
ــار  نيم ــل  رحي ــى  عل ــق  يعل ــلونة  برش ــس  رئي
ــلونة،  ــادي برش ــدث رئيس ن تح
ــرة  للم ــو،  بارتومي ــا  ماري ــيب  جوس
األوىل حول رحيل الربازييل نيمار، عن 
ــه إىل باريس  ــق، وانتقال ــوف الفري صف
ــة  ــع قيم ــد دف ــان، بع ــان جريم س
البالغة  ــي  الجزائ ــرشط  ال

222 مليون يورو.
ــو، يف  ــال بارتومي وق
ــا  نقلته ــات  ترصيح
ــاركا“:  ”م ــة  صحيف
ــن  ــح م ــار أصب ”نيم

املايض، لقد أراد الرحيل، كل يشء له حدود 
ــكوى  ــد أحد فوق النادي، قدمنا ش وال يوج

إىل اليويفا حول الصفقة“.
ــاركته يف  ــالل مش ــو، خ ــح بارتومي وأوض
ــلونة: ”نحن  ــط برش ــي لرواب ــر العامل املؤتم
ــك  ــا، ويمل ـــ 118 عام ــد ل ــه يمت ــاد تاريخ ن
ــاء، وأعضائه يتخطون الـ140  العبني عظم
ــو ملكنا، ملك  ــذا النادي ه ــخص، ه ألف ش
ــيخ أو عدد معني  ــس ملك ش ــاء، ولي األعض

من األشخاص“.
ــون التي حصلنا  ـــ222 ملي وأضاف: ”ال

ــنديرها بحصافة ودقة  ــن نيمار، س علينا م
ودون ترسع، هذه األموال ستفيد يف تحسني 

إرثنا“.
ــي  بنجم ــال  مث ــادي  الن ــس  رئي ورضب 
ــيس  مي ــل  ليوني ــي  األرجنتين ــق،  الفري
ــال: ”إن  ــتا قائ ــس إنييس ــباني أندري واإلس
ــي أن يكون  ــادي ينبغ ــيس للن ــالص مي إخ
ــتا، كنا  ــس إنييس ــك أندري ــا، وكذل نموذج
ــذا رفعنا  ــل نيمار، وله ــع إمكانية رحي نتوق
الرشط الجزائي بعقده، واآلن نعمل للبحث 

عن بدائل له“.
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ــادي ب ــدث رئيس ن تح
ــ بارتومي ــا  ماري ــيب  جوس
األوىل حول رحيل الربازييل ن
ــه إ ــق، وانتقال ــوف الفري صف
ــد دف ــان، بع ــان جريم س

ــي الجزائ ــرشط  ال
222 مليون يو
ــال بارت وق
ــات  ترصيح

ــة  صحيف
ــار أص ”نيم

يف  ــي  فن ــأ  خط ــدث  ح
ــة نظر للكاتب  عمود وجه
املنشور  فارع  ــالم  عبدالس
ــس االثنني  ــدد يوم أم يف ع
ــد  محم ــوان  عن ــت  تح
ــمريي 1 2-  عبدالوايل الش
ــود  ــر العم ــم يظه ــث ل حي
ــه  من ــزء  ج ــر  وظه ــًال  كام
ــل العمود  ــا جع ــط مم فق
غري كامل ولذا لزم التنويه 
واالعتذار للزميل املخرضم 

فارع وللقراء الكرام.

تنويه
الثورة / أحمد أبوزينه

ــاء  صنع ــة  بالعاصم ــس  ام ــت  انطلق
ــوىس الصويف  ــة الفقيد م ــات بطول منافس
ــة االتحاد  ــام عىل صال ــي تق ــاز الت للجمب
العام للعبة وينظمها فرع االتحاد باألمانة 
ــا 52  ــارك فيه ــة  ش ــاد اللعب ــإرشاف اتح ب
ــزة جمبازية  ــوا يف اربعة أجه العبا تنافس
ــق  ــوازي، الحل ــاز االريض، املت ــي (الجه ه

وحصان القفز).
ــال الفردي  ــج ابط ــفرت نتائ ــث أس حي

العام عىل النحو التايل :
ابطال فردي عام الرباعم (اجباريات):

ــايع (6٫44)  ــراش ش ــد ه االول / مهن
ــوره  ض ــائع  ش ــزة  حم  / ــي  الثان ــة،  نقط

ــب العزب  ــث/ بها رج ــة،  الثال (3٫41) نقط
(7٫36) نقطة. 

ابطال فردي عام الناشئني (اختياري): 
ــالمي (8٫43)  األول / ابراهيم احمد الس
نقطة، الثاني / مجد نرص الحرازي (8٫42) 
ــري  ــوان رشف املحج ــث / صف ــة، الثال نقط
ــة، الثالث مكرر / محيي الدين  (7٫37) نقط

هراش شايع.
ــباب (جمباز  ــام الش ــردي ع ــال ف ابط

فني عام):
 (1٫34) ــايع  ش ــراش  ه ــد  محم  / االول 
ــد هائل  ــاس عبداملجي ــي / الي ــة، الثان نقط
ــح  صال ــد  احم  / ــث  الثال ــة،  نقط   (9٫33)

القمامي (7٫32)  نقطة. 
ابطال فردي عام الكبار (جمباز فني عام):

ــدي (5٫49)  نقطة،  ــيم الزبي االول / نس
 (6٫45) ــوري  املس ــيل  ع ــد  محم  / ــي  الثان
نقطة، الثالث/ معاذ عبدالله دهاق (5.44)  

نقطة. 
ــس  رئي ــب  نائ ــة  البطول ــاح  افتت ــرض  ح
االتحاد عبداملجيد هائل وامني عام االتحاد 
ــرع اللعبة  ــيش ورئيس ف ــور املحب عبدالصب

باألمانة موىس النوم.
ــاح لقراءة  ــع يف حفل االفتت ــف الجمي وق
ــب  ــة الالع ــد اللعب ــىل روح فقي ــة ع الفاتح
ــذي وافته املنية اثر حادث  موىس الصويف ال

مروري.
ــة طاقم تحكيمي  ــات البطول ادار منافس
ــني القهايل  ــد هائل وام ــن عبداملجي مكون م

وعيل الحرازي وعبدامللك الكبيس.

انطالق بطولة الفقيد الصويف للجمباز بصنعاء

ــرت  ــدرب مانشس ــو، م ــه موريني ــيحاول جوزي س
ــذي  ــد ال ــي الوحي ــب األوروب ــوز باللق ــد، الف يونايت
ــد، عىل لقب كأس  ــا يواجه ريال مدري ينقصه، عندم
ــاء يف مقدونيا، يف أول  ــوبر األوروبي، اليوم الثالث الس
لقاء رسمي ضد فريقه السابق منذ رحيله يف 2013م.
ــدوري األوروبي  ــو، يونايتد للفوز بال وقاد موريني
ــم محبط يف  ــه من موس ــذ نفس ــايض، لينق ــم امل املوس
ــبق أن توج بلقب  ــواره مع الفريق، بعدما س بداية مش
الدوري اإلسباني مع ريال برصيد قيايس من النقاط 
بلغ 100 نقطة، وأحرز أيضا كأس امللك خالل وجوده 

يف إسبانيا بني 2010 و2013م.
ــه تأثر بتوتر  ــو يف مدريد، فإن ــم نجاح موريني ورغ
ــل  ــن، مث ــني البارزي ــن الالعب ــد م ــع العدي ــه م عالقت
ــك اعرتاضه  ــياس، وكذل ــريجيو راموس وإيكر كاس س
ــع  ــادات م ــول يف مش ــم، والدخ ــىل التحكي ــرر ع املتك

ــدوري أبطال  ــله يف الفوز ب ــني، إضافة إىل فش املنافس
أوروبا.

ــو، وتوج بلقب  ــتفاد من إرث موريني ــن ريال اس لك
ــنوات منذ رحيله،  ــرات يف أربع س ــال 3 م دوري األبط
ــل إىل"  ــدرب الربتغايل قال مؤخرا إنه "توس رغم أن امل
ــه إىل  ــىل رحيل ــة ع ــباني، للموافق ــادي اإلس إدارة الن

تشيليس.
ــتيانو  ــل أوروبا، هدافه كريس ــيفتقد ريال بط وس
ــابق خالل  ــرت يونايتد الس ــدو، مهاجم مانشس رونال
ــب  ــل الالع ــا، إذ حص ــة يف مقدوني ــة املرتقب املواجه
ــكل متأخر ملعسكر  الربتغايل عىل إذن باالنضمام بش
الفريق، قبل انطالق املوسم بعدما شارك مع بالده يف 

كأس القارات يف روسيا.
وفاز فريق زين الدين زيدان 2-3 عىل إشبيلية بعد 
ــوبر العام املايض،  وقت إضايف، ليحرز لقب كأس الس

ويتطلع املدرب الفرنيس لحصد لقبه األوروبي الرابع 
ــاوى  يف أقل من عامني مع الريال، وهو ما يجعله يتس

يف عدد األلقاب القارية مع مورينيو.
ــاد األوروبي لكرة  ــذ االتح ــل اتخ ــياق متص ويف س
ــوبر  ــأن مباراة الس ــا"، قرارا جديدا بش ــدم "يويف الق

األوروبي.
ــة، أّن االتحاد  ــرت صحيفة "مريور" الربيطاني وذك
ــاء، ألّن  ــل رشب املياه يف اللق ــف ألج ــق عىل التوق واف
ــل إىل 40 درجة مئوية  ــكوبيا تص درجة الحرارة يف س
اليوم كما أّنها وقت املباراة قد تكون 32 درجة مئوية.

ووفًقا للوائح "يويفا" فإّنه من املمكن منح الفريق 
فرتة توقف لرشب املياه والتقاط األنفاس حال وصلت 
ــرث، عىل أّن  ــة مئوية أو أك ــرارة إىل 32 درج ــة الح درج
تكون مرتني فقط طوال اللقاء يف الدقيقة 30 والدقيقة 
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رونالدو يف قائمة زيدان للسوبر األوروبي
ــتيانو  ــل الربتغايل كريس ــع، دخ ــري املتوق ــىل غ وع
ــدان، مدرب  ــن الدين زي ــة الفرنيس زي ــدو، قائم رونال
ــوض كأس  ــتعدادا لخ ــباني، اس ــد اإلس ــال مدري ري
السوبر األوروبي، أمام مانشسرت يونايتد اإلنجليزي.
وأشارت صحيفة "ماركا" اإلسبانية إىل أن صاروخ 
ماديرا، يود املشاركة، لكن زيدان عىل األرجح سيدخر 
ــباني، يوم األحد  ــوبر اإلس ــوده لذهاب كأس الس جه

املقبل.
ــق األول،  ــدان كل العبي الفري ــكيلة زي وتضم تش
ــن الرحيل عن  ــز، الذي اقرتب م ــتثناء روبن ياني باس

الفريق امللكي.
وسيكون لوكا زيدان، الحارس الثالث للمريينجي 
ــة  ــكوبيه، عاصم ــام يف س ــي تق ــة، الت ــالل املواجه خ

مقدونيا اليوم الثالثاء.

وفيما ييل قائمة الريال:
حراسة املرمى: 

كيلور نافاس وكيكو كاسيا ولوكا زيدان.
الدفاع: 

ــريخيو  ــو وس ــوس فاييخ ــال وخيس ــي كارفخ دان
ــو  ــيلو وثي ــو ومارس ــاران وناتش ــل ف ــوس ورفائي رام

هرناندز وأرشف حكيمي.

خط الوسط: 
ــيمريو  وكاس ــش  مودريت ــوكا  ول ــروس  ك ــي  تون
ــو  ــكو وماتي ــيو وإيس ــي وإسينس ــوس يورينت ومارك

كوفاسيتش وداني سيبايوس.
الهجوم: 

ــة  وبنزيم ــل  بي ــث  وجاري ــدو  رونال ــتيانو  كريس
ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال.

اليوم.. يف السوبر األورويب:

ــال  الري ــخ  بتاري ــدم  يصط ــان"  "امل ــو  موريني ــوح  طم

الثورة/ ُعامن
ــي  الوطن ــب  املنتخ ــتهل  يس
ــية غداً  للفروس ــاد  ــاط األوت اللتق
ــات  ــاركته يف منافس ــاء مش األربع
ــة  املؤهل ــم  العال كأس  ــات  تصفي
ــاط  اللتق 2018م   ــم  العال ــكأس  ل
األوتاد ضمن املجموعة األوىل التي 
ــا منتخبات  ــم إىل جانب بالدن تض

ــة إىل  ــا باإلضاف ــر وبريطاني ــوريا وقط واألردن وس
منتخب سلطنة عمان الدولة املستضيفة.

ــس األول إىل  ــت أم ــة املنتخب وصل ــت بعث وكان
ــة فيصل الدبأ وقيادة املدرب  ــلطنة عمان برئاس س

ــاعده املدرب جمال  ــذان ومس ــي د. محمد ش الوطن
ــان دوليني هم  ــبعة فرس الطويل، ويقود املنتخب س
ــفي وبالل  ــيل جالل عبدالجليل اليوس محمد القم
ــراد الفتيي وحمزة حزام  الصربي وجهاد الفائق وم

وشاكر محمد عبدالرحمن..

ذمار/ عادل الطيش
انتزع فريق الفقيد الشاهري من 
ــات املؤهلة  ــي البطاق ــة إب ثان مدين
ــة  ــن البطول ــي م ــع النهائ ــدور رب لل
ــىل كأس  ــة ع ــرق النخب ــة لف الكروي
ــد الفوز الصعب  ــهداء بذمار بع الش
ــة  الوصاف ــك  رشي ــىل  ع ــني  والثم
األزرق  ــالت  مح ــق  فري ــابقا)  (س
يف  ــني  هدف ــل  مقاب ــداف  أه ــة  بثالث
ــمة التي  املواجهة املصريية والحاس
ــىل امللعب  ــا عرص أمس ع جمعتهم
األحمر بنادي نجم سبأ ذمار والتي 
ــل  لبط ــة  الحزين ــة  النهاي ــمت  رس
البطولة الرمضانية الكروية يف ذمار 
ــة  ــذي ودع البطول ــق األزرق وال فري

من دورها األول ..
ــاخنا منذ  ــاء مثريا وس اللقاء ج
ــه  بأهميت ــني  الفريق ــم  لعل ــه  بدايت
ــدا  وتحدي ــه  في ــوز  الف ــة  وحاج
لالعبي الفقيد الشاهري كون فارق 
ــب يف مصلحة العبي  ــداف يص األه

األزرق حتى ما قبل بداية اللقاء ..
ــاخنة  س ــداث  األح ــاءت  فج
ــي األزرق الذين  ــن العب وتحديدا م
ــة يف  ــة امليداني ــم األفضلي ــت له كان
ــن  ولك ــاهري  الش ــى  مرم ــد  تهدي

كان  ــز  الرتكي ــدم  وع ــتعجال  االس
ــكل املحاوالت  ــة ل ــوان والنهاي العن
ــاهري،  ــباك الش الزرقاء لخدش ش
ــم  نج ــح  يفتت  13 ــة  الدقيق ــي  فف
ــاملي  ــه هيثم الس ــاهري وهداف الش
ــجيل يف اللقاء عندما استقبل  التس
ــية  ــرة إبراهيم حمنن ولعبها راس ك
ــرسى ملرمى  ــة الي ــة يف الزاوي محكم
ــيس، وهو ما  ــامي العن ــارس س الح

انتهى عليه الشوط األول.
ــوط الثاني استغل فريق  ويف الش
ــنني لنجميه  ــاهري خربات الس الش
ــار  عبدالجب ــوان  رض ــن  الكبريي
ــع الفارق  ــي يف صن ــدان القبالن وغم
ــن  م ــق  الفري ــة  غل ــع  لرف ــع  الرسي
ــام  عص ــا  بدأه ــي  والت ــداف  األه
ــذي  ــة ال ــة الثالث ــي يف الدقيق العون
ــدان  غم ــد  القائ ــة  ركين ــتقبل  اس

القبالني ليضعها برأسه يف الشباك 
ــة لفريقه ..  ــززا النتيج ــاء مع الزرق
واستغالال للصدمة غري املتوقعة من 
ــح القائد غمدان  العبي األزرق ينج
ــن تتويج جهوده الكبرية  القبالني م
ــدف  اله ــىل  ع ــع  بالتوقي ــاء  اللق يف 
ــة عندما  ــة الرابع ــث يف الدقيق الثال
ــي األزرق  ــة مدافع ــرتق مجموع اخ
ووضع الكرة يف الشباك مؤكدا رغبة 

فريقه يف الفوز ..
ــذي كان له مفعول  هذا الهدف ال
ــني  الفريق ــي  العب ــىل  ع ــحر  الس
ــوط  ــق هذا الش ــة دقائ ــاءت بقي فج
ــاع  ــة اإلمت ــرية لدرج ــة ومث مجنون
ــن  ــا م ــا مفتوح ــهدت لعب ــث ش حي
الطرفني وهجمات متبادلة ولتشهد 
ــا  ضاغط ــا  هجوم ــق  الدقائ ــة  بقي
ومكثفا لالعبي األزرق ففي الدقيقة 

ــالح  ص ــق  الفري ــم  نج ــن  يتمك  16
ــص الفارق بكرة  الخوالني من تقلي
ــد  ــن بعي ــلها م ــاقطة أرس ــة س عالي
ــكنت أعىل الزاوية اليمنى ملرمى  س
ــود  ــة 18 يع ــاهري ..ويف الدقيق الش
ــي من جديد  ــم صالح الخوالن النج
ــديدته  بتس ــاراة  املب ــة  واجه إىل 
ــارف منطقة عمليات  القوية من مش
ــة  ــة دفاعي دربك ــط  ــاهري وس الش
ــباك  ــكنت الش غالطت الجميع وس
ــروس  مح ــم  الحك ــا  بعده ــق  ليطل
ــوز الصعب  ــر صافرته معلنا الف عم
ــتحق لالعبي  والثمني والتأهل املس
ــع  ــدور رب ال ــاهري إىل  الش ــد  الفقي
النهائي والذي تنتظره مواجهة من 
العيار الثقيل مع فريق اليمن أوال يف 

الدور املقبل ..
ــرص اليوم  ــة ع ــل البطول  تتواص
ــري  مص ــد  تحدي ــة  مواجه ــة  بإقام
ــة للدور ربع  ــة الثانية املؤهل البطاق
ــن فرق املجموعة الرابعة  النهائي ع
ــتجمع وحدة رداع الطامح  والتي س
ــق  ــام فري ــواه أم ــوز وال يشء س للف
ــيدخل  ــن ذمار الذي س ــراء م الحم
ــوز أو التعادل  ــي الف ــاء بفرصت اللق
المتالكه فارقا من األهداف يصب يف 

مصلحته يف حالة التعادل ..

وصل إىل سلطنة ُعمان

منتخب التقاط األوتاد يشارك يف تصفيات كأس العالم

الشاهري إىل ربع نهايئ كروية الشهداء بذمار

Tuesday: 16 Thu Alqedah 1438 - 8 August 2017  -  Issue No. 19255
ــدد 19255 ــطس 2017م - الع ــدة 1438ه - 8 أغس ــاء: 16 ذو القع الثالث


