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إشراف:/ يحيى الضلعي

"فقط عشاء مع األصدقاء القدامى، ال شيء أكثر من 
ذلك".. كان هذا رد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
للرد على تساؤالت الصحافيين الخاصة بسبب مجيئه إلى 

ميالنو. 
ويضيف مورينيو: "أنــا أحب تناول الطعام مع عائلة 
موراتي، ولكن أريد أن أوضح شيئًا واحدًا، لن أكون المدير 

الفني الموسم المقبل لفريق إنتر ميالن.. وأنا أؤيد تمامًا 
مشروع ايريك توهير والمدرب روبرتو مانشيني".

وعما يتردد عن كونه المدرب القادم لفريق مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي قال المدرب البرتغالي: "ال أعرف حقًا 
ما هو فريقي القادم، ولكني واثق من شيء واحد: أنا أحب 
كرة القدم وسأعود مع نفس العاطفة والطموح دائمًا".

مورينيو: هذا هو فريقي القادم

منتخبنا الوطني لكرة الطاولة يستعد لبطولة العالم
«الميثاق»- متابعات

يــواصــل منتخبنا الوطني لــكــرة الــطــاولــة معسكره 
الخارجي في دولة قطر استعدادًا لبطولة العالم التي 
ستنطلق يوم السبت المقبل في العاصمة الماليزية 

كوااللمبور.
ويضم المعسكر التدريبي الذي يستمر عشرة أيام 
خمسة العبين هم منير ومجد الذبحاني، عمر الكدس، 
فهد جــبــران، طه المحاقري، تحت إشــراف المدرب 

الوطني نبيل الذماري.
وتأتي مشاركة بالدنا في بطولة العالم للطاولة بعد 
تأهل منتخبنا الوطني إثر تحقيقه مركزًا متقدمًا في 

بطولة آسيا للعبة.

في أول اجتماعاته برئاسة العرامي..

االتحاد العام للكيك تاي بوكسينج يقر عددًا من اإلجراءات لتفعيل أنشطته

ــحــاد  الــعــام للكيك تاي  عقد مجلس إدارة االت
بوكسينج اجتماعه األول  برئاسة الرئيس الجديد 
لالتحاد أحمد علوي العرامي وحضور األمين العام 
الجديد عبدالسالم الصلوي وبقية أعضاء مجلس 

اإلدارة.
وفي االجتماع أقر مجلس إدارة االتحاد عددًا من 
ات والقرارات الهادفة إلى تفعيل نشاط اللعبة  اإلجراء
بعد توقفها ألكثر من عام ونصف بسبب خالفات 

إدارية.
واتفق االجتماع على إعادة تنظيم شؤون االتحاد 
وإقامة دورات إنعاشية وتأهيلية لحكام ومدربي 

اللعبة، وعدد من البطوالت تشمل مختلف فئات 
الالعبين وأساليب اللعبة بهدف تنشيطها وذلك 
ضمن خطة وبرنامج عمل..كما أقر تشكيل لجنة 
أطلق عليها اسم "لجنة الموسم" تضم الخبرات 
ات المتخصصة من أبناء اللعبة لوضع رؤية  والكفاء
أو تصور فني يهدف إلى تطوير اللعبة.. فضًال عن 
إقــرار التواصل مع االتحادات العربية واإلقليمية 
والــقــاريــة والــدولــيــة المعنية بلعبة الكيك تاي 
بوكسينج بغية إطالعها على مستجدات االتحاد 
اليمني والمشاركة في البطوالت التي تنظمها تلك 

االتحادات.

حضور رائــع جسده األســتــاذ حسين الرفاعي األمين العام 

المساعد التحاد الكرة الطائرة في فترة تعتبر بالقليلة منذ أن 

مسك مؤخرًا بزمام قرار إدارة االتحاد..فكان ذلك عنوانًا مهمًا 

لقدرات شخصية لديها الطموح والحرص على إعادة الروح من 

جديد للعبة جماعية هي األكثر شعبية بعد كرة القدم.

وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا بأن االستاذ حسين الرفاعي 

من الشخصيات الوطنية المجربة والمحنكة التي تخدم مواقعها 

بحب وامانة وضمير ..إذ أنه يفرش مساحات متجددة من النشاط 

في التعامل مع كل حيثيات مسؤوليته وآلية االرتباط بحيثياتها 

مع االطراف االخرى أينما حل . الرفاعي شخصية تعشق النجاح 

بشهادة كل من عرفه واقترب منه في مناصب كثيرة وخاصة في 

موقعه بمجلس إداراة االتحاد العام للكرة الطائرة .. فهو بذلك 

كان وسيبقى نموذجًا رائعًا يجب أن يقتدى به من قبل الجميع ، 

ألنه حالة نادرة نحتاج ألمثالها لنرتقي بعملنا الرياضي العقيم .

ولمن اليعرف حسين الرفاعي فهو ذلك الرجل المتواضع الذي 

يتعامل مع الجميع بسلوك ال يتغير واخالق عظيمة ال نراها 

كثيرًا.. ينظر إليه الجميع بإعجاب ورضا.. بعد أن وجدوا فيه 

حالة ذات شجن ال يمكن أن يكون جــزاؤهــا إال رفــع القبعات 
احترامًا وتقديرًا.

(رفاعي) الطائرة..
النموذج الرائع

روني في طريقه إلى الدوري الصيني
تلقى مانشستر يونايتد عرضا 
خياليًا من أحد أندية الدوري الصيني 

بخصوص القائد واين روني.
الــعــرض كــشــفــت عــنــه صحيفة 
ــغ نـــيـــوز"  ــن ــن ــفــي ــر إي ــشــســت ــان "م
فــي تــقــريــر أكـــد اقـــتـــراب رحيل 
اإلنجليزي الدولي عن النادي الذي 

قضى معه ١٢ عامًا.
روني المصاب حاليًا في الركبة 
سيغيب عــن الــمــالعــب قــرابــة 
الشهرين لكن ذلــك لــم يمنع 
القوة المالية الصينية التي طفت 
على السطح مؤخرًا من تقديم 
عـــرض "ال تستطيع إدارة 

اليونايتد" رفضه.
ويبدو أن يونايتد بدأ يفكر 
في استبدال الالعب بعد موافقة أولية على رحيله.. المحاوالت األخيرة إلدارة الشياطين 
الحمر في استقطاب أسماء كبيرة ككريستيانو رونالدو وغاريث بيل ونيمار باءت 
بالفشل، لكن األموال التي ستجلبها صفقة روني قد تساهم في نجاح يونايتد أخيرًا 

في تحقيق مبتغاه.
وكشف تقرير الصحيفة البريطانية أن قائد منتخب األسود الثالثة سيتلقى نصف 
مليون جنيه إسترليني كراتب أسبوعي في بالد الشرق األقصى، لكنه لم يكشف عن 

قيمة الصفقة أو النادي المهتم بالتعاقد مع روني.

المقاتل السابق كوتور يشارك في برنامج رقص!!

برشلونة أو البرازيل..

نيمار بين نارين!!

لضمان شفافية التصويت في انتخابات الفيفا..

االمير علي يلجأ إلى المحكمة الرياضية
لجأ االمير األردني علي بن الحسين 
لرياضية  لــى محكمة التحكيم ا ا
(تاس) من اجل اقامة حجرة اقتراع 
شــفــافــة خـــالل انــتــخــابــات رئــاســة 
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
الجمعة المقبل لضمان "الشفافية" 
بــحــســب مـــا اشـــــار احــــد مــحــامــيــه 
الباريسيين لوكالة فرانس برس 

السبت المنصرم.
وبـــحـــســـب األمــــيــــر عـــلـــي -أحــــد 
ــخــمــســة لــخــالفــة  ــن ال ــمــرشــحــي ال
السويسري جوزيف بالتر في رئاسة 
فيفا- سيكون هــذا الحل لضمان 

"شفافية" التصويت في زيوريخ.
وقال المحامي رينو سمردجيان: 
"وحـــدهـــا حــجــرة اقـــتـــراع شفافة 
تسمح بالتأكد مــن أن كــل ناخب 
يصوت بشكل صحيح، بضمير ومن 
دون ضغوط، ولمنع المصوتين من 
تصوير أوراقــهــم مــن اجــل اثبات 
ــتــزامــهــم بــتــرتــيــبــات تصويت  ال

معينة".
وأكـــد بــيــان محامي األمــيــر علي 
ان السويسري دومينيكو سكاال 

رئيس لجنة االنتخابات فــي فيفا 
"قبل" بأن يترك المصوتون دليًال 
على تصويتهم من خالل تصوير 
ورقــة االقــتــراع، بهاتفهم الجوال 
ــًال، لــكــن ســكــاال "رفـــض طلب  ــث م
االمير علي" بحسب ما اشار البيان 
الموقع من المحاميين سمردجيان 

وفرانسيس تسبينر.
وبحسب سمردجيان فإن حجرة 
التصويت الشفافة عرضها األمير 

عــلــي "عــلــى نفقته الــخــاصــة وهــي 
متوافرة لفيفا مــن اجــل تصويت 

الجمعة".
ويتنافس األمير علي مع رئيس 
االتحاد اآلسيوي الشيخ البحريني 
ــم آل خليفة  ــراهــي ســلــمــان بـــن إب
ــي إنــفــانــتــيــنــو،  ــســري جــان ــســوي وال
ــســي جـــيـــروم شــامــبــانــيــي  ــرن ــف وال
ــو  ــي ــــجــــنــــوب افــــريــــقــــي طــوك وال

سيكسويل.

ال تزال مشكلة إمكانية انضمام الالعب 
البرازيلي نيمار جونيور- العــب فريق 
برشلونة اإلسباني- إلى منتخب بالده في 
أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف المقبل 
تؤرق ناديه وكذلك المدرب لويس إنريكي. 
فمع رغبة الالعب االنضمام للمنتخب 
ــة صــنــاعــة الــمــجــد  ــاول ــح األولـــمـــبـــي فـــي م
باألولمبياد الذي سيقام في مدينة ريو دي 
جانيرو البرازيلية في أغسطس المقبل، نجد 
أن مسؤولي برشلونة ال يرحبون بهذه الفكرة.
ويحاول النادي الكتالوني منع الالعب من 
ــالده في األولمبياد  االنضمام إلــى منتخب ب
ــا أمــيــركــا  ــوب ـــه ســيــشــارك فـــي ك بــاعــتــبــار ان
االستثنائية التي ستقام فــي يونيو المقبل 
بالواليات المتحدة األمريكية، وفي حال شارك 
فــي دورة األلــعــاب األولمبية أيضًا فــإن ذلك 
سيؤدي إلــى إرهــاقــه بشكل كبير ويؤثر على 

قدراته البدنية في الموسم المقبل. 
لويس انريكي مــدرب الفريق الكتالوني قال: 
"هــنــاك اتــفــاق على أن يذهب نيمار للعب مع 
المنتخب البرازيلي في كوبا أميركا االستثنائية، 
وفي فكرة لعبه باألولمبياد فنبحث األفضل له، 
مثلما حدث مع زميله ليونيل ميسي الذي لعب في 

أولمبياد ٢٠٠٨م".
وأضاف انريكي وهو المتوج بأولمبياد ١٩٩٢م 
الذي أقيم في برشلونة: أن تلعب الدورة االولمبية 

في بلدك أمر مثير ويشجع أي رياضي". 
أما الالعب صاحب الـ٢٤ عامًا وهو الذي خسر نهائي 
اولمبياد ٢٠٠٨م مع منتخب بالده أمام المكسيك، 
فلم يخِف رغبة اللعب في األولمبياد المقبل وصرح بأنه 
يريد أن يكون أحد الثالثة الكبار الذين سيشاركون مع 

منتخب البرازيل األولمبي..

شارك البطل السابق في اتحاد الفنون القتالية المزدوجة UFC راندي كوتور 
 ."Lyp sync battle" في البرنامج التلفزيوني الراقص

ويستضيف البرنامج نجمًا رياضيًا او ممثًال في كل حلقة، حيث يقوم الضيف 
باختيار اغنية يغنيها ويرقص عليها. 

وتتمثل فكرة البرنامج في استضافة نجم رياضي او ممثل، حيث يقوم الضيف 
باختيار اغنية يغنيها ويرقص عليها.

نتقدم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات للشاب الخلوق/

محمد عبده أنعم
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف

تهانينا.. وألف ألف مبروك..
المهنئون:

والدك/ عبده أحمد أنعم 
 عبدالله أحمد أنعم -   علي أحمد أنعم 
 حمود أحمد أنعم- محمد محمد أنعم

محمد أحمد أنعم
صالح وعمر أحمد  أنعم

باسم وأحمد وجالل وشهاب عبدالله أنعم
يوسف ومصطفى محمد أنعم

عصام وهشام علي أنعم
خليل أنعم- عمرو الفقيه - كليم محمد غالب

وجميع األهل واألصدقاء..


