميل العواضي
ناصر الشرابي

الوسط االعالمي للمؤتمر 
الشعبي العام  يهنئ 

الدكتور جمال الحميري
 رئيس فرع المؤتمر  في مصر.، 

بمناسبة عرس نجله
المهندس حمير
تهانينا القلبية 

وتمنياتنا للمهندس حمير
 بحياة زوجية سعيدة

أجمل وأرق وأطيب التهاني والتبريكات نزفها 
ونهديها إلى األخ العزيز/
عبده حسن قادري

بمناسبة ارتزاقه مولودته البكر التي أسماها 
ْبنى»

ُ
«ل

جعلها الله قرة عين لوالديها 
وأنبتها نباتًا حسنًا..

المهنئون:
خالد مطهر، أحمد الكبسي، نبيل عبدالوهاب، 

أحمد عبدالحي، نجيب عبدالوهاب، عارف مطهر، 
أمين قاسم، صادق عبدالوهاب، وديع محمد 

عبدالوهاب، حسن العمراني،
وجميع األهل واألصدقاء

التهاني القلبية نزفها للشابين الخلوقين:
عبدالستار الهبل لتخرجه من كلية التجارة..

وسياف معيض من كلية الزراعة
فألف مبروك.. وعقبى الدكتوراة

المهنئون:
والدكم الشيخ/ حسين الهبل
أحمد الهبل-محمد صالح

عبدالقوي األميري-أحمد الرمعي

استعدادًا للنهائيات اآلسيوية المؤهلة إلى أولمبياد ريودي جانيرو..

منتخبنا يخوض ثالث مباريات ودية دولية في العاصمة القطرية

«الميثاق»- خاص
< يواصل المنتخب األولمبي لكرة القدم 
تحت «٢٣» سنة استعداداته التحضيرية 

في العاصمة القطرية الدوحة قبل خوض 
غــمــار مــنــافــســات نــهــائــيــات بــطــولــة آسيا 
األولمبية في نسختها الثانية والمقرر إقامتها 

في دولة  قطر في النصف الثاني من شهر 
يناير ٢٠١٦م وهي النهائيات المؤهلة إلى 
نهائيات مسابقة كرة القدم بدورة األلعاب 

األلــمــبــيــة فــي مــديــنــة ريــــودي جــانــيــرو في 
البرازيل أواخر العام القادم.حيث من المقرر 
أن يلعب األولمبي اليمني ضمن المجموعة 
الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات كل 
من (العراق، أوزبكستان، كوريا الجنوبية)، 
وتأهًبا للبطولة من المنتظر أن يجري منتخبنا 
ات دولية وديــة، حيث  األولمبي ثالثة لقاء
سيلعب الخميس المقبل مع منتخب اليابان 
األولمبي، ثم يالقي في ١٧ ديسمبر منتخب 
أفغانستان ثم يختتم استعداداته بمواجهة 
المنتخب األولمبي القطري في الثالثين من 

الشهر الجاري.
ويقود المنتخب المدرب الوطني/ أمين 
السنيني، ومعه مدربا اللياقة وحراس المرمى 

البوسنيان..

ة للوطن.. باسم دعم المنتخب! اإلساء
< تقول األنباء الواردة من العاصمة القطرية الدوحة، إن بعض المسؤولين في االتحاد العام لكرة القدم المتواجدين هناك يقومون بتحركات 
غير الئقة تحت عنوان البحث عن موارد مالية لصالح المنتخب الوطني األول، وكذا المنتخب األولمبي لكرة القدم، والمنتخبان يتواجدان في قطر 
نظرًا لوجود مشاركات قارية ودولية لكل منتخب  ولصعوبة تواجد الالعبين داخل الوطن بسبب األوضاع الصعبة التي تسبب فيها العدوان 
السعودي - األمريكي الغاشم على بالدنا.وعن التحركات التي تجريها قيادة االتحاد العام لكرة القدم، تؤكد المعلومات القادمة من الدوحة 
أن تلك القيادة تقوم بالتواصل مع عدة اتحادات عربية ودولية لكي يقدموا دعمًا ماليًا التحادنا، بحجة أنه يمر بضائقة مادية ويحتاج لتوفير 
المال لصالح المنتخبات الوطنية، وكان آخر ما قامت به الطلب من االتحاد الياباني ثالثين ألف دوالر نظير اللعب وديًا مع منتخبنا األولمبي، 

بداعي اعتبار المبلغ مساعدة من اليابانيين التحادنا.. وعيب كبييير!!

ماذا عن رؤساء االتحادات الرياضية المتواجدين
 في عاصمة العدوان ؟

< تبدو معظم االتحادات الرياضية في حالة عجز تام عن القيام بأي نشاط أو تنظيم أٍي من بطوالتها المقررة لما 
تبقى من الموسم الرياضي الحالي.. ذلك أن العجز أو الشلل ال يعود لعدم وجود المال، بل لغياب رئيس  هذا االتحاد 
أو ذاك، نظًرا لتواجد الغالبية العظمى من رؤساء تلك  االتحادات في الرياض عاصمة السعودية، هذه الدولة التي 

تقود العدوان  الغاشم على بالدنا منذ «٩» أشهر تقريًبا.
الغريب في أمر أولئك المتواجدين في مملكة آل سعود من رؤساء االتحادات الرياضية، أنهم مايزالون يمارسون 
مهامهم في إدارة شؤون اتحاداتهم بكل جرأة تصل حد الوقاحة.. فيقوم هؤالء بالتوقيع على الشيكات وإرسالها 
إليهم عبر الـ «دي إتش إل».. فهل يعقل حدوث مثل هذا األمر.. وماذا عن مصير هؤالء بعد أن تتوقف الحرب ؟..

النقيب يكّرم أبطال بطولة 
أعياد الثورة اليمنية

< أنهى االتحاد العام للرياضة للجميع منافسات بطولة أعياد الثورة 
اليمنية (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) للناشئين التي نظمها فرع االتحاد 
العام للرياضة للجميع باألمانة  على ميدان التحرير بأمانة العاصمة ،  
بمشاركة ثمانية فرق مثلت مديريات أمانة العاصمة على مدى أسبوعين.. 
حيث توج فريق مديرية الوحدة بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة  
النهائية على فريق مديرية التحرير بركالت الترجيح (٣-٢) بعد انتهاء  

الوقت األصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.
عقب نهاية اللقاء قام ضيوف الحفل تقدمهم حمود النقيب - القائم 
بأعمال  أمين العاصمة - والقاضي علي أبو الرجال مدير عام الوثائق برئاسة 
الجمهورية وحسن الخوالني رئيس االتحاد العام للرياضة للجميع  ومحمد 
أبوعسكر مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية شعوب وعبدالله منّصر 
رئيس فرع االتحاد العام للرياضة للجميع باألمانة والكابتن طه الجحدري 
العب نادي ٢٢ مايو والمنتخبات الوطنية السابق.. قاموا بتكريم البطل 
والوصيف بالكؤوس والميداليات الملونة، كما تم على هامش حفل الختام 
تكريم أبطال كأس ٢٦ سبتمبر لكرة القدم التي اختتمت االثنين الماضي، 

وأبطال كأس ١٤ أكتوبر للكرة الطائرة التي اختتمت األربعاء الماضي..

ريال مدريد األكثر دخًال 
بين أندية العالم

أعلنت أندية أوروبا عن ميزانيات الموسم الماضي 
٢٠١٤-٢٠١٥م بشكل رسمي، وشهدت القائمة 
تربع ريــال مدريد على عــرش األنــديــة من حيث 
الدخل، الذي بلغ ٥٧٨ مليون يورو، يليه برشلونة 
ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، بدخل قيمته 

٥٦٦ و٥١٩ و٤٧٤ مليون يورو  على التريتب.
وظهرت األندية اإلنجليزية في وضع مالي ممتاز، 
بسبب عقود البث  الخاصة بمباريات الــدوري، فبلغ 
دخــل مانشستر سيتي وأرســنــال  وتشيلسي ٥١٩ 

و٤٥٣ و٤١٣ مليون يورو على الترتيب.
أما عن الكرة اإليطالية، فتربع يوفنتوس على عرش 

أنديتها، بدخل بلغ  قيمته ٣٢٨ مليونًا، ثم ميالن وروما 
واإلنتر، بدخل قيمته ٢٢٤ و١٨٧ و١٨١ مليونًا على 

الترتيب.
وكان باريس سان جيرمان الفرنسي، هو النادي الوحيد بين أندية 

القمة  في أوروبا، الذي لم يعلن بعد عن ميزانيته النهائية، ولكن من 
المتوقع  أن تتعدى إيراداته نصف مليار يورو، ليدخل ضمن قائمة 

الكبار.

.. ورونالدو ينفرد بثالث أفضل هداف
 في تاريخ الدوري اإلسباني

انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال 
مدريد، بثالث أفضل هداف في تاريخ الدوري االسباني لكرة 
القدم، بعد هدفه الذي سجله السبت الماضي في مرمى 

خيتافي ضمن الجولة ١٤ من البطولة.
وسجل رونالدو هدف فريقه الرابع في المباراة 
ليكون الهدف رقم ٢٣٥ لرونالدو في البطولة، 
وليتخطى بذلك رقــم المكسيكي هوغو 
سانشيز، العب أتلتيكو وريال مدريد 
ورايو فايكانو السابق والذي سجل 
معها ٢٣٤ هدفا، منها 

١٦٤ مع فايكانو

األسطورة مالديني: مشكلة 
ميالن تكمن في غالياني!!

أفصح أسطورة ميالن باولو مالديني عن اعتقاده 
كون أدريانو غالياني نائب الرئيس والمدير التنفيذي 
لنادي ميالن سبب المشاكل التي يعاني منها النادي.

المدافع التاريخي صرح: إذا أراد ميالن العودة إلى 
مصاف الكبار فعليه أن يستعين بأفكار جديدة 
ــى أشــخــاص يفهمون  وعــصــريــة.. ميالن يحتاج إل
ويتنفسون كرة القدم األمر الذي ال يملكه النادي 

حاليًا!
أسطورة الروسينيري الذي لعب مشواره االحترافي 
بالكامل مع النادي واصل حديثه: غالياني مدير رائع 
لكن كرة القدم ليست مجاله لذا يجب عليه االستعانة 
بشخص آخر يحدد األهداف القادمة للنادي ويقيم 
الالعبين.تصريحات مالديني لسكاي سبورت إيطاليا 

بلة خصوصا مع المشاكل ستزيد الطين 
ــاع  ــدف ــد ال ــائ بــيــن ق
ــيــن  ـــق وب ـــســـاب ال
لتي  ني وا ليا غا
كانت نتيجتها 
إعــالن مالديني 
عــــــــــن عـــــــدم 
رغــبــتــه بالعمل 
مــع مــيــالن طالما 
تــواجــد غالياني في 

صفوف النادي. 

بلة خصوصا مع المشاكل ستزيد الطين 
ــاع  ــدف ــد ال ــائ بــيــن ق
ــيــن  ـــق وب ـــســـاب ال
لتي  ني وا ليا غا
كانت نتيجتها 
إعــالن مالديني 
عــــــــــن عـــــــدم 
رغــبــتــه بالعمل 
مــع مــيــالن طالما 
تــواجــد غالياني في 

صفوف النادي. 

التهاني القلبية نزفها 
للشاب الخلوق/

ريدان علي زايد علوان
بمناسبة الخطوبة وقرب 

الزفاف.. فألف مبروك..

المهنئون:

سعيد الحمزي
هيثم الصانع

عبدالله الصانع
وجميع األهل واألصدقاء..

احتلت كرة القدم اليمنية العام ٢٠١٥م المركز ١٧٤عالميًا وفقًا للتصنيف العالمي الشهري للمنتخبات 
الوطنية الذي أصدره االتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس الماضي.

وتقدم منتخبنا أربعة مراكز في التصنيف العالمي الشهري ليحتل المركز ١٧٤ في شهر ديسمبر الجاري 
متقدمًا خمسة مراكز عن تصنيف شهر نوفمبر الفائت الذي كان في المركز ١٧٩ بعد سلسلة تراجعات 
في التصنيف. وتقاسمت اليمن المركز ١٧٤ في تصنيف ديسمبر مع دولة موريشوس بعد تساويهما في 

النقاط بواقع ١١٩ نقطة لكال البلدين.
ويعود تقدم الكرة اليمنية في تصنيف شهر ديسمبر إلى الفوز الذي حققه المنتخب الوطني األول على 
نظيره الفلبيني بهدف دون رد في ١٢ نوفمبر الفائت ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأسي 
العالم وآسيا وذلك رغم هزيمته بعدها بخمسة أيام من منتخب أوزبكستان بثالثة أهداف لهدف ضمن 

التصفيات ذاتها.

اليمن في المركز ١٧٤ عالميًا بتصنيف الفيفا


