
الثورة / عبدالرقيب فارع 
كــرم مديــر عــام مكتــب الشــباب 
والرياضة بمحافظة ريمة ســمري النخيل 
بمعيــة رئيــس فــرع اتحــاد الوشــو كونغ 
فــو الكابنت خالــد املحفدي املشــاركني يف 
الدورة التدريبية التنشــيطية ملدربي فرع 
املحافظــة يف اســلوبي الســاندا والتاولو 
التي نظمها فرع اتحاد اللعبة باملحافظة 
خالل الفــرتة من 9 وحتى 15 من الشــهر 
الجاري تحت شــعار (عزتنــا بوحدتنا) 
بالتعــاون مع مكتــب الشــباب والرياضة 

وبارشاف خاص من االتحاد العام للعبة .
ويف حفــل الختام والتكريــم اكد مدير 
عــام الشــباب والرياضــة ســمري النخيل 
ان قيادة فــرع الكونغ فــو اثبتت نجاحها 

بعــد ان اقامت العديد من االنشــطة رغم 
الظروف الصعبة جراء ما يرتكبه العدوان 
الســعودي الغاشــم مــن جرائــم بشــعة 

وفرضه حصار جائر عىل اليمن .

واثنى النخيل عــىل مجهودات املدرب 
واملشــاركني وقيــادة الفــرع عــىل حبهــم 
وعشــقهم للوطــن وللعبة ســيما وابنائنا 
الشباب اثبتوا لقوى العدوان ان حصارهم 

وقصفهم لن يثنيهم عن ممارسة الرياضة 
اكان يف الداخل او يف املحافل الخارجية .

مــن جهتــه طالــب مــدرب املنتخــب 
الوطنــي مــدرب الــدورة الكابنت/أمــني 
مســعود املشــاركني يف الــدورة مواصلــة 
جهودهــم لتطويــر مســتوياتهم ورفــع 
قدراتهــم الرياضيــة والــذي ســينعكس 

باإليجاب عىل مستويات الالعبني .
ويف ذات الســياق أكــد أمــني عــام فرع 
االتحاد الكابنت/ صالــح الحوري اعتزام 
الفرع خــالل الفرتة القادمة إقامة نشــاط 
فحــص األحزمة لالعبــني.. مبديًا شــكره 
ملكتــب الشــباب والرياضــة باملحافظــة 
وقيــادة االتحاد العــام للكونغ فــو ممثلة 
بالكابنت/محمــد عبــده راوح وتعاونهــم 

الدائم وتشجيعهم إلقامة انشطة الفرع.

تأهــل منتخبا كوســتاريكا وكنــدا إىل ربــع نهائي بطولة 
الكأس الذهبية القارية التحاد أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبي "كونــكاكاف" التي تســتضيفها الواليات املتحدة 

بعد تصدرهما املجموعة األوىل.
ففــي الجولــة الثالثــة واألخرية مــن الــدور األول تغلبت 
كوســتاريكا عىل جوايانا الفرنسية (0-3) عىل ملعب تويوتا 
بمدينة فريســكو بوالية تكســاس األمريكيــة، لرتفع رصيدها 

إىل7 نقاط، وتتأهل لربع النهائي يف الصدارة.
حملت ثالثية كوســتاريكا توقيــع أرييل رودريجيز (4)، 

ورودني واالس (79)، وديفيد رامرييز (83).
مــن ناحيتها تأهلــت كندا لربــع النهائي بعــد احتاللها 
وصافة املجموعة األوىل ـب5 نقاط، إثر تعادلها ســلبيا يف وقت 

ًا أمام هندوراس  الحق يوم الجمعة عــىل ملعب "تويوتا" أيض
التــي حصلــت عىل نقطة ثمينــة رفعت رصيدهــا إىل 4 نقاط 
يف املرتبــة الثالثــة لتنتظر انتهــاء دور املجموعــات عىل أمل 

التأهــل لــدور الثمانية كأحــد أفضل منتخبــني من أصحاب 
املركز الثالث.

وقبــل مواجهــة كندا، كانــت هندوراس قــد حصلت عىل 
3 نقــاط بقرار من اللجنــة التأديبية بالبطولة، عــن مباراتها 
أمام منتخب جوايانا الفرنســية الثالثاء املايض والتي انتهت 
بالتعادل الســلبي، بعدما أقرت بعدم قانونية تواجد الالعب 

فلوران مالودا ضمن قائمة األخري.
وقــررت اللجنــة أيضــا حرمــان جوايانــا الفرنســية من 
النقــاط لتــودع البطولة يف ذيــل املجموعــة األوىل بال رصيد، 
ًا بانها حسابيا تمتلك نقطة بعد تعادلها أمام هندوراس  علم

وخسارتها أمام كندا (2-4)، وأمام كوستاريكا أمس (3-0).

كوستاريكا وكندا تتأهال لربع نهايئ بطولة الكونكاكاف

رغاضئ10 الـثـــورة

رصح جيانــي انفانتينــو، رئيــس 
االتحــاد الدويل لكرة القدم، أن ســت 
دول عربيــة قــد تقدمــت بطلــب 
إىل ‹فيفــا› لســحب اســتضافة 
‹مونديال 2022› من قطر بصفتها 
«دولة راعية لإلرهاب»، وتخويل 
تنظيــم هــذا الحــدث الريــايض 
الضخــم إىل أي دولــة ”صالحــة“ 

أخرى غري قطر.
وخــالل حديثــه 
 THE ملوقــع
 LOCAL

الســويرسي، نرش أمس السبت، أشــار انفانتينو 
إىل ما وصفته هذه الدول بـ «ســجل قطر األسود 
يف مجــال رعاية اإلرهــاب»، موضحًا: «إن كالً من 
االتحــادات الســعودية واملوريتانيــة واإلماراتية 
والبحرينيــة واملرصيــة قد طالبــت الفيفا إلعادة 
النظر يف منح تنظيــم املونديال إىل قطر، وذلك يف 
إطــار املادة 85 من لوائح الفيفــا والتي تؤكد عىل 
أن ســحب التنظيــم ممكــن يف حالة ظــروف غري 

متوقعة وقوة قاهرة».
أردف رئيــس االتحاد الدويل لكرة القدم قائالً: 
«لقــد أكدت هذه الدول أنــه إذا عارض الفيفا هذا 
الطلب ســتقدم الــدول العربية بمقــرتح آخر إىل 

الــدول األعضــاء ليتــم التصويت عليه لســحب 
االســتضافة من قطــر، كما حذرت هــذه الدول يف 
تحذير شــديد اللهجة االتحاد الدويل لكرة القدم 
مــن التداعيــات األمنيــة الخطرية التي ســتهدد 
أرواح الالعبــني واملشــجعني القادمــني إىل قطــر 

بصفتها معقالً حصينًا لإلرهاب املتطرف».
تابــع انفانتينــو «هذا وأشــعرتنا هــذه الدول 
بمقاطعة هذه املباريات من جانب الدول العربية 

واإلسالمية إذا لم يتم سحبها من دولة قطر».
ويف معــرض رده عىل مــدى إمكانيــة خضوع 
الفيفا أمام هذه املطالب، أكد الرئيس السويرسي 
لالتحــاد الــدويل لكــرة القــدم، أن «آليــات الفيفا 

القانونيــة ولوائحهــا الداخليــة قــد تحدثت عن 
هذه املشــكلة بكل شــفافية إال أننــا البد أن نصرب 
حتى يتم عقد االجتماع القادم للفيفا»، موضحًا 
إن «نقل االســتضافة مــن دولة قد تــم اختيارها 
لتنظيــم املونديــال إىل دولة أخــرى ال يعترب أمرًا 
غري مســبوق كما تــم اختيار املكســيك بــدالً من 

كولومبيا لتنظيم املونديال.
وكانــت صحيفــة ”تيليجــراف“ الربيطانيــة 
إشــارات يف تقريــر لهــا إىل اســتعداد الــرشكات 
الغربيــة املســؤولة عــن بنــاء املالعــب الخاصة 
بتنظيم قطر ملونديال 2022 لوضع طريقة طوارئ 
ملغادرة قطر بســبب العقابات الدبلوماسية التي 

تعاني منها مع دول الجوار يف الخليج العربي.
ً عن مصدر  وذكرت الصحيفــة الربيطانية نقال
بــارز يف ذلــك القطــاع أن العديــد مــن الــرشكات 
متعددة الجنســيات بدأت بالفعــل يف املغادرة أو 
تقليص مجموع العمالــة يف قطر عىل أقل تقدير، 
حيــث أن العقوبــات التجاريــة املفروضــة عــىل 
الدوحــة تهدد باســتكمال برنامج عمليــة البنية 
التحتية التي تصــل تكلفتها إىل 160 مليار جنيه 
إسرتليني واكدت قطر إىل إنهائها يف خالل عامني 
والتــي تشــمل 8 مالعــب حديثــة و60 ألف غرفة 
فندقيــة ونظام مــرتو ـحديث اســتعدادًا لتنظيم 

املونديال.

رئيس الفيفا: خمس دول عربية تطالب بسحب املونديال من قطر      

أحمد أبو منرص

رحمك اهللا يا 
علي السياغي

      

وجهة نظر

فجعــت األوســاط الرياضيــة بمحافظــة إب بوفــاة أبــرز 
الداعمني للرياضة اإلبية املرحوم القايض عيل أحمد السياغي 
يف القاهــرة والــذي تم أمــس دفــن جثمانه يف موكــب جنائزي 
مهيب يف العاصمة.. كان لرياضيي إب الخرضاء نصيب األســد 

يف الحضور.
لقد كان الفقيد عيل أحمد الســياغي شــقيق األستاذ خالد 
أحمــد الســياغي من الرجــال الوطنيــني األوفيــاء واملخلصني 
واملوســومني بالنزاهــة والعصاميــة حيــث أنه مــن أرسة كريمة 
ومشــهود لهــا بالعلــم والقيادة..فوالــده كان نائبــًا لإلمــام يف 
محافظة إب وكان ذو شــهرة يف الحزم وجــدارة القيادة والعدل 
واالنصــاف يف املحافظة حتــى أنه صار رمــزًا لتلك الصفات يف 
محافظــة إب بل ويف اليمن فقد ذاع صيته حتى وصل أيضا إىل 

مدينة عدن فقد كان محط اهتمام كبري لدى عامة الشعب.
لذلك فقد كانت ســرية الفقيد القايض عيل أحمد الســياغي 
الــذي توىل منصــب وكيــل وزارة التمويــن والتجــارة وأكرث من 
محافظــة توىل فيها مدير عام التموين مســرية مميزة ويحظى 
بكامــل االحــرتام والتقدير لــدى عامــة الناس لنزاهتــه وحتى 
إدارتــه لذلــك فإن مــا كان يقدمه من دعــم ومســاندة ومؤازرة، 
للشباب والرياضيني يف محافظة إب جعلني اخصص عمودي 

هذا للتذكري والحديث عن مناقب الفقيد عيل.
واخص بالعزاء أخي وصديقي األستاذ املجاهد خالد أحمد 
الســياغي الذي عرفــت فيه أيضا الصفــات الحميدة واملواقف 
املبدئيــة التــي ال يجعــل فيهــا مداهنــة يف مســألة الدفاع عن 

الوطن وحقوق الناس.
فقــد صــار يف محافظــة إب من الرمــوز الوطنية ويشــهد له 
يف ذلــك الجميــع وصــار مالذًا لــكل صاحب شــكوى ولن يعدد 
إال باالنصــاف لهــذا فأن خســارة العدل والرياضــة واالقتصاد 
يف فقــدان القــايض عــيل أحمــد الســياغي والريــايض الداعم 
بسخاء ملحافظة إب يجعلني أجعل من شخصية أبن القايض 
الســياغي عربة ملن يريد ان يقتدي بمآثره ونزاهة املرحوم عيل 
احمــد الســياغي وعزائي الخاص لشــقيقه األســتاذ املجاهد 
خالد أحمد الســياغي ولكل محافظــة إب من رياضيني وعامة 
أبنــاء املحافظــة الذيــن كانــوا يعتربون الســياغي عــيل رجل 
املواقــف واملســاندة والدعم، والعــزاء موصول لوزير الشــباب 

والرياضة األستاذ حسن محمد زيد.

ذمار/ عادل الطيش 
انطلقــت عــرص أمــس عــىل 
ملعــب نــادي نجــم ســبأ ذمــار 
منافســات الــدور التمهيــدي 
للبطولــة الكرويــة األوىل لفــرق 
النخبــة والتــي ينظمهــا مكتــب 
الشباب والرياضة بمديرية ذمار 
بالتعــاون مع فرع االتحــاد العام 
لكرة القــدم وتحت إرشاف مكتب 
الشــباب والرياضــة باملحافظــة 
تحــت شــعار ثبــات وانتصــار 
..بمشــاركة أربــع فــرق تتنافــس 

عىل بطاقة عبــور واحدة إلكمال 
دور املجموعات..

حيــث تمكــن فريــق قاعــة 
الفخامة من تســجيل فوز ســهل 
ومســتحق عــىل فريــق املســرية 
من معــرب بثالثة أهــداف أحرزها 
صدام قرابــش (هدفــني) وعزت 
الغربانــي مقابــل هــدف واحــد 

للمسرية أحرزه مختار البنوس..
ويف ثانــي لقــاءات هــذا الدور 
قــدم شــباب نجــم ســبأ عرضــا 
كرويا مميــزا أمام فريق الرشــيد 
من يريم توجته التشكيلة الشابة 

للنجماوية بخطف ثاني بطاقات 
العبــور للــدور النهائــي مــن هذا 
الدور بعد الفوز املســتحق بثالثة 

أهداف مقابل هدف وحيد..
ســجل أهــداف النجماوية يف 
الشــوط الثاني املهاجم الشــاب 
محمد يحيى العســتوت مستغل 
الكــرة املرتدة من حــارس مرمى 
الرشــيد ..بينمــا ســجل الهــدف 
الثانــي املدافــع ســعيد الريمــي 
بتســديدة قويــة مــن منتصــف 
امللعــب غالطت الجميع لتســكن 
شباك الرشــيد.. وبذات الطريقة 
أضــاف البديــل أركان محمــد 
الهدف الثالث فيما ســجل هدف 
الرشــيد الوحيد احمــد الرخمي 
من رضبة جزاء سددها بنجاح يف 

شباك الحارس.
وبهــذه النتيجــة يلتقي فريقا 
قاعة الفخامة وشــباب نجم سبأ 
يف نهائي الــدور التمهيدي عرص 
غــد االثنني يف رصاع قــوي ومثري 
عىل بطاقــة العبــور الوحيدة إىل 

دور املجموعات..

رصح جيانــي انفانتينــو، رئ
االتحــاد الدويل لكرة القدم، أن

حي

دول عربيــة قــد تقدمــت بط
إىل ‹فيفــا› لســحب اســتض

‹مونديال 2022› من قطر بص
«دولة راعية لإلرهاب»، وتخ

تنظيــم هــذا الحــدث الرـي
الضخــم إىل أي دولــة ”صال

م

أخرى غري قطر.
مي

وخــالل حد
ملوقــع 

CAL

يف الدور التمهيدي لبطولة النخبة الكروية بذمار

الفخامة وشباب النجم يبحثان عن الظهور يف دور املجموعات
النخلي يكرم مدريب الدورة التدريبية لكونغ فو ريمة

أعلــن نــادي ريــال مدريــد اإلســباني لكرة 
القــدم عــرب موقعه عــىل اإلنرتنــت، تعاقــده مع 
العب خط الوســط داني سيبايوس (20 عاما) 

من ريال بيتيس.
وحظي ســيبايوس باهتمام ريــال مدريد بعد 

العروض الجيــدة التي قدمها خالل بطولة أوروبا 
للشــباب (تحت 21 عاما) التي أقيمت ببولندا يف 
يونيو املايض، والتي توج بجائزة أفضل العب بها.
واشــاد ريال مدريد بالقدرات الفنية لالعب 
الشــاب ودقــة تمريراتــه وكذلــك تحركاته عىل 

أرضية امللعب.
ولعــب ســيبايوس 65 مبــاراة بالــدوري 
اإلســباني ضمــن صفــوف ريال بيتيــس، علما 
بأنه ســجل ظهوره األول بالفريــق يف 26 أبريل 

2014م، عندما كان يف السابعة عرش من عمره.
ويف املوســم املــايض، خــاض ســيبايوس 31 
مبــاراة ســجل خاللهــا هدفــني وصنــع هدفني 

أخرين.

الريال يضم أفضل العب ببطولة أوروبا للشباب

كشــف واجرن ريبريو، وكيل األعمال 
السابق للربازييل نيمار، رس فشل انتقال 

الالعب إىل ريال مدريد اإلسباني.
وقــال ريبــريو يف ترصيحــات نقلتها 
صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية: 
"كنــت أرغــب يف بيــع نيمــار إىل ريــال 
ّ عــرض امللكــي كان أفضــل  مدريــد، ألن
ّل اتبــاع قلبه  ّ الالعب فض ماديًــا، ولكــن

واالنضمام لفريقه املفضل، برشلونة".
ًــا من ريال  وأوضــح: "تلقيت عروض
مدريــد وتشــيليس ألجــل نيمــار، أمــا 
برشــلونة فتواصــل مــع والــده مبارشة، 
وحاولــت إقناعــه بــكل الطــرق بارتداء 

قميص ريال مدريد، لكنّه رفض".

وتابــع: "لم أعد وكيل أعمــال نيمار، 
 ً ألن والــده توىل املســئولية، كنــت ممثال
ًــا  لالعــب منــذ أن كان عمــره 12 عام
وســاهمت يف حصوله عــىل عقد لعامني 
مع سانتوس، ولكن بعد ذلك تولت رشكة 

والده، أعماله".
وانضــم نيمــار لصفــوف برشــلونة 
ًــا مــن ســانتوس الربازييل  يف 2013 قادم
وحصــد 10 بطــوالت مــع البلوجرانــا 
خالل 4 مواســم، كما كان هــداف دوري 
أبطال أوروبا يف 2014/2015 باالشرتاك 
مــع زميله مييس والربتغايل كريســتيانو 

رونالدو، مهاجم ريال مدريد اإلسباني.

شــارك ماريــو جوتــزه، نجــم 
بوروســيا دورتمونــد األملانــي، ألول 
مــرة منــذ ينايراملــايض، خــالل فــوز 
فريقه عىل نظريه أوراوا ريد دياموندز 
اليابانــي، بنتيجــة 2-3، خالل جولة 

أسود الفيستيفال اآلسيوية.
ًا رياضيًا  واجتاز جوتــزه، برنامج
وطبيًا إلعــادة تأهيله بنجاح، منذ أن 
تم تشــخيص إصابتــه باضطراب يف 

التمثيل الغذائي.
ودخــل جوتــزه كبديــل لنــوري 
شاهني يف الدقيقة 62 من عمر اللقاء، 
وســط تحيــة حــارة مــن مشــجعي 

دورتموند يف اليابان.
وكان ظهــور جوتــزه األخــري 
بقميــص دورتمونــد، خــالل مواجهة 
ماينز يف ينايراملايض، قبل تشــخيص 

مرضه.
وأحــرز أهداف دورتمونــد كل من 
إيمري مور (هدفني) وأندريه شورله، 

فيما ســجل ألوراوا، الثنائي شــينزو 
كوروكي وواتارو إيندو.

دخــل يوفنتوس يف رصاع مع مانشســرت 
يونايتد لحسم صفقة العب وسط تشيليس، 

خالل هذا الصيف.
وقالت صحيفة "إكسربيس" الربيطانية، 
أمــس الســبت إن "يوفنتــوس يرغب يف ضم 
الرصبــي نيمانيــا ماتيتــش، الــذي يحظى 
باهتمام شــديد من جانــب الربتغايل جوزيه 

مورينيو مدرب مانشسرت يونايتد".
َّ "اإليطــايل  وأضافــت الصحيفــة، أن
أنطونيــو كونتــي مــدرب تشــيليس لــم 
يصطحــب ماتيتــش، ودييجــو كوســتا مع 
بعثة الفريق التي ســرتحل للصني، ما يشري 

بقوة إىل اقرتاب رحيلهما".
ّ "يوفنتــوس  وأوضحــت الصحيفــة أن
يســتغل املوقــف ويجهــز 39 مليــون جنيه 
إســرتليني للتعاقد مــع ماتيتش مســتفيدًا 
من أمــوال رحيل ليونــاردو بونوتيش، مدافع 

الفريق إىل ميالن".

واقرتب تشــيليس من إتمــام صفقة ضم 
تيموي باكايوكو مــن موناكو، ويحتاج 39.7 
مليــون جنيــه إســرتليني للحصــول عــىل 

توقيعه.
ّ "تشــيليس  وكشــفت الصحيفــة عن أن
يرغب يف التعاقد مع أليكس ســاندرو، ظهري 
ّ يوفنتــوس مهتم  البيانكونــريي ويعــرف أن
بضــم ماتيتش منــذ الصيف املــايض، لذلك 
فقــد يســتغل األمــر لتســهيل التعاقــد مع 

مدافع اليويف".
ًا إىل "إنرت ميالن  وأشــارت الصحيفة أيض
أبــدى اهتمامــه هــو اآلخــر بضــم الالعــب 

الرصبي".
وحصــل تشــيليس، عــىل لقــب الدوري 
اإلنجليــزي يف املوســم املــايض بمشــاركة 
ماتيتــش يف 30 مبــاراة، بعدمــا أصبــح أبرز 
الالعبــني يف خطة اإليطــايل أنطونيو كونتي 

رفقة الفرنيس نجولو كانتي.

ريبريو : نيمار فضل برشلونة على عرض الريال االفضل 

جوتزه يعود إىل املالعب
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