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إشراف:/ يحيى الضلعي

< ليست المرة األولى التي يتم فيها الزج بأحد المنتخبات الوطنية وإقحامه في خضم مشاركة رياضية خارجية 
وهو غير مهيأ لخوض  غمار ذلك االستحقاق، ناهيك عن مكان إقامة تلك المشاركة.. ويمكن القول إن قرار 
إشراك المنتخب الوطني للمبارزة لفئتي الشباب  واألشبال في البطولة اآلسيوية التي جرت في السعودية - 
األسبوع الماضي- كان قرارًا سيئًا وبعيًدا عن أي هدف «رياضي» وأن من اتخذ ذلك القرار لم يكن يهمه ال اسم 

وال سمعة اليمن، بقدر اهتمامه  بتحقيق مصالح « شخصية» فقط ال غير؟..
ات أو شيء من هذا القبيل بشأن المشاركة المذكورة؟.. هل نسمع عن أي إجراء

مشاركة «ُمخزية» لمنتخب المبارزة 

إقرار متأخر في توقيت مريب:
سامي الجابر يعترف بأنه 

«أمه» اليمنية!! فخور بـ
< خرج المهاجم السعودي السابق سامي الجابر بتصريح عجيب، تناقلته العديد من 

وسائل اإلعالم في السعودية الرياضية منها أو حتى السياسية..
الجابر تحدث في التصريح الذي أدلى به مطلع األسبوع الماضي عن أنه فخور جًدا بوالدته 

التي تنحدر من أصول يمنية.
التصريح المذكور أثار العديد من التساؤالت عند الكثير من النشطاء والمتابعين الذين 
تطرقوا للتصريح الصادر عن الالعب السابق بنادي الهالل والمنتخب السعودي وأطلقوا 
العديد من التعليقات انصب أغلبها على السبب الذي جعل الجابر يكشف عن جنسية 
والدته وفي مثل هذا التوقيت - تحديدًا - علًما أن الالعب ظل لسنوات طويلة ينفي مرارًا 
وتكرارًا أن له أي جذور يمنية ، حيث كانت بعض وسائل اإلعالم تتحدث - حينها - بأن 
الالعب السعودي سامي الجابر من أصول يمنية،  وتحديًدا من محافظة حضرموت، وأن 
ل اعتماد الجابر، وهو اللقب الذي ظل ُيعرف 

ّ
ا كان باجابر لكنه تخلى عنه وفض

ً
لقبه سابق

به طوال  مشواره الكروي الذي امتد ألكثر من «١٥» عامًا.
رى ما الذي سعى إليه الجابر من وراء اطالق ذلك التصريح؟ ولماذا  ظل ينكر لسنوات 

ُ
ت

أنه من أصول يمنية ؟! وهل اإلقرار الغريب بأنه  يفتخر بأمه اليمنية جاء إثر صحوة ضمير 
ها؟ وأن التصريح - إياه - من حيث التوقيت أتى لغرض  متأخرة؟ أم أن وراء األكمة ما وراء

في  نفس يعقوب أو سامي الجابر؟.

بتهمة تمويل جماعة إرهابية

إحالة العب منتخب مصر أبو تريكة للنيابة!!
قال محمد أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ على أموال جماعة  اإلخوان في مصر، إن اللجنة أحالت العب المنتخب المصري  
السابق  محمد أبو تريكة، ورجل األعمال صفوان ثابت وآخرين للنيابة العامة،  للتحقيق معهم باتهامات بتمويل جماعة محظورة 

واالنضمام إليها.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات صحفية: أن اللجنة أحالت  التحريات والمعلومات الواردة إليها من الجهات المختصة إلى النيابة  

لتباشر التحقيق فيها.
وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام: إن النائب العام كلف نيابة أمن  الدولة العليا بالتحقيق في البالغات المحالة إليها من اللجنة 

ات القانونية. واتخاذ كل  اإلجراء
وكانت لجنة حصر أموال اإلخوان أصدرت قرارًا، في شهر أبريل  الماضي، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من 
مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذًا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، كما أصدرت اللجنة قرارًا بالتحفظ على أموال رجل 

األعمال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية.

المنتخب الوطني األول لكرة القدم..

مدرب جديد لمباراة واحدة!!
علن األربعاء الماضي عن تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني األول لكرة القدم، هو المدرب الوطني القدير 

ُ
> أ

أحمد علي قاسم الذي سيتولى المهمة لفترة قصيرة لن تتجاوز الشهر.. حيث سيكون على المدرب المذكور القيام 
باإلشراف على المنتخب األول وإعداده لخوض  المباراة األخيرة له في التصفيات اآلسيوية «المزدوجة» المؤهلة لكأس 
آسيا ٢٠١٩م وكأس العالم ٢٠١٨م التي سيلعبها المنتخب يوم «٢٤»  مارس المقبل أمام المنتخب البحريني في 

قتين العاصمة القطرية الدوحة  علًما أن كال المنتخبين فقد الفرصة في المنافسة على خطف أي بطاقة  لبطا ا مــن 
المؤهلتين للدور الثاني من رحلة التصفيات المذكورة..

المدرب أحمد علي قاسم سيخلف المدرب الوطني أمين السنيني الــذي  قدم 
استقالته - في منتصف يناير الماضي - من منصبه كمدرب  للمنتخبين األول 

واألولمبي دون إعالن السبب..وبحسب - صحيفة الثورة- فقد صدر القرار عن 
االتحاد العام لكرة القدم الذي يتواجد غالبية أعضائه في دول العدوان 

وعلى رأسها السعودية..
وجاء في الخبر المنشور بالثورة - الجمعة الماضية- أن االتحاد قرر 
أيضًا تعيين محمد صالح النفيعي ليكون مساعًدا لمدرب المنتخب 

يقود منتخب الشباب األول.. علًما أن النفيعي هو المدرب الذي 
المتأهل لنهائيات كأس آسيا المقررة 

في أكتوبر المقبل في البحرين..

العاصمة القطرية الدوحة  علًما أن كال المنتخبين فقد الفرصة في المنافسة على خطف أي بطاقة 

المدرب أحمد علي قاسم سيخلف المدرب الوطني أمين السنيني الــذي  قدم 
استقالته - في منتصف يناير الماضي - من منصبه كمدرب  للمنتخبين األول 

لماذا ُحرم براعم الكرة اليمنية 
من المهرجان اآلسيوي؟!

لقطرية فعاليات المهرجان اآلسيوي  السنوي لبراعم كرة القدم في 
نسخته الثامنة بمشاركة عدد كبير من  المنتخبات من مختلف انحاء 
القارة الصفراء «غربًا وشرقًا»، في حين  يغيب براعم الكرة اليمنية- 
للمرة األولى- عن هذا المهرجان القاري المهم ألشبال كرة القدم 
في آسيا الذي تحتضنه قطر، وهي الدولة التي  يتواجد فيها أغلب 
أعضاء االتحاد اليمني لكرة القدم، وهي التي احتضنت منتخبنا األول 

واألولمبي ألكثر من سبعة أشهر؟
فمن هو المتسبب في حرمان براعمنا من التواجد في المهرجان 

اآلسيوي المذكور؟!

انتخب السويسري جياني إنفانتينو رئيسًا جديدًا لالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلفًا 
لسيب بالتر من خالل تصويت الجمعية العمومية  للفيفا خالل اجتماعها االستثنائي (كونجرس 

الفيفا) بقاعة مجمع " هالنستاديون" في مدينة زيوريخ السويسرية.
وحسمت االنتخابات من خالل الجولة الثانية من التصويت بحصول إنفانتينو على (١٠٥) 
أصوات من إجمالي (٢٠٧) ليتفوق على منافسيه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
(٨٤ صوتًا)  واألردني األمير علي بن الحسين (أربعة أصوات) والفرنسي جيروم  شامبين الذي 

لم يحصد أي صوت في الجولة الثانية.
وكانت الترشيحات تصب بشكل كبير لصالح الشيخ سلمان إلى جانب إنفانتينو في مواجهة 
المرشحين اآلخرين ، بعد إعالن رجل األعمال الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل انسحابه 

خالل إلقاء كلمته أمام  الجمعية العمومية قبيل بدء عملية التصويت.

برافو: لست سعيدًا في برشلونةبرافو: لست سعيدًا في برشلونةبرافو: لست سعيدًا في برشلونةالسويسري إنفانتينو رئيسًا جديدًا للفيفا
في مقابلة تليفزيونية للتشيلي كالوديو برافو حارس المرمى لفريق  برشلونة اإلسباني، اعترف الالعب 
بأنه ليس سعيدًا في الوقت الحالي..وقال برافو: "سأكذب لو ادعيت أنني سعيد، أنا أريد اللعب بشكل دائم، 

لكن عدم مشاركتي في دوري أبطال أوروبا قرار فني للمدرب لويس  إنريكي".
وأضاف: "أنا مستعد للعب في جميع المباريات الممكنة، لكن عملية االختيار ليست بيدي".

وبتصريحات الحارس تتزايد الشكوك حول مدى صحة بعض التقارير التي ادعت أن برافو سينتقل من 
برشلونة في نهاية الموسم الحالي، خصوصًا أن األلماني مارك تشيغن حارس الفريق اآلخر يصغره بـ٩ 
أعوام كاملة.. ما يعني أنه في الموسم المقبل قد يبدأ إنريكي في االستعانة به أكثر وتهميش برافو.. وهو 

أمر ال يفضله التشيلي صاحب الـ٣٢ عامًا.

أهًال حورية
رزق األخ العزيز/ ابراهيم سنان شمسان

مولودة جديدة أسماها
«حورية»

أهًال وسهًال حورية ضيفًا جديدًا في بيت سنان..
وتتربى في ظل رعاية والديها الكريمين..

المهنئون:
والدكم العميد/ سنان شمسان- أحمد سنان
خالد سنان- عبدالرحمن سنان - محمد أنعم

 وجميع األهل واألصدقاء..

يطفئ الطفل النجيب

 عمر ناجي عبدالله المجش
إحدى شمعاته التي إن شاء الله تزيده 
تألقًا وجماًال .. نتمنى له التوفيق في 

حياته الدراسية ..ألف مبروك
المهنئون:

والدكم/ ناجي يحيى عبدالله المجش
وجميع أفراد األسرة واألصدقاء

نهنئ ونبارك للشاب الخلوق/
أنور عبدالقادر أبوزيد

بمناسبة ارتزاقه المولود الذي اسماه
«عطان»

جعله الله قرة عين لوالديه وانبته نباتًا حسنًا.. الف مبروك
المهنئون:

أحمد عبدالقادر أبوزيد- طاهر عبدالقادر أبوزيد -محمد عبدالله الحزمي
- أشرف علي الحزمي- أكرم الحزمي - آدم الحزمي- أيمن أمين الحزمي

وكافة األهل واألصدقاء


