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إشراف:/ يحيى الضلعي

دشن االتحاد العام لكرة السلة نشاط الموسم الرياضي ٢٠١٦م 
بإقامة  مباراة السوبر التي جمعت فريقي أهلي صنعاء و٢٢مايو 

األثنين  الماضي على ملعب النادي االهلي بصنعاء.  
وقد توج فريق أهلي صنعاء بكأس السوبر إثر فوزه على فريق 
٢٢  مايو بنتيجة ٤٨ / ٤٢  بعد أن تقاسم الفريقان فترات المباراة 
األربع،  حيث تمكن وصيف بطل دوري الموسم الماضي فريق أهلي 

صنعاء من  الفوز على البطل فريق ٢٢ مايو بالفترتين (األولى ٧ 
/ ٢ والرابعة ١٦  / ٣ ، فيما فاز مايو بالفترتين الثالثة ٢٥ / ١٦ 

والرابعة ١٢ / ٩).
وعقب المباراة كرم نائب وزير الشباب والرياضة عبدالله هادي 
بهيان  فريق أهلي صنعاء بكأس السوبر والميداليات الذهبية، 

وفريق ٢٢ مايو  بالميداليات الفضية.

 لسوبر السلة
ً
أهلي صنعاء بطال

في آخر لقاءاته ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا..

الخميس ..منتخبنا الوطني يواجه نظيره البحريني

«الميثاق»- متابعات
يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم الخميس 
المقبل مباراته األخيرة مع مضيفه البحريني ضمن 
التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم 

٢٠١٨م وآسيا ٢٠١٩م.
ويأتي هذا اللقاء الــذي سيجرى بالعاصمة المنامة 
ضمن مباريات المجموعة الثامنة والتي تضم كًال من 
(اليمن - اوزباكستان - كوريا الشمالية- البحرين - 

الفلبين).
ويحتل منتخبنا المركز األخير في المجموعة بثالث 
نقاط، خلف البحرين الرابع بست نقاط، فيما يتصدر 
منتخب كوريا الشمالية  المجموعة بـ١٦ نقطة يليه 
أوزبكستان بـ١٥ نقطة ثم الفلبين ثالثًا بسبع  نقاط.

مباراة ودية
وكان منتخبنا قد واجه مساء السبت المنصرم منتخب 
قطر العسكري  في مباراة ودية ضمن إطار معسكره 

الخارجي الذي يقيمه حاليًا في  مدينة الدوحة خالل 
الفترة (١٧-٢٢) مــن الشهر الــجــاري استعدادًا  
لمواجهة منتخب البحرين  وانتهت بفوز منتخبنا 

.(٢/٠)
معاناة

وقد وصل المنتخب الوطني مساء الخميس  الماضي 
إلى الدوحة  لخوض معسكره الخارجي بعد رحلة شاقة 
استمرت يومين بسبب  الحصار الذي يفرضه العدوان 

السعودي األمريكي على اليمن.
وعانت بعثة المنتخب من تجاهل سفارة بالدنا في 
مصر بعد أن  تواصلت معها عبر مذكرة من وزارة 
الخارجية تؤكد وصول منتخبنا في ترانزيت للقاهرة 
في إطار رحلته إلى الدوحة ، حيث تمت مطالبتهم 
بالتعاون في إدخال المنتخب إلى القاهرة بهدف الراحة 
لليوم الثاني وهــو  موعد السفر، البعثة لم تجد أي 
شخص من السفارة لتسهل دخولها، وبعد أكثر من 

ثالث ساعات تفهم أمن مطار القاهرة األمر وتعاون 
مع بعثة المنتخب وسمح لهم بالدخول ليرتاح لليوم 
الثاني ويجري خالله  حصة تدريبية خفيفة قبل السفر.

قاسم مدربًا
ويقود منتخبنا في مباراته المرتقبة مع المنتخب 
البحريني المدرب  الوطني الكابتن أحمد علي قاسم 
بمعية مساعده الكابتن محمد النفيعي  فضًال عن 
الجهاز الفني المساعد المكون من البوسنيين ريدزاد 

مدرب  اللياقة البدنية وأمير مدرب الحراس.
فرصة للتأهل

وفقد المنتخب الوطني الفرصة في التأهل للمرحلة 
التالية من تصفيات  كأس العالم، لكن فرصته ال تزال 
قائمة للتأهل للمرحلة الثانية مــن  تصفيات كأس 
آسيا حتى لو احتل المركز األخير في المجموعة إذ  
سيخوض مباراة الملحق التي ستجمع أضعف الفرق 

في كافة  مجموعات التصفيات.

لمخالفتهم اللوائح وتواجدهم خارج الوطن..

توقيف توقيعات رؤساء سبعة اتحادات رياضية
اتخذ قطاع الرياضة بوزارة 
ات  الشباب عــددًا من اإلجـــراء
لتصحيح  أوضـــاع االتــحــادات 
الرياضية في ظل تواجد عدد 
من رؤساء االتحادات في الخارج 
خالل قرابة العام  والذين لم 
يـــعـــودوا حــتــى اآلن  لتنفيذ 

مهامهم وقيادة اتحاداتهم.
ــــــــوزارة إيــقــاف  واقــــــرت ال
ــن رؤســـاء  تــوقــيــعــات عـــدد م
االتـــحـــادات الــريــاضــيــة  نظرًا 
لمخالفتهم اللوائح واألنظمة 
التي تنظم عمل االتــحــادات 
الــريــاضــيــة.. حيث تــم إيقاف 
تــوقــيــعــات رؤســــــاء سبعة 
اتــحــادات هــم رئيس االتحاد 
العام للفروسية، رئيس االتحاد 
الــعــام أللــعــاب الــقــوى، رئيس  
االتحاد العام للجودو، رئيس 
االتحاد العام للمبارزة، رئيس 

االتــحــاد الــعــام للتايكواندو، 
ــعــام لرفع  رئــيــس االتـــحـــاد ال
األثقال، رئيس االتحاد العام  

للكاراتيه.
ويأتي إيقاف توقيعات رؤساء 
االتحادات السبعة بسبب عدم 
تواجدهم  داخــل الوطن منذ 
قــرابــة الــعــام ومــمــارســتــهــم 
أعــمــالــهــم مــن خـــارج الــوطــن  
األمر الذي يعد مخالفًا للنظام 

األساسي لالتحادات.

ـــوزارة عــددًا من  ووجــهــت ال
المذكرات إلــى وزارة المالية 
والبنك  المركزي اليمني والبنك 
اليمني لإلنشاء والتعمير وبنك 
ــزراعــي العتماد  التسليف  ال
ــــــواب رؤســـــاء  تـــوقـــيـــعـــات ن
االتــحــادات كتوقيع أول بدًال  
عن الرؤساء الموقوفين حتى 
عودتهم إلى أرض الوطن وفقًا 
لما تنص  عليه الالئحة والنظام 

األساسي لالتحادات.

مطالبة مقدشي ألعاب القوى 
بسرعة إعادة العبي المنتخب

ــاضــة  ــري طـــالـــب قـــطـــاع ال
رئيس االتحاد العام أللعاب 
ــقــوى شــاجــع المقدشي-  ال
ــم إيــقــافــه" نظرًا  ــــذي ت "ال
لتواجده في الخارج قرابة 
ــي  ــــادة العــب ــــإع ــــام- ب ــــع ال
المنتخب الــوطــنــي أللعاب 
القوى إلــى أرض الوطن في 
ـــت بــعــد أن ظل  أســــرع وق
المنتخب خارج الوطن منذ 
بـــدء الـــعـــدوان الــســعــودي 

الغاشم بحجة خوض معسكر خارجي في قطر.

ــاضــة في  ــري وشــــدد قــطــاع ال
خطابه الموجه للمقدشي على 
ضــرورة تواجد الالعبين داخل 
ــدء الــمــوســم  ــب ــظــرًا ل الـــوطـــن ن
الرياضي الجديد ٢٠١٦م الذي 
يتطلب تواجد العبي المنتخب 
ــوطــن لــلــمــشــاركــة في  داخـــل ال
مختلف الفعاليات واألنشطة 
الخاصة باللعبة وكــذا شــددت 
الرسالة على أنه ال تتم  الموافقة 
على أية مشاركات خارجية إال 

بموجب تنفيذ البطوالت الداخلية.

قــال االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 

(الفيفا) إنــه دفــع لرئيسه السابق 

سيب  بالتر ٣٫٦٣ مليون فرنك 

سويسري (٣٫٧٦ مليون دوالر) 

العام  الماضي وذلك مع إعالنه عن 

ـــب الــرئــيــس الــســابــق ألول مــرة  رات

وفقًا  للقواعد الجديدة لإلدارة في 
المؤسسة.

ــه خسر ١٢٢  وأضـــاف الفيفا: أن

مــلــيــون دوالر فــي ٢٠١٥م وهــو 

أول عجز  في الميزانية منذ عام 

ــرجــع أســاســًا  ٢٠٠٢م وهـــو مـــا ي

للنفقات التي تحملها  االتحاد الدولي 

في ظل معاناته من اســوأ فضيحة 
فساد في تاريخه.

ــــذي يــتــخــذ من  وأشـــــار الــفــيــفــا ال

ــى أن  ســويــســرا مــقــرًا لــه فــي بــيــان إل

"األحـــــداث  غــيــر المسبوقة التي 

وقعت في عام ٢٠١٥م أثرت على 

النتائج المالية  للفيفا على الرغم من 

االحتياطيات القوية للمؤسسة والتي 

سمحت لها  بتجاوز العاصفة."

ووجهت الواليات المتحدة االتهام 

للعشرات من المسؤولين بمن في 

ذلك  مجموعة من األعضاء السابقين 

باللجنة التنفيذية للفيفا بينما أوقفت 

لــجــنــة  الــقــيــم بالفيفا بــالتــر لست 
سنوات.

وقال الفيفا إن جيروم فالكه األمين 

العام السابق للمؤسسة والموقوف  

لمدة ١٢ عامًا حصل على ٢٫١٢ 

ــعــام  ــســري ال ــيــون فــرنــك ســوي مــل
الماضي.

وبلغ إجمالي المستحقات المالية 

ألفراد اإلدارة العليا بالفيفا ٢٧٫٩  
مليون دوالر.

ملك روما قد ينهي مسيرته الكروية في الريال

بطل القارات اوينز يحسم مواجهة ستايلز للمصارعة

ــــال مــدريــد  يــبــدو أن رئــيــس ري
فلورنتينو بيريز يرفض نسيان حلم 
التعاقد  مع صانع ألعاب نادي روما 
"فرانشيسكو تــوتــي"وذلــك رغم 
تقدم الالعب  في العمر وتراجع 

مستواه من الناحية البدنية. 
وتؤكد صحيفة كــوريــرى ديلو 
سبورت اإليطالية أن فلورنتينو 
بيريز  رئيس ريال مدريد عرض 
على توتي انهاء مسيرته الكروية 

في ريال  مدريد. 
ويريد ريــال مدريد استغالل 
الخالف بين توتي ومدربه الحالي 
فــي رومـــا  لوتشيانو سباليتي 
مــمــا دفـــع فــلــورنــتــيــنــو بيريز 
ــى اســتــغــالل المواجهة بين  إل
ريال  مدريد وروما في دوري 
األبطال ليقدم عرضه الجديد 

لالعب.
وأصبح توتي خارج التشكيلة 
األساسية لروما هذا الموسم 
مع اقترابه  من الـــ٤٠ عامًا 
حيث يفضل سباليتي الثالثي 
ستيفان الشعراوي,دييغو  
بيروتي ومحمد صالح على 
الــلــعــب بــتــوتــي فـــي مــركــز 

الوسط الهجومي.

مانشستر سيتي ينافس 
برشلونة على موهبة دورتموند

وضع اإلسباني بيب غوارديوال المدرب المعين لفريق مانشستر سيتي  بدءًا 
من الموسم المقبل، العب وسط الميدان األلماني الشاب جوليان  فيغل العب 
فريق بروسيا دورتموند على قائمة الالعبين المطلوب  التعاقد معهم في موسم 

االنتقاالت الصيفّي المقبل. 
حيث كشفت صحيفة ميرور عن نية نادي مانشستر سيتي تقديم عرض 
قيمته ٢٠ مليون جنيه استرليني الى دورتموند، من أجل الحصول على  موافقته 

النتقال فيغل اليه.
وكان فريق برشلونة قد أبدى هو اآلخر اهتمامًا بالتعاقد مع فيغل منذ فترة، 
وتــردد أنه بعث كشافيه لمراقبة مدى تطور ومــردود الالعب مع  فريقه في 
مبارياته األخيرة، بل إن الصحف تحدثت عن تواجد اريدو  باريدا المدير الرياضي 
للفريق الكتالوني في الكالسيكير بين دورتموند وبايرن ميونيخ لمتابعة الالعب 

الشاب وعدة العبين آخرين.

حسم بطل القارات المصارع 
كيفن اوينز مواجهته مع أي 
جــي ستايلز  وتغلب عليه 
خـــالل عـــرض ســمــاك داون 

االسبوعي المثير. 
وجــــــاء فـــــوز اويــــنــــز بــعــد 
مساعدة كريس جيريكو له 
ــام بتشتيت انتباه   ـــذي ق وال

ستايلز االمر الذي استغله اوينز وفاز بالنزال.
وباغت جيريكو ستايلز بضربة قاضية اسقطته ارضًا 

لينهال عليه االول  بالشتائم والتهديدات.

ـــجـــم رومــــــان  ـــن وكـــــــان ال
ــز قــد افــتــتــح الــعــرض  ــن ري
بإطالق تهديدات الوعيد  
لخصمه المدير التنفيذي 
ـــحـــاد WWE وبــطــل  الت
ــوزن الثقيل تريبل اتش   ال
بتجريده مــن لقبه خالل 
النزال الذي سيقام بينهما 
في مهرجان راسلمانيا  ٣٢ المقرر يوم ٣ ابريل المقبل، 
رًا الجميع بهجومه القوي على  تريبل اتش خالل 

ّ
مذك

عرض راو االخير وان االنتقام منه لم ينتِه بعد.

الفيفا يقر بدفع قرابة ٤ 

ماليين دوالر لبالتر!!


