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إشراف:/ يحيى الضلعي

«الميثاق»-باريس- عبدالسالم السودي:
احتفل المغتربون اليمنيون في فرنسان بإشهار جالية لهم في العاصمة باريس، مؤكدين انها 
خطوة رائعة في الطريق الصحيح نحو مد جسور التواصل والتالقي بين أبناء الجالية اليمنية في 
المهجر لما من شأنه تعزيز أواصر االخوة والسالم الذي يفتقده الوطن الحبيب في ظل الصراعات 

واالنقسامات والتباينات التي تحاول القضاء على النسيج االجتماعي.
وفي االحتفال أكد االخ هياف ربيع علي -رئيس اتحاد الجاليات اليمنية في اوروبا - على الوقوف 

صفًا واحدًا لمواجهة كل دعوات التفرق والتشرذم، مشددًا على ضرورة وقوف الجميع بالمرصاد 
ة للوطن، مشيرًا الى دعمه وتشجيعه لمثل هذه التجمعات التي تؤلف الصف  لكل من يحاول االساء

والكلمة.
تخلل الحفل عدد من الوصالت الغنائية والموسيقية والرقصات الشعبية وعرض لالطفال وطعام 
يمني نال استحسان الجميع وتمنوا تكرار تلك النشاطات للعائلة اليمنية الواحدة وقد ساد جو الفرح 

والمحبة التي خففت من آالم الغربة والشوق والحنين للوطن.

احتفل االستاذ حسين الكبسي وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء
 بزفاف نجله الشاب الخلوق

طالل
وبهذه المناسبة السعيدة نزف للعريس أسمى آيات التهاني والتبريكات متمنين 

له حياة زوجية سعيدة وألف ألف مبروك
المهنئون:

طارق الشامي- العميد/ سنان شمسان وأوالده- محمد أنعم- منير المضواحي
عصام الكبسي - علي االشموري- باسم ويوسف ومصطفى أنعم

محمد المضواحي- بدر الزهيري- كليم غالب- عمرو الفقيه
محمد الثقباني وأوالده- وجميع األهل واألصدقاء

أفراح آل الكبسي

قبل ٨ أيام على انطالق بطولة آسيا للمنتخبات األولمبية ..

منتخبنا األولمبي يواجه نظيره الفيتنامي في الدوحة
«الميثاق»- خاص:

يــخــوض المنتخب األولــمــبــي لكرة   
القدم - مساء اليوم االثنين- آخر 
ـــوديـــة» قبيل  مــبــاريــاتــه التجريبية «ال
ــيــات كــــأس آســيــا   ــهــائ ــة فـــي ن ــمــشــارك ال
للمنتخبات تحت ٢٣ سنة المقرر انطالقها 
في الثاني عشر من يناير  الجاري في قطر 
وذلك بمواجهة منتخب فيتنام األولمبي في 
البروفة  األخيرة لمنتخبنا، حيث سيخوض 
النهائيات اآلسيوية المؤهلة إلى  أولمبياد 
ريو دي جانيرو المقرر إقامتها في البرازيل 
من ١٥ - ٣٠  أغطس ٢٠١٦م ضمن 
المجموعة الثالثة التي تضم إلــى جانب 
األولمبي  اليمني كًال من: «العراق، كوريا 
الجنوبية، أوزبــكــســتــان» وسيلعب أولــى  
مبارياته أمام العراق في ١٣ يناير الجاري 
ثم بعدها بثالثة أيــام يواجه  المنتخب 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي ويــخــتــتــم الــمــشــاركــة 
بمواجهة أوزبكستان في  ١٨ يناير، وكان 
منتخبنا األولمبي قد تعادل ودًيا مع اليابان 
ثم خسر  بهدف أمــام نظيره األولمبي 

القطري في الـ٣٠ من ديسمبر الماضي.

بات من المؤكد أن منتخبنا األولمبي   
لكرة القدم لن يتمكن من  االستفادة 
مـــن خـــدمـــات العــبــيــنــا الــمــحــتــرفــيــن في 
الدوريات الخليجية في  مشاركته المهمة 
جًدا في نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 
«٢٣» التي  سنتطلق في الثاني عشر من 
يناير الجاري في دولة قطر والمؤهلة إلى  

أولمبياد البرازيل ٢٠١٦م.
حيث تأكد عــدم اشــتــراك المحترفين 
اليمنيين ممن يحق لهم تمثيل  المنتخب 
األولمبي في البطولة المشار إليها، وذلك 
لرفض األندية التي  يلعب لها محترفونا 
السماح لالعبين بالمشاركة مع منتخبنا في 
النهائيات  األولمبية اآلسيوية، وتتعذر 
األندية بأن البطولة غير رسمية أو غير  
معترف بها من قبل االتحادين اآلسيوي 

والدولي لكرة القدم.
والالعبون الذين سيحرم منهم منتخبنا 
هم: عبدالواسع  المطري وأحمد  الحيفي 
المحترفان في عمان، وأيمن الهاجري وفؤاد 
العميسي المحترفان في الدوري السعودي..

المنتخب األولمبي ُيحرم من جهود المحترفين!!

استقالة مدير وإداري 
المنتخب األولمبي!

تلقى  المنتخب األولمبي لكرة    

القدم «ضربة موجعة» قبيل 

أيام قليلة  من مشاركته في نهائيات 

كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد البرازيل  

٢٠١٦م وذلــك باالستقالة المفاجئة 

التي تقدم بها كل من المدير اإلداري  

للمنتخب وســام معاوية ومعه إداري 

المنتخب خالد الزامكي.

ت االستقالة غير المتوقعة  وجـــاء

لمعاوية والزامكي إثر المعاملة السيئة  

التي تلقاها كالهما من قبل األخ حسين 

باشنفر النائب األول لرئيس  االتحاد 

بحسب ما أوضحه المستقيالن وسام 

معاوية وخــالــد الــزامــكــي فــي  مذكرة 

االســتــقــالــة المقدمة مــن قبلهما إلى 

رئيس االتحاد وفيها أشارا إلى  التجاهل 

المتعمد مــن قبل باشنفر تجاههما 

من خالل تعامله المباشر مع  مدرب 

المنتخب واإلداري للمنتخب، وهو األمر 

الذي أجبرهما  على تقديم استقالتيهما 

من منصبيهما في توقيت حرج جًدا!

موسم تصفية
 العهد!!

كالعادة.. أجهزت باقي االتحادات   
على ما بقي من دعم االعتمادات  
بتخليص دم المخصصات في آخر لحظة قبل 

انبالج شمس العام الجديد  ٢٠١٦م..
المشكلة األكــبــر ليست فــي عـــادة اتــحــادات 
الداخل.. بل كيف أمكن  لالتحادات النازحة أو 
المهاجرة أن تصفي بنفس الطريقة وخالل  

أشهر؟!
ـــســـاؤل عــلــى  ـــت ال
ـــــدة نـــائـــب  مـــــائ
الـــوزيـــر بهيان 

الرائع.!

جديد الصرف 
االلكتروني.!

قيادات االتحادات التي تصرف أموال االتحادات   
بالريموت كنترول،  زادت هذه األيام..

في السابق كان الرئيس يتعملق وهو يصرف 
مخافة رقيب إعالمي أو  عتيد إداري جامح.. أما 
اآلن فقد أصبحت األوامر تتم بالفاكس واإليميل  

ومن خارج البلد.
ــــر يــؤكــد حــقــيــقــة أنــنــا بلغنا  طـــبـــًعـــا.. األم
المستوى الــرث الــذي ما بعده ضعف  وهزالة 

كــــــان فــي اإلدارة، وفــي أصعب األوقــــات، حيث 
المفترض (اغالق) كل الحنفيات 
والسماح فقط للحنفي الضروري 
ــقــدر  ــال ــــأن يــســكــب الــــمــــاء  وب ب

المطلوب!

  
ظفار أحد فرق المقدمة في نفس الدوري.أحمد الحيفي الذي يلعب في صفوف نادي  أحــد أندية  المحترفين في عمان وزميله عبدالواسع المطري المحترف بنادي العروبة ينضم كابتن المنتخب الوطني إلــى  زميله مرحلة إياب  الدوري في سلطنة عمان وبذلك الصاصي فريق السويق العماني ابتداء من السكن والسيارة والتغذية، ويتوقع أن يمثل دوالر كمقدم عقد إضافة إلى حصوله على إلــى نصف موسم كــروي مقابل «٤٠» ألف  للمحترفين  العماني، وذلك في عقد يمتد السويق الــذي يلعب في دوري «عمانتل» التحق الصاصي - مؤخًرا -  بصفوف نادي المحترفين اليمنيين خارج الحدود، حيث الــوطــنــي عـــالء الــصــاصــي إلـــى كوكبة  انضم نجم الــهــالل وقــائــد المنتخب 

الصاصي ينضم إلى قائمة 
المحترفين في الدوري العماني

فينجر األرسنال: لم نحسم صفقة المصري النني!!

رغم تأكيد الصحف البريطانية  
اقــتــراب المصري محمد النني، 
العب  وسط بازل، من االنضمام إلى صفوف 
أرسنال، واصل أرسين فينجر المدير الفني 
لفريق المدفعجية- نفيه إمكانية ضم 

صفقات جديدة.
وذكرن عدد من الصحف أن الحصول على 
ات  تصريح العمل وإنــهــاء بعض  اإلجـــراء
المتعلقة بالقيد فــي االتــحــاد اإلنجليزي 
تفصل النني عن ارتداء  قميص "الجانرز"، 
بل إن "جارديان" أشارت إلى أن الالعب وقع  

بالفعل، على أن يتم اإلعالن رسميًا عن الصفقة خالل األيام 
القليلة  المقبلة.

لكن فينجر كان له رأي آخر بعد فوز فريقه 
السبت الماضي على  نيوكاسل ١-٠ وتصدره 

جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي.
وقــال فينجر، لــدى سؤاله حــول تطورات 
صفقة العــب الوسط المصري  الــشــاب: "ال 

جديد حتى اآلن".
ــســي، في  ــفــرن ــر الــفــنــي ال ــمــدي وأضـــــاف ال
تصريحات خــالل المؤتمر الصحفي  عقب 
المباراة، أبرزها الموقع الرسمي للنادي: "النني 
ليس العبًا في  صفوف فريقي حتى اآلن، ال 

يمكنني الحديث عنه في الوقت الحالي".
وتابع فينجر: "لم نضم أي العب في فترة االنتقاالت حتى 

اآلن، ولسنا  قريبين من حسم أي صفقة".

نجم ريال مدريد 
مهدد بالسجن !!

كشفت صحيفة "ماركا" اإلسبانية  
ان هناك عقوبات قاسية تنتظر 
ــي  الكولومبي خيمس رودريجيز  ــدول ال
العــب فريق ريــال مدريد بسبب القيادة  

المتهورة.
وأكدت الصحيفة، أن العقوبة األولى هي 
محاكمة الالعب والتى قد تصل  إلى السجن، 
والعقوبة الثانية هي سحب رخصة القيادة 
الخاصة به من  فترة ما بين ستة أشهر إلى 

سنة باالضافة إلى غرامة مالية.
ُيذكر أن، خميس رودريجيز وصل إلى 
مقر تدريبات الجمعة الماضية  مطاردًا 
ــك عقب تجاوزه  من سيارة شرطة، وذل
حد السرعة المسموح به  ليسير بسرعة 
ــســاعــة، مــمــا اســتــدعــى  ٢٠٠ كــم فــي ال
الشرطة لمطاردته  ومحاولة إيقافه لكنه 
ات الشرطة عبر  لــم يتوقف، رغــم  نـــداء

مكبرات  الصوت.

«مضرب» فيدرر يقترب من 
الـ١٠٠مليون دوالر

ــجــم   ــن بــــــات ال
الـــســـويـــســـري 
روجــــــر فــــيــــدرر عــلــى 
أبـــــواب أن يــصــبــح أول 
العــــــب  تـــنـــس يــجــمــع 
١٠٠ مليون دوالر من 
خـــالل مــالعــب التنس، 
وقد يحقق هــذا  الرقم 
القياسي عبر الفوز بلقب 
ــــك بعد  بــريــســبــان وذل
وصوله إلــى  كوينزالند 
ـــة الــســبــت  ـــي ـــرال االســـت
الـــمـــنـــصـــرم، تــمــهــيــدًا 
لمشاركته فــي بطولة  

بريسبان الدولية. 
وســيــظــهــر فــيــدرر 
للمرة األولى تحت قيادة 
مستشاره الفني الجديد 
إيـــفـــان  ليوبسيتش، 
لليوبسيتش  وســبــق 
ــــذي اعـــتـــزل التنس  ال
في ٢٠١٢م، تدريب  
راونيتش، لكنهما أنهيا 
عــالقــة العمل بينهما 
ــع قليلة،  ــي قــبــل أســاب
لينتقل إلــــى  الــجــهــاز 

الفني لــفــيــدرر بجوار 
سيفيرين لوثي المدرب 

الرئيسي لفيدرر.
ويشارك فيدرر بـ٣٣ 
عامًا في بطولة بريسبان 
لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
ــع عن  ــداف ــي، وي ــتــوال ال
اللقب الذي توج به في 
البطولة في يناير العام 
ــمــاضــي عــلــى حساب  ال

ميلوس راونيتش. 
ويقترب فيدرر من 
أن يــصــبــح أول العــب 
تـــنـــس يــجــمــع ١٠٠ 
ـــيـــون دوالر  مــن  مـــل
خـــالل مــالعــب التنس، 
وقــد يحقق هــذا الرقم 
القياسي عبر الفوز بلقب  
بريسبان في مالعب بات 

رافتر ارينا.

صالح ضمن أسوأ ١٠ صفقات في الدوري اإليطالي

اخــتــارت صحيفة "ال جازيتا ديللو ســبــورت" اإليطالية،  
المهاجم الدولي  المصري محمد صالح، العب فريق روما 
اإليطالي، ضمن أسوأ ١٠  صفقات في الدوري اإليطالي خالل الموسم 
الجاري، حيث احتل صالح  المركز الرابع في قائمة الصفقات األسوأ 
خلف جيوفري كوندوجبيا  العب إنتر ميالن، وإيدين دجيكو زميل 

محمد صالح في هجوم روما،  وهيرنانيز العب يوفنتوس.
واستندت الصحيفة في تقييمها إلى خوض صالح ١٧ مباراة مع 
روما  سجل خاللها ٦ أهداف فقط، مما هبط بقيمته السوقية من 

١٨ مليون  يورو إلى ١٠ ماليين يورو فقط.
وعلى الجانب اآلخــر، اختارت الصحيفة األرجنتيني باولو ديباال 
العب  فريق يوفنتوس على قمة الصفقات األبرز في "كالتشيو" 
بعد تقديمه أداًء  مميزًا مع فريق السيدة العجوز، فصعدت قيمته 

السوقية من ٤٠ إلى ٨٠  مليون يورو.

إشهار الجالية اليمنية في باريس


