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الحديدة/ قاسم البعييص
ــة بمديرية الحايل  ــية الثانوي ــهداء األساس ــة الش ــت عىل ملعب مدرس تواصل
ــاركة  ــرة القدم التي تقام بمش ــية لك ــات البطولة املدرس ــة الحديدة منافس بمدين
منتخبات املدارس التعليمية األساسية باملديرية والتي تنظمها اإلدارة التعليمية 
ــات خالل اليومني  ــية باملديرية حيث أقيمت عدة مباري ــطة املدرس ــم األنش وقس

املاضيني جاءت نتائجها كالتايل:
ــة عبدالرحمن الغافقي  ــهيد محمد الدرة عىل مدرس ــة الش فوز منتخب مدرس
بهدفني دون رد، وتغلبت مدرسة عيل عبداملغني عىل مدرسة الصالح 2/ 1، وفازت 
الرشوق عىل الشورى بذات النتيجة وفازت مدرسة األمل عىل أنوار العيل برباعية 

نظيفة.

ــينو" الصينية وذلك  ــون يورو جديدة من مجموعة "س ــل إلدارة ميالن مبلغ 100 ملي وص
ــس وزراء إيطاليا  ــت" اململوكة لرئي ــادي من مجموعة "فينفيس ــن عملية نقل ملكية الن ضم
ــبق سيلفيو برلسكوني إىل املجموعة الصينية، وذلك حسبما أشارت صحيفة "الجازيتا  األس

ديللو سبورت".
ــل وأن تدفع املجموعة  ــكل كام ــة البيع من املفرتض أن تتم امس الثالثاء بش ــت عملي وكان
ــكوني،  ــن "البريوقراطية" الصينية عىل حد تعبري برلس ــي بأكمله، ولك ــة املبلغ املتبق الصيني
ــببت يف تأجيل عملية إتمام امللكية بشكل كامل، ليصدر النادي بياناً رسمياً بتأجيل نقل  تس
ــهر مارس املقبل مع دفع املجموعة الصينية مبلغ 100 مليون يورو جديدة يف  امللكية حتى ش

ديسمرب لضمان الجدية ولتوفري بعض السيولية املادية للنادي.
ــون يورو أخرى ليصبح مجموع ما  ــت املجموعة الصينية قد دفعت من قبل 100 ملي وكان

حصل عليه برلسكوني حتى األن 200 مليون يورو.
ولم يصدر النادي حتى األن بياناً رسمياً لتأكيد أخبار وصول دفعة جديدة من مجموعة 

"سينو" ولكن الصحيفة اإليطالية أكدت وصول األموال صباح امس الثالثاء.

ذمار / عادل الطيش 
ــارس الواعد دارس العتمي  قاد الح
ــرب لخطف ثاني  ــه النرص من مع فريق
ــدور نصف النهائي  بطاقات العبور لل
ــتوى  ــة الكروية لفرق املس من البطول
ــدى بنجاح  ــي بذمار بعد ان تص الثان
ــن  ــح م ــي الفت ــح لالعب ــي ترجي لركلت
ــي جمعتهما  ــة الت ــه يف املواجه رصاب
ــىل ملعب االحمر بنادي  عرص امس ع
ــد ان انتهى الوقت  ــبأ ذمار بع نجم س
االصيل بالتعادل االيجابي بهدف لكل 
ــت متكافئة طيلة  ــاراة كان ــق يف مب فري
ــم عبدالله  ــق الحك ــا حتى اطل فرتاته
ــم الفريقان  ــه ليحتك ــي صافرت العدين
ــم  ــح والتي كان الحس ــركالت الرتجي ل
ــدى العبي النرص  ــا لقوة الرتكيز ل فيه
ــر  ــا ظه ــالث ركالت فيم ــجيلهم ث بتس
ــي الفتح من  ــىل العب ــا ع ــر جلي التوت

رصابه باضاعتهم لثالث ركالت ..

ــي مواجهات  ــت قد اقيمت ثان وكان
ــئني  ــف النهائي لفئة الناش الدور نص
تحت سن 14 والتي نجح فيها مهاجم 
ــن وضع  ــماوي م ــية انور الس القادس
ــجيله  ــي البطولة بتس ــه يف نهائ فريق
ــة يرضب  ــذه النتيج ــوز وبه ــديف الف ه
ــي البطولة  ــدا يف نهائ ــية موع القادس
ــرر اقامته يوم  ــذي تق ــع الصمود وال م

العرشين من ديسمرب الجاري ..
ــق  ــوض فري ــياق يخ الس ويف ذات 
ــدر املجموعة الثانية يف  املنصور متص
البطولة الكروية لفرق املستوى االول 
ــه يف البطولة  ــب اختبارات ــار اصع بذم
ــوم وصيف  ــرص الي ــي ع ــا يلتق عندم
املجموعة الثالثة فريق العني من معرب 
يف ثالث لقاءات الدور ربع النهائي من 

البطولة  .

أكد أوريلو دي لورينتس 
ــادي نابويل أن ناديه  رئيس ن
ــني  مهاجم ــىل  ع ــيحصل  س
ــاالت  االنتق ــرتة  ف ــالل  خ
ــك  وذل ــة  املقبل ــتوية  الش
البولندي ميليك  ــتعادة  باس
ــايل،  ــت الح ــاب يف الوق املُص
ــم أخر من أحد  وبضم مهاج

الفرق األخرى.
ــس  لورينت دي  ــال  وق
ــة  تلفزيوني ــات  ترصيح يف 
ــال  ــاة (Canale 21) "ري لقن
ــوي للغاية،  ــق ق ــد فري مدري
دوري  ــب  لق ــل  حام ــو  فه
ــب  ــه صاح ــا أن ــال، كم األبط

ــا، ولكننا أيضاً  ــايس يف الفوز به ــم القي الرق
ــزح ونأخذ البطولة األوروبية بمنتهى  ال نم

الجدية".
ــيكون معنا  ــاف دي لورينتس "س وأض
ــدد يف العام الجديد، األول هو  مهاجمني ج
البولندي ميليك الذي حرمته اإلصابة من 
ــم حتى  ــاركة يف معظم مباريات املوس املش

ــم جديد  ــيكون مهاج ــر فس ــا األخ األن، أم
ــرنى أيًضا  ــف لنا الكثري، وس ــل أن يضي نأم

ماذا يحتاجه املدير الفني من العبني".
وأتم "يف الوقت الحايل ال ُنفكر يف دوري 
ــازات، ولكن نفكر  ــال وال نفكر يف اإلج األبط
ــاء فيورنتينا  ــو ومن بعده لق ــاء تورين يف لق

لننهي العام يف أفضل حال".

املهرة/مختار باداس
ــوم عبدالله عيل جبيل  ــاراة كروية عىل كأس املرح ــت بمحافظة املهرة مب نظم
ــه واحتضنها ملعب  ــاًء لذكرى رحيل ــو الفقيد إحي ــا أصدقاء ومحب ــي نظمه والت

نادي شباب الغيضة وجمعت فريقي التضامن واالتحاد.
ــىل االتحاد بثالثة  ــكأس الفقيد جبيل بفوزه ع ــن التضامن من التتويج ب وتمك

أهداف لهدفني.
ــري  ــر بالذكر أن املرحوم عبدالله جبيل انتقل إىل جوار ربه إثر حادث س الجدي

بمديرية حات.

إب/ بندر األحمدي
ــقاة إىل  ــوادي املس ــل فريق ال تأه
ــن يجمعنا  ــب الوط ــي دوري ح نهائ
ــة النادرة  ــام بمديري ــدم املق ــرة الق لك
ــي يحتضن ملعب  بمحافظة إب والت

شباب الشعر منافساتها.
إىل  ــوادي  ال ــق  فري ــل  تأه ــاء  وج
ــباب  ــد تجاوزه لنظريه ش النهائي بع
ــي يف  ــطى 4/ 3 ليلتق ــة الوس املنطق

النهائي فريق الهالل السدة.
ــوي  ــم  القط ــد هيث ويف دورة الفقي
ــدم  املقامة بدعم  من  الثانية لكرة الق
ــات الجولة  رشكة بيكو وضمن منافس
ــدي املجموعة  التمهي ــدور  لل الثالثة 
ــوزه األول عىل  ــة حقق األهيل ف الثالث
ــدون  ــد ب ــي الرائ ــدف ليبق ــد به الرائ
ــادل االتحاد مع الصقر  رصيد كما تع
ــىل  ع ــا  منهم كل  ــل  ليحص ــدف  به
النقطة الرابعة ويف املجموعة الرابعة 

ــر  ــاق 2 /صف ــىل االتف ــل ع ــاز األم ف
ليصل األمل للنقطة السادسة ويظل 
ــاز الفتح  عىل  ــد وف ــاق بال رصي االتف
ــح للنقطة  ــل الفت ــوم 4/ 1 ليص النج

السادسة ويظل النجوم بال نقاط.
ــزي  الكري ــالح  ص ــات  املباري أدار 
ــال الغيثي  ــرشف عىل الدوري جم وي

وعيىس الشامي.
ــت بجامعة  ــياق آخر انطلق ويف س
إب فعاليات األنشطة الرياضية التي 
ــطرنج وإقامة  تشمل كرة القدم والش
ــدو  التايكون ــة  لعب يف  ــة  تدريبي دورة 
ــايف ويف انطالق  ــاط الثق إضافة للنش
ــة العلوم  ــدم فازت كلي ــات الق منافس
اإلدارية عىل كلية العلوم 3/صفر كما 
تغلبت كلية الزراعة والطب البيطري 

عىل كلية اللغات والرتجمة  3/ 2.

تواصل منافسات البطولة 
املدرسية بمديرية الحايل بالحديدة

برلسكوين يتسلم دفعة جديدة من 
صفقة بيع ميالن

النصر يقصي فتح رصابه  يف كروية ذمار

لورينتس يكشف خطته ملواجهة الريال  مباراة ودية على كأس الفقيد جبلي باملهرة

الوادي إىل نهايئ دوري حب الوطن 
يجمعنا بإب
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وزير الشباب يلتقي االتحادات الرياضية

من هو الوكيل الذي كذب على معايل الوزير

صنعاء/ أحمد العمري
ــة  والرياض ــباب  الش ــر  وزي ــد  عق
ــن محمد زيد يوم أمس اجتماعاً  حس
ــادات  االتح ــا  رؤوس ــع  م ــعاً  موس
الرياضية املختلفة تم خالله مناقشة 
ــطة  العديد من القضايا املتصلة بأنش
ــاكلها  ومش ــة  الرياضي ــادات  االتح
ــرتض  ــي تع الت ــل  والعراقي ــا  وهمومه
ــا  بدوره ــوم  لتق ــادات  االتح ــل  تفعي
ــا  ــن أبرزه ــي م ــل والت ــليم والكام الس

الجانب املايل.
ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــن قيادات  ــارو الوزارة وعدد م مستش
ــة وصندوق  ــة األوملبي ــوزارة واللجن ال
ــباب رحب الوزير  رعاية النشء والش
ــاء ونواب  ــن رؤس ــد بالحارضين م زي
ــدداً  ــاء وأعضاء االتحادات، مش رؤس
ــع  الجمي ــل  يتحم أن  رضورة  ــىل  ع
ــؤولياتهم وفق ما هو متاح يف مثل  مس
ــها  ــروف الصعبة التي تعيش هذا الظ
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  نتيج ــا  بالدن
ــم والذي قتل ودمر كل يشء يف  الغاش
ــآت الشبابية  الوطن بما يف ذلك املنش
ــدوان  الع ــا  دمره ــي  الت ــة  والرياضي
ــات  محافظ ــف  مختل يف  ــا  وقصفه
أن  ــرضورة  ب ــاً  منوه ــة،  الجمهوري
ــن أجل الصمود يف  يتكاتف الجميع م
ــري وكذا  ــدوان الربب ــة ذلك الع مواجه
ــح  ــل لوائ ــب وتعدي ــادة ترتي ــب إع يج
ــق  يتواف ــا  بم ــة  الرياضي ــادات  االتح
ــادة الوزارة  ــداً بأن قي ــع املرحلة، واع م
ــل حل  ــن أج ــا م ــتبذل كل جهوده س
ــي تعيق  ــاكل الت ــة الصعاب واملش كاف
ــة الجوانب  ــادات وخاص ــل االتح عم
ــيق  ــيتم التنس ــة، موضحاً أنه س املالي
لعقد لقاء لرؤساء االتحادات مع وزير 

املالية من أجل تسهيل الصعاب التي 
تواجه االتحادات.

ــام اللجنة  ــدم أمني ع ــن جانبه ق م
رشح  ــري  األهج ــد  محم ــة  األوملبي
ــاكل  ــة الصعاب واملش ــل عن كاف مفص
والهموم التي تواجه الحركة الرياضية 
ــي تواجه  ــاب املالية الت ــك الصع وكذل
ــا،  بالدن يف  ــة  الرياضي ــة  الحرك ــري  س
ــة وضع  ــر برسع ــادة الوزي ــاً قي مطالب
ــك العراقيل  ــبة لكل تل الحلول املناس
والتغلب عليها من أجل إعادة الحركة 

الرياضية إىل الواجهة واأللق.
وشهد االجتماع مداخالت مختلفة 
ــواب  ــاء ون ــن رؤس ــدد م ــل ع ــن قب م

ــا  فيه ــوا  تحدث ــادات  االتح ــاء  وأعض
ــم وتواجه  ــاب التي تواجهه عن الصع
ــة  ــة املختلف ــطة الرياضي ــري األنش س
ــة  ــب املالي ــا الجوان ــن أبرزه ــي م والت
ــدم رصف مرتبات  ــببت يف ع والتي تس
ــايض،  ــاط الري ــد النش ــني وتجم املدرب
ــازات التي  ــض اإلنج ــتعرضني بع مس
ــة املختلفة  ــا األلعاب الرياضي حققته
خالل العام الجاري، متمنيني أن يكون 
ــل  أفض ــاً  ــد 2017م عام ــام الجدي الع
ــهد خالله الكثري  للرياضة اليمنية تش
من التحسن والتطور، مطالبني بزيادة 
ــى  ــة حت ــادات الرياضي ــم لالتح الدع
تتمكن من تفعيل أنشطتها وخططها 

بالصورة املطلوبة، موضحني الصعاب 
ــىل االتحادات بعد تدمري  التي زادت ع
ــل العدوان  ــآت الرياضية من قب املنش
ــض  بع أن  إىل  ــريين  مش ــم،  الغاش
االتحادات تعاني من مشاكل إضافية 
مثل عدم تسديد اشرتاكات االتحادات 
ــة وكذا لم  ــة والدولي ــة واإلقليمي القاري
ــاركة يف بعض املحافل  تتمكن من املش
ــا  عليه ــرض  يف ــد  ق ــا  مم ــة  الخارجي
ــا  ــتقبلية، كم ــات مس ــات وعقوب غرام
ــه  ــي تواج ــاكل الت ــل املش ــوا بح طالب
ــدوق رعاية النشء  ــادات يف صن االتح

والشباب والرياضة.
تصوير/عبدالرحمن حويس

صدمة جديدة ملدافع برشلونة

إجراء قرعة دوري أبطال آسيا
أسفرت قرعة دور املجموعات بدوري أبطال آسيا 
لعام 2017م، والتي أجريت صباح امس الثالثاء، عن 
ــخة املاضية، مع  ــوع العني اإلماراتي، وصيف النس وق

أهيل جدة السعودي، ضمن املجموعة الثالثة.
ــا  جاي ــج  بيتالين ــة  بمدين ــة،  القرع ــت  وأجري  
ــاركة، إىل ثمان  ــيم الفرق املش املاليزية، حيث تم تقس
ــة بمنطقة غرب  ــون أول أربعة خاص ــات، تك مجموع

آسيا، واآلخرين من رشق القارة.
ــب يف املجموعة  ــني وصيف حامل اللق ويلعب الع
ــان  وزوباه ــعودية  الس ــيل  األه ــب  جان إىل  ــة،  الثالث
ــد  ــتقالل اإليراني أو الس ــي، والفائز من (االس اإليران

القطري).
ــونبوك هيونداي موتورز الكوري   بينما يلعب تش
ــة  الثامن ــة  املجموع يف  ــب،  اللق ــل  حام ــي،  الجنوب
ــو  ــرتايل وجيانجس ــد األس ــد يونايت ــب أديالي إىل جان

الصيني، وفريق متأهل من التصفيات.
ــيا، عىل النحو  وجاءت قرعة مجموعات غرب آس

التايل:

ــي، لوكوموتيف  ــيل اإلمارات ــة األوىل: األه  املجموع
ــعودي، املتأهل من االستقالل  األوزبكي، التعاون الس

اإليراني، أو السد القطري.
ــتقالل خوزستان اإليراني،   املجموعة الثانية: اس
ــن  ــل م ــري، املتأه ــا القط ــي، لخوي ــرة اإلمارات الجزي
ــي، أو الحد  ــاف األوزبك ــعودي ، أو ناس ــح الس (الفت

البحريني).
 املجموعة الثالثة: أهيل جدة السعودي، زوباهان 
ــش  ــن (الجي ــز م ــي، الفائ ــني اإلمارات ــي، الع اإليران

القطري، أو بونيودكور األوزبكي).
ــان  ــعودي، الري ــالل الس ــة: اله ــة الرابع املجموع
ــدة  ــن (الوح ــز م ــي، الفائ ــريوزي اإليران ــري، ب القط
ــورو  بنغال أو  ــي،  األردن ــدات  الوح أو  ــي،  اإلمارات

الهندي).
وجاء مجموعات رشق آسيا عىل النحو التايل:

ــرز الياباني،  ــيما أنتل ــة: كاش ــة الخامس املجموع
ــن الدور التمهيدي  ــج ثونج التايالندي، الفائز م موان
ــنغافورة)،  ــني، أو س ــرتاليا، أو الفلب ــني، أو أس 4 (الص

ــا الجنوبية، أو  ــدور التمهيدي 1 (كوري ــز من ال الفائ
هونج كونج، أو فيتنام).

ــل  ــوري، املمث ــيول الك ــة: س ــة السادس املجموع
الثاني لليابان (كأس اإلمرباطور الياباني)، ويسرتن 
ــرتايل، الفائز من الدور التمهيدي  سيدني وندرز األس

3 (الصني، أو تايالند، أو ميانمار).
ــابعة: جوانزو إيفرجراند الصيني،  املجموعة الس
ــونج بلووينجز الكوري، املمثل الثالث  سوون سامس

لليابان، إيسرتن الهونج كونجي.
ــو  ــرتايل، جيانغس  املجموعة الثامنة: أدياليد األس
ــدور  ال ــن  م ــز  الفائ ــوري،  الك ــونبوك  تش ــي،  الصين

التمهيدي 2 (اليابان أو تايالند أو ماليزيا).
ــة بالقرعة،  ــرشوط الخاص ــر أنه من ضمن ال  يذك
ــة يف ذات  ــس الدول ــن نف ــني م ــب أي فريق ــدم لع ع
ــة، باإلضافة إىل إقامة مباريات منطقة غرب  املجموع
ــيا، يومي اإلثنني والثالثاء، ولقاءات الرشق يومي  آس

الثالثاء واألربعاء.

ــلونة، األزمة  ــق برش ــر الفني لفري ــي، املدي ــس إنريك ــم يعد لوي ل
الوحيدة التي تزعج ظهري أيمن الفريق الكتالوني أليكس فيدال.

ــة "موندو  ــل تأكيد صحيف ــدة يف ظ ــدال، صدمة جدي ــى في وتلق
ــبيلية  ــودة إىل ناديه القديم إش ــب يف الع ــال الالع ــو" أن آم ديبورتيف
ــلونة  ــرت تماًما، حيث ربطت تقارير صحفية عديدة العب برش تبخ
ــتوية  ــق األندليس يف فرتة االنتقاالت الش ــودة إىل صفوف الفري بالع

املقبلة.
ــامباويل املدير الفني لفريق إشبيلية  وأوضحت الصحيفة، أن س
ال يحتاج لتدعيم يف الجبهة اليمنى يف ظل وجود أكرث من بديل مثل 
ــيل ماريانو، واألرجنتيني جابرييل مريكادو الذي يتم توظيفه  الربازي
ــدرب منذ توليه  ــي ينفذها امل ــة 2-5-3 الت ــب دفاع يف خط ــا كقل أيًض

املسئولية مطلع املوسم الجاري.
ــا مزعًجا بقميص الفريق الكتالوني، حيث  ويعيش فيدال كابوًس
ــم إرشاكه يف  ــر الفني للفريق، ويت ــابات إنريكي املدي ــرج من حس خ

املباريات عىل فرتات متباعدة.

ــة يعد  ــباب والرياض ــاع يف وزارة الش ــل قط وكي
ــباب  ــرز ما كاد يصل وزير الش ــاع األهم واألب القط
ــاع يف إطار  ــاء بالقط ــن زيد لاللتق ــة حس والرياض
ــا حالياً مع مختلف قطاعات  لقاءاته التي يجريه
ــىل  ــه ع ــمومه وافرتاءات ــث س ــدأ بنف ــوزارة إال وب ال
ــفت الوجه  الجميع أمام معايل الوزير يف صورة كش
ــه بذلك يتقرب  ــل الذي اعتقد أن ــر لهذا الوكي اآلخ
ــىل منصبه الذي  ــعياً منه للحفاظ ع من الوزير س

ناله ربما بدون جدارة أو استحقاق.
ــكالم منمق  ــاول تدليس كالمه ب ــل ح األخ الوكي
ــىل الجميع بما فيهم  ــه التي وزعها ع ليمرر كذبات
جميع موظفيه يف القطاع وزمالئه وكالء القطاعات 
ــرى وموظفي الوزارة والصندوق حتى اإلعالم  األخ
ــل كان لهم  ــه ب ــن كذب ــلموا م ــم يس ــني ل واإلعالمي
ــيادة  النصيب األوفر من االفرتاءات التي أدعاها س

الوكيل.

ــو كان محقاً  ــر أن هذا الوكيل ل ــب يف األم العجي
ــع كل ما  ــكان وض ــن الحق ل ــري م ــىل جزء يس أو ع
ــف الحقائق  ــة ويكش ــكل مصداقي ــه ب ــد وضع يري
ــاس لها  ــك االفرتاءات التي ال أس ــه حاول بتل ولكن
ــوائية واالرتجالية  من الصحة أن يغطي عىل العش
ــعياً منه  ــه وكذا س ــل قطاع ــا الوكي ــر به ــي يدي الت
للتغطية عىل أساليبه التي باتت مفضوحة والتي 

ينتهجها أسلوباً ومنهجاً للتعامل مع الجميع.
ــكلة التي وقع فيها الوكيل أن كل األكاذيب  املش
املتسمة بالسموم املعروفة عنه أصبحت مفضوحة 
ومعروفة للجميع خاصة أن تعامله حتى مع أقرب 
ــه من املوظفني معه يف القطاع يبدي لهم  الناس إلي
ــا يخفيه يف صدره  ــن تعامل وكالم منمق عكس م م
ــة أو معروفة  ــباب حقيقي من حقد وافرتاء دون أس
ــذه األكاذيب  ــاؤل مفاده ملاذا كل ه ــب عن تس تجي
ــع كل يشء  ــا الوكيل م ــي ينتهجه ــرتاءات الت واالف

ــي  ــك أن يغط ــد بذل ــل يري فه
ــاده التي أصبحت رائحته  فس
ــد التقرب  ــوف أم يري تزكم األن
من معايل الوزير بالتسلق عىل 

ــت طبيعة يف حياة  ــن أم أنها أصبح ــور اآلخري ظه
هذا الوكيل ال يستطيع التخلص منها حتى أصبح 

منبوذاً عند الجميع.
ــاً  مفضوح ــح  أصب ــلوبك  أس ــل  للوكي ــول  نق
ــة فالجميع  ــل بهذه العقلي ــك أن ال تظ واألفضل ل
ــلوبك وأكاذيبك  بما فيهم معايل الوزير يعلمون أس
وافرتاءاتك ولم تعد أساليبك التي تنتهجها تجدي 
ــه أصبح يعرفك جل  نفعاً حتى معايل الوزير نفس
املعرفة فال تستهني بمعايل الوزير وتظل تحاول أن 
تكذب عليه فقد أصبح من خالل أسلوبك وكالمك 
ــة .. فهل عرف الجميع من  ــه يعرفك تمام املعرف مع

هو الوكيل الذي كذب عىل معايل الوزير.

عصام القاسم

الرياضة بطوالت وليست 
مكاتب واجتماعات!!

وجهة نظر

ــن  ــباب والرياضة حس ــات وزير الش ــل اجتماع تتواص
ــوزارة  ــوان عام ال ــه بدي ــة يف مكتب ــر الرياضي ــع األط ــد م زي
ــى نهاية  ــاح البكر وحت ــذ الصب ــتمر من ــكل يومي ومس بش
ــات ال تريد أن تنتهي  ــمي وكأن هذه االجتماع ــدوام الرس ال
ــخة لكل وزير يأتي عىل رأس  أو كأنها صارت عادة مستنس
ــاره" .. حتى تبدأ  ــيل بغب ــىل طريقة "قبي ــرم الريايض ع اله
ــي كما بدأت وكأنك  ــات تلو االجتماعات ثم تنته االجتماع

يا بو زيد ما غزيت!!
ــة  الحرج ــة  املرحل ــذه  ه يف  ــدو  يب ــا  وم
ــي فرضت  ــا اليمنية الت ــن حياتن ــة م والحساس
ــم  ــها بفعل الحرب الظاملة والعدوان الغاش نفس
ــن تنتهي هذه  ــور ل ــني أن األم ــة العام ــذ قراب من
ــكل مغاير  ــوال ما لم يكن بش ــن األح املرة بأحس
ــبب أن حكومتنا  ــد التنازيل .. والس تماما وبالع
ــري  ــع غ ــرب ووض ــن اغ ــاءت يف زم ــة ج اإلنقاذي
ــد عليه وبالتايل فان الصعوبات  سوي وال يحس
ــام كل مجال من مجاالت  ــات املاثلة أم والتحدي
ــا اليمنية ال تعد وال تحىص بل وفيها ومن  حياتن

الصعوبات واملعيقات الكثري والكثري!!
ــع اليمني  ــل وقائم يف الواق ــىل ما هو ماث ــه وبناء ع وعلي
ــبابية  ــذه االجتماعات الش ــل ه ــتمرار مث ــب فان اس الصع
ــن وبعض الظن أثم أنها غري  والرياضية للوزير الجديد نظ
ــيما إذا ما أدركنا أن كل اجتماع من االجتماعات  مجدية س
ــه وكذلك املجتمعون أيضا أن ما تخرج به  يجد الوزير نفس
ــي تكتب فيها  ــرب واألوراق الت ــن تتجاوز الح ــات ل االجتماع
ــم االجتماعات بال  ــك أن معظ ــى من ذل ــا .. واألده مقرراته
ــا واالنطالق من  ــن الوقوف عليه ــرارات يمك محارض وبال ق

خاللها صوب األفاق املستقبلية!!
ــك ولغريه من املصاعب والتحديات التي  ولذل
من أبرزها ويف مقدمتها األزمة والضائقة املالية 
ــن املفيد أن  ــا البلد فان م ــة التي يمر به الخانق
ــات املطاطية إىل  ــذه االجتماع ــل ه ــول مث تتح
ــوالت  ــط والبط ــم للمناش ــب الدع ــائل لجل وس
ــواء  ــة يف مختلف األلعاب الرياضية س الرياضي
ــن الصندوق الريايض أو غريه الن الرياضة أوالً  م
ــت مكاتب واجتماعات  مناشط وبطوالت وليس
ــو قليل  ــق ول ــدة لتحقي ــيلة الوحي ــا الوس وثاني
ــو مهم جدا فان  ــاح املطلوب وثالثا وه من النج
ــط والبطوالت الرياضية  ــتمرار إقامة املناش اس
ــيلة أكرث مجدية وفاعلة ومؤثرة يف مواجهة  وس
ــعي لوأد كل املناشط  ــم الذي يس العدوان الغاش
ــة  اليمني ــاة  الحي ــة  وإمات ــا  وتعليقه ــة  اليمني
ــم العذابات  ــد بقوة رغ ــعب الصام ــل الش أوالً قب

الجسام.

ــم ريال  ــدو، نج ــتيانو رونال ــق كريس حق
ــرة  ــزة "الك ــا يف جائ ــا تاريخي ــد، تفوق مدري
ــب يف  ــل الع ــح ألفض تمن ــي  الت ــة"،  الذهبي
ــزة للمرة الرابعة  ــم، عندما حصد الجائ العال
يف مسريته، امس االول، بأكرب عدد من النقاط 
ــارق عن  ــك بأكرب ف ــزة، وكذل ــخ الجائ يف تاري

أقرب منافسيه.
ــىل 745 نقطة، مقابل  ــل رونالدو ع وحص
ــم  نج ــيس،  مي ــل  ليوني ــه  لغريم ــط  فق  316
برشلونة، الذي حل ثانيا، ما يعني أن الفارق 

بينهما وصل إىل 429 نقطة.
ــفت صحيفة "أس" عن النقاط التي  وكش
ــحني، عىل  ــل عليها كل العب من املرش حص

النحو التايل:
-1 كريستيانو رونالدو 745 نقطة

-2 ليونيل مييس 316
-3 أنطوان جريزمان 198

-4 لويس سواريز 91
-5 نيمار دا سيلفا 68

-6 جاريث بيل 60
-7 رياض محرز 20

-8 جيمي فاردي 11
-9 جيانلويجي بوفون، وبيبي 9

-11 إيمريك أوباميانج 7
-12 روي باتريسيو 6

-13 زالتان إبراهيموفيتش 5
-14 بول بوجبا، وأرتورو فيدال 4

-16 روبرت ليفاندوفسكي 3
ــش،  مودريت ــوكا  ول ــروس،  ك ــي  تون  17-

وديميرتي باييه 1
أي  ــىل  ع ــا  العب  11 ــل  يحص ــم  ل ــا  بينم
ــريجيو  ــريجيو أجويرو، وس ــوات، وهم س أص
ــني دي  ــتا، وكيف ــس إنييس ــوس، وأندري رام
ــاال، وجونزالو هيجواين،  ــن، وباولو ديب بروي
ــو لوريس،  ــن، وكوكي، وهوج ودييجو جودي

وتوماس مولر، ومانويل نوير.

رفض األرجنتيني خافيري زانيتي، نائب 
ــايل، التعليق عىل  ــالن اإليط ــس إنرت مي رئي
ــيميوني، مدرب  ــو س ــويل دييج ــة ت إمكاني
أتليتكو مدريد، مهمة تدريب النريازوري يف 
املستقبل، مؤكًدا أن ناديه لديه مدرب، وهو 

ستيفانو بيويل.
وقال زانيتي، يف ترصيحات تليفزيونية 
لشبكة "ميدياسيت": "ربما عرب سيميوني 
ــتقبًال يف تويل تدريب اإلنرت،  عن رغبته مس
ــر من قريب  ــم نرش إىل هذا األم ــن نحن ل لك

أو بعيد".
ــو  وه ــع،  رائ ــدرب  م ــا  "لدين ــاف:  وأض
ــه،  ــرت خلف ــا يف اإلن ــويل، وكلن ــتيفانو بي س
ــاء فريق  ــول ألهدافنا، وبن ــه للوص وندعم

عظيم، يعيد الفريق ملنصات التتويج".
ُيذكر أن دييجو سيميوني، كان قد لعب 
 ،(1999 يف اإلنرت، ملدة عامني ما بني (1997ـ 

قبل أن ينضم لالتسيو.

رونالدو يتوج بالكرة الذهبية للمرة الرابعة

زانيتي يستبعد تدريب سيميوين لإلنرت 

؟

يف كأس العالم لالندية 

جيونبوك وصندوانز يسعيان للتعويض واتليتكو يسعى لتجاوز كاشيما
ــكا  أمري ــل  بط ــوم  الي ــوض  يخ
ــا  حينم ــة.  املنافس ــار  غم ــة  الجنوبي
ــيما  ــيونال وكاش ــح أتلتيكو ناس يفتت
آنتلريز فعاليات الدور نصف النهائي 
ــم لألندية اليابان 2016  من كأس العال
ــويتا سيتي لكرة القدم .  عىل ملعب س
ــيصارع الفائز من هذه املباراة عىل  وس
ــز من مباراة  ــر باللقب أمام الفائ الظف
ــوب  ــني كل ــة ب ــي الثاني ــف النهائ نص

أمريكا وريال مدريد.
ــىل املحك حني  ــيكون الفخر ع وس
ــداي موتورز  ــوك هيون ــي جيونب يلتق
ــاراة  مب يف  ــز  صندوان ــودي  وماميلم
تحديد املركز الخامس يف كأس العالم 
ــة اليابان 2016 . فبطال القارتني  لألندي
اآلسيوية واألفريقية اللذين لم يلتقيا 
ــد  ــودة بع ــان إىل الع ــل يتطلع ــن قب م
ــارة يف  اإلحباط الذي نالهما من الخس

املباراة األوىل.


