
                     قفاز محمد علي بـ ٤٠٠ ألف دوالر!! 

ميسي يواجه عقوبة السجن !!
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م عرباوي 
َ

َيْسل
ــادي العروبة بأمانة العاصمة  نجح ن
في كسب خدمات النجم عبدالله يسلم 
ليمثل الفريق الــكــروي األول الموسم 

المقبل.
ويــعــتــبــر يــســلــم أحـــد المهاجمين 

المتميزين في المالعب الكروية اليمنية، 
ويمتلك إمــكــانــات فنية عالية ويعد 
مكسبًا كبيرًا للصاعق خــالل الموسم 

المقبل.
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                     قفاز محمد علي بـ 

زادت مجلة التايم األمريكية من قلق جماهير ليونيل ميسي بنشرها 
تقريرًا يتعلق بتداعيات إعادة فتح ملف قضية تهربه الضريبي. 
المجلة وعبر موقعها االلكتروني قالت إنه في حال ثبوت 
معرفة الالعب بما جرى وتورطه في التهرب الضريبي 
ومحاولته ووالده تغطية المخالفات القانونية 
التي ارتكباها، فإن العقوبة ستصل إلى 
السجن ٦ سنوات ودفع غرامة 

تقارب ٣٢ مليون دوالر.

وقالت المجلة إن حالة اإلدانة هذه تبدو مستبعدة، ومن المتوقع أن ال يكون التصعيد 
إلى درجة الحكم بالسجن وأن األقرب هو االكتفاء بدفع الغرامات المالية مثلما حدث 

مع نجوم آخرين في الماضي.
ليونيل ميسي خرج عن طوره، ووصف منتقديه بسبب هذه القضية بالخراف وواصفًا 
نفسه باألسد الذي ال ينتبه إلى كالم هذه الخراف، في حين يصر القضاء اإلسباني على 

أن ليونيل تورط بشكل أو بآخر في هذا التهرب.

عشرة أيام تفصلنا عن انطالق الموسم الجديد..

اتحاد الكرة.. مــــــاذا لـــو!!

«الميثاق»-خاص
الفاصل الزمني بين إعالن اتحاد كرة القدم البدء في موسمه 

الجديد وما نعيشه هذه األيام اقل من عشرة أيام.
 وبحكم معرفتنا ومتابعتنا المستمرة لألندية فإننا على 
يقين أن كثيرًا من أنديتنا الممتازة ما زالت في األمتار األولى 
من البدء واالستعداد والتهيئة للدوري الممتاز والكثير منها 

كذلك لم يدخل بعد في طور االستعداد بسبب طقوس 
وشعائر رمضان واحتفاالتنا بعيد الفطر السعيد.

وطالما أن االتحاد يسعى لتطوير اللعبة وارتقائها من 
خالل مسابقاته فان الخامس عشر من الشهر الجاري موعدًا 
النطالق الموسم فيه الكثير من التعسف واإلرهاق لألندية 
التي لم تتدرج في التهيئة واالستعداد.. فماذا لو رأى االتحاد 

اليمني لكرة القدم في مباراة السوبر التي ستقام في منتصف 
هذا الشهر بروفة وعنوانًا الستعدادات األندية وقدرتها على 

خوض منافسات الدوري العام .
أما إذا رأى االتحاد أن المستوى الذي قدمته مباراة السوبر 
ضعيف وباهت فإرجاء الدوري حتى نصف شهر من موعده 
سيكون لصالح قوة الدوري ولصالح منافساته ولصالح األندية.

حّداد والوزير اإلنسان..!!

السياسة  و«خليجي الرياض»!!

أشــاد التاللي الكبير خالد حــداد رئيس رابطة نادي 
التالل الرياضي في العاصمة صنعاء بالدور اإلنساني 
والرياضي الذي قام به معالي وزير الشباب والرياضة 
األستاذ معمر االرياني في دعمه ومساندته للتخفيف 
من آالمه ومعاناته المرضية في توفير الدعم الالزم 

وتذاكر السفر للعالج الخارجي.
وقــال رئيس الرابطة التاللية في صنعاء: إن وجود 
وزير للرياضة يحس بمعاناة الرياضيين ويقدم لهم 
الدعم واإلسناد الالزم وفي الوقت المناسب لهو خطوة 
ايجابية ومطلوبة في ظل معاناة الكثير من الرياضيين 
وتعرضهم لإلصابات باستمرار. وثمن جهود معالي 

الوزير وحرصه الدائم على تفقد وزيارة ذوي المعاناة 
وتطييب خاطرهم ودعمهم الالئق. وكــان المشجع 
التاللي خالد حداد قد عانى في الفترة السابقة من أزمة 
صحية ألزمته الفراش والمستشفى خالل فترة ليست 
بالقصيرة إال أن زيــارة الوزير له ومساعدته خففت 
معنويًا الكثير من آالمه على أمل أن يحظى بمتابعة 

الدعم الستكمال عالجه الخارجي.
ومعلوم أن الكابتن خالد حداد منصهر في الرياضة 
ألكثر من ثالثين عامًا ومن حقه العالج أســوة بباقي 

الرياضيين.

إذا دخلت السياسة من الباب خرجت الرياضة 
من الشباك- كما يقول إخواننا المصريون.. 
ولذلك فان مصير ومستقبل خليجي ٢٢ مرهون 
ومرتبط بالقرار السياسي فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، وأصــل الحكاية أن إحــدى 
دول الخليج أعلنت غير رسمي عن نيتها في 

االنسحاب من خليجي الرياض بحكم 
الضغط والخالفات السياسية 

الــدائــمــة والمتواصلة مع 
شقيقاتها الخليجيات .
ومـــمـــا ســـاعـــد على 
ــل  ــأجــي ــــــك هـــــو ت ذل
بــــطــــوالت الــخــلــيــج 
ــلــفــئــات الــســنــيــة..  ل
ــمــتــوقــع أن  ومــــن ال
تـــكـــون خــلــيــجــي٢٢ 

تواجه نفس المصير 
ونفس التأجيل ولذلك 

تسربت أنــبــاء وأخــبــار عن 
تأجيل خليجي الرياض للسبب 

ذاتــه. وكما قلنا سابقًا إذا دخلت السياسة من 
الباب هربت الرياضة من الشباك وطالما أن كل 
مناشطنا ومنافساتنا تحكمها السياسة فإننا لن 
نستطيع التقدم قيد أنملة علمًا بأن التأجيل 
سيكون غير مناسب ألن هناك أجندة والتزامات 
رياضية وتنافسية مطلوبًا تنفيذها آسيويًا 
ــــدول الــمــشــاركــة  ودولـــيـــًا مــن ال
فــي خليجي٢٢ ولــذلــك من 
الصعوبة بمكان تحديد 
مــوعــد مــنــاســب لكل 
األطــــــــراف إضـــافـــة 
ــــى أن الــتــأجــيــل  إل
يـــوحـــي أن هــنــاك 
تــوقــعــات مــؤكــدة 
لحسم الــخــالفــات 
السياسية والتي ال 
تبشر غيوم األفــق 

بذلك.

الخربة مدربًا التحاد إب
وقعت إدارة نادي اتحاد إب مع المدرب الوطني خالد الخربة 
عقدًا لقيادة الفريق الكروي األول خالل الموسم الجديد المقرر 

انطالقه في أغسطس القادم..
ات التدريبية الوطنية المميزة حيث  ويعتبرالخربة من الكفاء
يعمل حاليًا مساعدًا لمدرب المنتخب األولمبي وسبق أن عمل 
مؤخرًا مساعدًا لمدرب المنتخب الوطني ومدربًا لمنتخب الكرة 
الخماسية ومساعدًا لمدرب المنتخب المدرسي، كما قاد فرقًا 
عدة أبرزها قطبا إب الشعب واالتحاد والرشيد واألهلي من تعز 

ونجم سبأ ذمار.

االتحاد السعودي يعلن فوز 
قنوات MBC  بشراء 
حقوق بث المباريات

أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم الخميس الماضي  فوز 
قنوات /ام.بي.سي/ بحقوق نقل مسابقات كرة القدم السعودية، 
عقب تحالفها مــع الــقــنــوات السعودية الرياضية التابعة 

للتلفزيون السعودي بقيمة مالية قدرت بـ ٤ مليارات و١٠٠ 
مليون ريال سعودي لمدة ١٠ سنوات.

وقال االتحاد في نص بيانه :نظرًا لتقدم عدة 
شــركــات بــعــروض لــالتــحــاد الــســعــودي لكرة 

القدم للفوز بحقوق بث مباريات كرة القدم 
لألندية ، وبعد استعراض هذه العروض 
تم اختيار أفضلها، وهو العرض المقدم 

بين التلفزيون السعودي ومجموعة /
ام.بي.سي/ مع الكثير من المزايا المادية 

والفنية األخرى. 
وأضـــاف البيان :ستبث منافسات 
الدوري السعودي للمحترفين وكأس 
الملك وكــأس ولــي العهد وكــأس 
السوبر على قنوات «ام.بي.سي» 
ودوري الــدرجــة األولــــى وكــأس 
األمــيــر فيصل بــن فهد ودوري 

درجة الشباب ودوري الناشئين على 
القناة الرياضية السعودية، وسيقوم 

أحمد عيد رئيس االتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم بالتوقيع على عقد مــع ممثلي 

ــع قـــفـــاز أســـطـــورة التحالف الخميس المقبل في الرياض. ــي ـــم ب ت
المالكمة، محمد علي كالي  الذي 
كان يرتديه في المباراة أمام جو 
فــريــزر فــي عــام ١٩٧١م، بنحو 

٤٠٠ ألف دوالر.
واشترى القفاز شخص لم تعلن 
هويته في مزاد في كليفالند بالواليات 

المتحدة.
وفي المباراة، التي يطلق عليها "مالكمة القرن"، 
ب فيها فريزر على محمد علي بإجماع الحكام، 

ّ
تغل

ليصبح أول بطل للعالم في الوزن الثقيل دون منازع.
وفاز محمد علي على فريزر بعدها في ١٩٧٤، و١٩٧٥، 

ليرسخ سمعته كأعظم مالكم في التاريخ.
واكتسبت المباراة أهمية سياسية ورياضية، حيث جاءت 
بعد تجريد محمد علي من لقب بطولة العالم بسبب رفضه 

االنضمام إلى الجيش األمريكي أثناء حرب فيتنام.
وكان قفاز آخر استخدمه محمد علي في أول مباراة يخوضها 
في بطولة العالم قد بيع بأكثر من ٨٠٠ ألف دوالر في صالة 

المزادات نفسها.

أرباح برشلونة ترتفع بزيادة ١١٣ مليون يورو
ارتفعت أربــاح نــادي برشلونة اإلسباني 
١١٣ مليون يورو في األعوام المالية الـ ٤ 
األخيرة، بعد أن وصل الفائض في أرباحه 
إلى ٤١ مليون يورو في موسم ٢٠١٣، 

٢٠١٤م..
وقــدم النادي األسباني  النتائج المالية 
للعام المالي الماضي ٢٠١٣-٢٠١٤م 
والـــذي لــم يسجل فيه أي خسائر للعام 
الثالث على التوالي، وبلغت خالله األرباح 
بنسبة ٢١٪ عن المسجلة في ٢٠١٢-

٢٠١٣م /٣٢ مليونًا.
وحقق برشلونة أرباحًا قدرها ٤٩ مليون 
يــورو في العام المالي ٢٠١١-٢٠١٢م 
لتصل أرباحه إلى ١١٣ مليونًا منذ أن تولت 
اإلدارة الحالية للنادي عملها في صيف 

٢٠١٠م.
ورغــم استقالة الرئيس األسبق للنادي 
ساندرور روسيل قبل أشهر إال أن العملية 
االقتصادية في النادي ظلت كما هي عليه 

دون أي تغيير.

ــع قـــفـــاز أســـطـــورة  ــي ـــم ب ت
المالكمة، محمد علي كالي  الذي 
كان يرتديه في المباراة أمام جو 
م، بنحو 

واشترى القفاز شخص لم تعلن 
هويته في مزاد في كليفالند بالواليات 

وفي المباراة، التي يطلق عليها "مالكمة القرن"، 
ب فيها فريزر على محمد علي بإجماع الحكام، 

ّ
تغل

وفي المباراة، التي يطلق عليها "مالكمة القرن"، 
ب فيها فريزر على محمد علي بإجماع الحكام، 

ّ
تغل

وفي المباراة، التي يطلق عليها "مالكمة القرن"، 

 ،١٩٧٥

واكتسبت المباراة أهمية سياسية ورياضية، حيث جاءت 
بعد تجريد محمد علي من لقب بطولة العالم بسبب رفضه 

وكان قفاز آخر استخدمه محمد علي في أول مباراة يخوضها 
 ألف دوالر في صالة 


