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األمناء / متابعات :

يف  أجواء رياضية مميزة تشــهدها 
مديريــة مكرياس وتحت رشــات املطر 
تواصلــت عرص أمس عــى ملعب نادي 
شباب مكرياس منافسات دوري باصغري 
لكرة القدم النســخة الخامسة وبحضور 
جامهــريي كبري ونقل مبــارش للمباراة 
عرب أثري قناة اإلعالمــي واملصور الفنان 
صالح محمد املســبحي )فيسبوك( حقق 
فريق شــباب مكرياس فوزا غاليا ارضاء 
جامهريه وصالح محبيــه فوز ثاين يف 
املباراة الثالثة من مشــوار الدوري تغلب 
فيها عى جارة العنيد فريق نرص امصلول 

الذي غادر الدوري مرفوع الرأس. 
فوز شــباب مكرياس جاء بعد مرور 
دقائق ولحظات صعبة من القلق والرتقب 
فالنرص الذي يشــارك بــدون محرتفني 
وإمكانيات ودعم محدود مل يكن ســهال 
انتهى  كبــري  أول  وقدم شــوطا  وصمد 

بالتعادل 0/0. 
ومل يتنفس شــباب مكرياس صاحب 

األرض والجمهور والذي لعب هذه املباراة 
ب3 من أبناء النادي و8 العبني من نجوم 
يتنفس  مل  األوىل  الدرجة  وأندية  املنتخب 
الصعداء إال يف الدقيقة 15 من الشــوط 
الثاين بتســجيل أول األول بتوقيع املتألق 
عيل علوي وأضــاف زميله الخرض الدوح 
الهدف الثاين يف الدقيقة 24 لتنهي املباراة 
بهذا الفوز املهم ويرفع شــباب مكرياس 

رصيده إىل 6 نقاط من 3مباريات. 
فوز مكرياس أعلن تأجيل الرصاع عى 
اعالن قطف بطائق املتأهلني عن املجموعة 
الثانيــة اىل التأهل عــى البطاقتان بني 
امحتــار 7 نقاط مــن 3مباريات وهكار 
7نقاط من 3 مباريات ومكرياس 6 نقاط 
للرشارة  3مباريات وخــروج مرشف  من 

الحمراء ونرص امصلول.

األمناء / متابعات :

أعلن صامويل إيتو، العب برشــلونة 
االتحــاد  لرئاســة  ترشــحه  الســابق 
الكامــريوين لكــرة القــدم، انتظــارا 
لالنتخابــات التــي ســتعقدها املنظمة 

الرياضية يف وقت الحق من هذا العام.
وقال املهاجم الدويل السابق عرب بيان 
االجتامعي  التواصل  مواقــع  عى  نرشه 
ترشيحي  أعلن  أن  »يرشفني ويســعدين 
القدم«  لكرة  الكامريوين  االتحاد  لرئاسة 
مؤكدا بذلك الشائعات التي ترددت بالفعل 

حول ترشحه.
كان إيتــو قــد أعلــن تأييــده يف 
االنتخابات املاضيــة لالتحاد الكامريوين 
الرئيس  لرتشيح ســيدو مبومبو نجويا، 
الحايل لالتحاد، لكن بحســب البيان فإن 

هذا املرشوع مل يلب »التوقعات« املنتظرة.
دعمت  ســنوات  ثالث  »قبل  وأوضح 
مرشوعــا بدا واعدا ملســتقبل كرة القدم 
لدينا. ولدى تقييــم إنجازاته، أجد نفيس 
لست نادما عى ذلك، رغم أن التوقعات مل 

تتحقق«.
بتخصيص  عامــا(   40( إيتو  وتعهد 
سيحصل  التي  الشــهرية  املالية  املكافأة 
لالتحاد  رئيســا  اختيــاره  حــال  عليها 
الكامــريوين لكــرة القــدم للرتويــج 

ملرشوعات خاصة بالهواة.
وفيام يتعلق بــكأس األمم األفريقية 
املقبلة، التي ستقام يف يناير/كانون ثان 
تأجيالت  عدة  -بعد  الكامريون  2022 يف 
و)كوفيد19-(-  بالطقس  تتعلق  ألسباب 
البطولة »ســتكون فرصة  أن  إيتــو  أكد 
إلظهار مواهــب كرة القدم التي ال تصدق 

التي طاملا امتلكتها بالده أمام العامل«.
ويعد إيتو أحد أساطري الكرة ليس يف 
الكامريون فحسب بل يف القارة السمراء 
العب  أفضل  اختيــاره  تم  حيث  بأكملها، 
4 مــرات أعــوام 2003 و2004 و2005 
و2010، كام أنه ارتــدى قميص منتخب 
 )1997-2014( عاما   17 مدار  بالده عى 

سجل خاللها 56 هدفا يف 118 مباراة.
ويف مســريته التي امتدت ألكرث من 
عقدين من الزمان، دافع املهاجم األفريقي 
السابق عن قمصان فرق إسبانية مثل ريال 
وبرشــلونة  ومايوركا  وليجانيس  مدريد 
فرق  وكذلك  الذهبي-  -حيث عاش عرصه 
أوروبية أخرى مثل إنرت ميالن وتشيليس، 
اللعب ملنتخب بالده كان دامئا أعظم  لكن 

»رشف« حظي به عى حد قوله.
تركيا،  وبعد ثالث سنوات قضاها يف 
حيث لعب مع أنطاليا سبور وكونيا سبور، 
وقع إيتــو لصالح نادي قطر القطري يف 
2018، قبــل أن يعلن أخــريا اعتزاله يف 

سبتمرب/أيلول 2019.

األمناء/ عالء عياش:

علق د. ســعيد الرمادي، مــدرب الفريق 
السلوي بنادي شــعب حرضموت، عى قرعة 
منافسات البطولة العربية لألندية )33( والتي 
وأســفرت عن وقوع  املايض  االثنني  سحبت 
الثالثة إىل جانب  الشعب يف املجموعة  فريق 
الجزائري  فرق األهيل املرصي ووداد بوفاريك 
وضعتهم  القرعــة  بأن  الســعودي،  والفتح 
يف مجموعة صعبة ومع فــرق قوية متتلك 
إمكانيات وقدرات كبرية. مضيفا إىل أن ثقته 
ال حدود لهــا يف العبي الفريق بتقديم بطولة 
جيدة والظهور بصورة مرشفة تليق بســمعة 
بالنادي والوطن بصورة  الســلة  وتاريخ كرة 

عامة .
وأشار مدرب الفريق السلوي بنادي شعب حرضموت إىل أن 
الفريق اســتعد بصورة جيدة للبطولة من خالل جرعات تدريبية 
نفذت عى فرتتني صباحية ومســائية باإلضافة إىل مشــاركة 
الفريق يف بطولة كأس الجمهورية تجمع سيئون والتي اعتربها 
الجهــاز الفني بروفة جيدة للوقوف عى جاهزية العبي الفريق 
ومعرفــة مكامن النقص ملعالجتها قبل الذهاب للمشــاركة يف 
البطولة العربية. مشريا يف حديثه إىل أن الجهاز الفني للفريق 
بذل جهــود كبرية من خالل تحضريه وتجهيــزه بصورة مثالية 
ولله الحمد الفريق وصل إىل جهوزيــة عالية وجميع الالعبني 

تســجيل  يف  والعزمية  الرغبــة  ميتلكون 
حضور إيجايب باملنافســات عى الرغم من 

صعوبة املنافسني    .
ووصف د. سعيد الرمادي مدرب الفريق 
بأن املشــاركة يف البطولــة العربية تعترب 
فرصة جيــدة لالعبني من أجــل االحتكاك 
واالســتفادة وتنمية قدراتهم وامكانياتهم 
الفنية والبدنية وهــذا هو الهدف الحقيقي 
من املشــاركة .. منوها إىل أن الفريق عزز 
صفوفــه مبحرتفــان ليبيــان ومحرتفان 
محليان العب من وحــدة صنعاء وآخر من 
شــعب إب ســيخضعان لإلختبار حســب 
الحاجة لهم ، وذلك لضامن تسجيل الحضور 
املثايل يف املنافســات ورفع رايــة النادي 

والوطن عاليا. 
وختم د. سعيد الرمادي مدرب الفريق السلوي بنادي شعب 
حرضموت حديثه بتقديم الشــكر والثنــاء إلدارة النادي ممثلة 
برئيسها الكابنت عامر ســامل بن مرضاح، والكابنت صالح فائز 
العمــري عضو مجلس إدارة النادي ومــرشف اللعبة ، وذلك من 
خالل التســهيالت التي قدمت للفريق والجهــاز الفني وللدعم 
الكبري الــذي حظي به الفريــق، باإلضافة إىل تقديم الشــكر 
لجمهــور النادي الويف الذي دامئا ما يكــون إىل جانب الفريق 
ســندا ومحفزا. واعدا إياهم بتقديم بطولة جيدة تليق بسمعة 

ومكانة لعبة كرة السلة بالنادي.

رياضة

األمناء / متابعات :

 نرشت مجلة »فوربــس« االقتصادية األمريكيــة، واملتخصصة 
يف إحصاء الرثوات، قامئة العبي كــرة القدم األعى دخاًل يف العامل 
باملوســم الجاري، والتي تصدرها الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم 

مانشسرت يونايتد، والذي بلغ إجاميل أرباحه 125 مليون دوالر.
وجاء األرجنتيني ليونيل مييس، نجم باريس ســان جريمان، يف 
املركز الثاين بإجاميل أرباح ســنوية وصــل إىل 110 ماليني دوالر، 
بينام جاء املرصي محمد صالح، نجم ليفربول، خامًسا بإجاميل أرباح 

سنوية قدرها 41 مليون دوالر.
وجاء ترتيب أول 10 العبني كالتايل:

-1 كريستيانو رونالدو )مانشسرت يونايتد( 125 مليون دوالر.
-2 ليونيل مييس )باريس سان جريمان( 110 ماليني دوالر.

-3 نيامر )باريس سان جريمان( 95 مليون دوالر.
-4 كيليان مبايب )باريس سان جريمان( 43 مليون دوالر.

-5 محمد صالح )ليفربول( 41 مليون دوالر.
-6 روبرت ليفاندوفسيك )بايرن ميونخ( 35 مليون دوالر.

-7 أندرياس إنييستا )فيسيل كويب الياباين( 35 مليون دوالر.
-8 بول بوجبا )مانشسرت يونايتد( 34 مليون دوالر.

-9 جاريث بيل )ريال مدريد( 32 مليون دوالر.
-10 إيدين هازارد )ريال مدريد( 29 مليون دوالر.

األمناء / متابعات:

 أصدرت محكمة مدريد االقتصادية حكاًم جديًدا بشــأن مرشوع 
السوبر ليج الذي تدعمه أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

ودعا 12 ناديًا إىل البطولة الجديدة يف املوسم املايض بعيًدا عن 
االتحادين الدويل واألورويب لكرة القدم، قبل أن تنسحب 9 أندية من 

املرشوع.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلســبانية، فإن رويز دي الرا، قاىض 
محكمة مدريد االقتصادية، أصدر حكاًم بإلغاء العقوبات املفروضة 

عى األندية املؤسسة ملرشوع السوبر ليج خالل 5 أيام.
وأشارت الصحيفة 
أن  إىل  اإلســبانية 
ألكســندر تشيفرين، 
اليويفــا،  رئيــس 
بــات مطالًبــا برفع 
ذلك  العقوبات، ونرش 
الرسمي  املوقع  عى 
األورويب،  لالتحــاد 
بتهمة  سيحاكم  وإال 
أحــكام  عصيــان 

القضاء.
وقــال القايض إن 

االتحاد األورويب يقف خارج حكم القانون، ويعزز عالنية املامرسات 
التي ترض مببدأ املنافسة الحرة برفضه ملرشوع »السوبر ليج«.

وذكرت الصحيفة اإلسبانية أن تعليق االتحاد األورويب لقراراته 
ضد أندية السوبر ليج لن يكون كافًيا، بل يجب تأكيد إلغاء العقوبات.

وأضافت أن القايض رويز دي الرا يعمل باجتهاد ورسعة مدهشة 
يف قضية السوبر ليج، لكنه ســريحل عن منصبه يف املحكمة يف 

شهر أكتوبر املقبل.

القرعة و�ضعتنا يف جمموعة �ضعبة ونطمح لت�ضجيل ح�ضور اإيجابي يف البطولة
رونالدو االأعلى دخال بني العبي مدرب الفريق السلوي بنادي شعب حضرموت: 

كرة القدم.. و�ضالح خام�ضا

حمكمة مدريد تنت�ضر جمدًدا لل�ضوبر ليج على اليويفا

�ضباب مكريا�س ي�ضتعيد املناف�ضة يف دوري با�ضغري امل�ضبحي

اإيتو يعلن تر�ضحه لرئا�ضة االحتاد الكامريوين


