
ــاط التابعة  ــة االنضب ــررت لجن ق
ــدم "فيفا"  ــدويل لكرة الق ــاد ال لالتح
ــا  بوليفي ــب  منتخ ــدرب  م ــاف  إيق
ــدة،  ــاراة واح ــوريا ملب ــيو س ماوريس
ــاراته املهينة التي وجهها  بسبب إش
ــاراة التي  ــييل يف املب ــد العبي تش ض
ــس  ــن يف الخام ــني البلدي ــت ب جمع
ــات  ــاري يف تصفي ــبتمرب الج ــن س م
ــه بهدف  ــا فريق ــاز فيه ــال وف املوندي

نظيف.

ــاد البوليفي لكرة  وتم إبالغ االتح
ــا ضد  ــة الفيف ــني بعقوب ــدم االثن الق
ــعة  ــوريا باإلضافة إىل تغريمه تس س
ــويرسي (تسعة آالف  آالف فرانك س
و400 دوالر)، بداعي انتهاجه سلوكا 
ــاراة املذكورة ضد  غري صحيح يف املب
ــق املنافس  ــي الفري ــن العب ــة م أربع

واثنني من جهازه الفني.
ــاب الذي  ــا يف الخط ــال الفيف وق
ــا  ــي: "طبق ــاد البوليف ــله لالتح أرس

ــي ويلمار  ــم (الكولومب لتقرير الحك
ــيو  ــيد ماوريس رولدان)، تم طرد الس
سورا يف نهاية املباراة بسبب إشاراته 

املهينة لالعبي تشييل".

ــرث  أك أن  إىل  ــاب  الخط ــار  وأش
ــوريا  س ــلوك  س ــن  م ــن  املترضري
ــان  ــييل جي ــب تش ــب منتخ ــو الع ه

بياسيجور.
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ــاخ، رئيس  ــي توماس ب ــع األملان داف
ــن كفاح  ــة، ع ــة الدولي ــة األوملبي اللجن
ــاد يف الوقت الذي  ــد الفس منظمته ض
ــن فضيحة  ــث ع ــه الحدي ــى في يتنام
ــة ريو دي جانريو الربازيلية  رشاء مدين
ــرشف  ب ــوز  الف ــل  أج ــن  م ــوات  أص
ــة  األوملبي ــاب  األلع دورة  ــة  استضاف
ــه  ــه بأن ــت نفس ــاً يف الوق 2016، معرتف
ــأى عن الوقوع  ليس هناك هيئة يف من

يف هذا الرشك.
ــر الصحفي،  ــام باخ خالل املؤتم وق
ــاء يف  ــس الثالث ــر أم ــده فج ــذي عق ال

ــا، عىل هامش  ــة البريوفية ليم العاصم
ــة الدولية،  ــات اللجنة األوملبي اجتماع
ــن األسئلة املتعلقة  بالرد عىل الكثري م
ــي تتعلق  ــح الت ــن الفضائ ــد م بالعدي
ــارش باللجنة  ــارش أو غري مب بشكل مب

األوملبية الدولية التي يتوىل رئاستها.
ــي  الت ــة  األسئل ــم  معظ ــاءت  وج
وجهت لباخ يف هذا الخصوص يف إطار 
ــرت يف األسبوع  ــي تفج ــة الت الفضيح
ــة الربازيلية  ــام الرشط ــد قي ــايض بع امل
ــر نوزمان،  ــوس أرث ــىل كارل ــض ع بالقب
ــة،  الربازيلي ــة  األوملبي ــة  اللجن ــس  رئي

وتفتيش منزله ومقار اللجنة أيضاً.
ــد أننا أوضحنا أن  وقال باخ: "أعتق
ــة بالنسبة  ــم للغاي ــة أمر مه املصداقي
ــة ال تتعلق  ــة يف الرياض ــا، املصداقي لن
ــن  ولك ــة  الرياضي ــات  باملنافس ــط  فق

باملنظمات الرياضية أيضاً". 
ــاخ مقارنة اللجنة األوملبية  ورفض ب
ــرة القدم  ــاد الدويل لك ــة باالتح الدولي
ــة التي  ــريا إىل أن املؤسس ــا"، مش "فيف
يديرها قامت بإصالحات وأقرت أدوات 

للرقابة واملراجعة داخليا وخارجياً.

ــاء  ــدة صنع ــادي وح ــس بن ــاح أم ــد صب * عق
ــة  ــادي ، ملناقش ــة لن ــة العمومي ــاع الجمعي اجتم
الجوانب املتعلقة بمسرية النادي وعملية التطوير 
ــق وأنشطة وفعاليات  ــي تشهدها مختلف مراف الت

النادي.
ــى نائب رئيس النادي محمد  وخالل اللقاء ألق
ــادي أصبح مدرسة  ــة أكد فيها أن الن الصادق كلم
ــايض ويترشف بها ابناؤه  ــة يفخر بها كل ري رياضي
ــق للنادي خالل  ــني ملا تحق ــوه وكل املحب ومنتسب
ــادي األخ أمني جمعان  ــرأس فيها الن الفرتة التي ت
ــا  مرشف ــا  نموذج ــه  ادارت ــل  ظ يف  ــح  اصب ــذي  وال

للرياضة اليمنية.
ــادي  ــي الن ــار منتسب ــادق استشع ــا الص وحي
للمسؤولية وخشية التعرث كما حدث خالل املرات 
السابقة ، مبيناً أن مجلس االدارة يترشف أن يعمل 
ــار رجاالت  ــب عليه كب ــاد عمالق تعاق ــىل رأس ن ع
اليمن بدءا بالشهيدين إبراهيم الحمدي والظرايف 
ــري والشهيد  ــد املط ــيل األشول ومحم ــرورا بع وم

عبدالعزيز عبد الغني.
ــد الشبيبي أحد  ــدى أحمد محم ــن جانبه أب م
ــق  ــا تحق ــه بم ــادي إعجاب ــيس الن ــى ومؤس قدام

ــآت رياضية تعد  ــة ومنش ــى تحتي ــادي من بن للن
ــادي والرياضيني  ــل منتسبي وأبناء الن مفخرة لك
ــع النادي  ــىل رضورة الوقوف م ــا ، مشدداً ع عموم
ــادي شاكراً  ــاء وخدمة الن ــة العط ــه ملواصل وإدارت
مجلس االدارة لجهوده امللموسة يف خدمة النادي 

ومنتسبيه.
وبدوره أشار األخ عيل الصباحي إىل االنجازات 

التي تحققت لنادي الوحدة يف ظل إدارة األخ أمني 
جمعان والتي يشهد لها الجميع ، مطالباً الجميع 
ــع االدارة ورئيس النادي حتى ال يتكرر  بالوقوف م
ــام 2002م ، مجدداً وقوفه ودعمه  حصل للنادي ع
الكامل إلدارة النادي برئاسة أمني جمعان ملواصلة 

العمل النموذجي يف النادي.
ــاء أمني جمعان رحب  ــس نادي وحدة صنع رئي

بدوره بأبناء ومنتسبي النادي ، مؤكدا حرص إدارة 
ــن أجل نهوض  ــة العمل م ــىل استمراري النادي ع
ــن االنجازات التي يفخر  ــادي وتحقيق املزيد م الن

بها كل وحداوي.
ــي كلمة عن  ــد الرشجب ــور قائ ــا ألقى الدكت كم
ــن  ــا ع ــرب فيه ــاء ، ع ــدة صنع ــي وح ــى العب قدام
ــة  ــة العمومي ــاع الجمعي ــور اجتم ــه بحض سعادت
ــىل ما تحقق  ــدة والتعرف عن قرب ع ــادي الوح لن
ــزات عمالقة ، الفتاً إىل أن األزمات  للنادي من منج
ــع يغلب  ــان الجمي ــادي ك ــا الن ــان يمر به ــي ك الت
ــل واحد من  ــب رج ــل بقل ــادي ويعم ــة الن مصلح
ــوره ، متمنياً  ــام يف نهوض النادي وتط أجل االسه
ــد وبدافع  ــق الواح ــل بروح الفري ــر العم أن يستم
ــادي وتغليب املصلحة العامة  الحب واالنتماء للن
ــى للنادي  ــم الالعبني القدام ــادي ، مؤكداً باس للن
ــان ومنحه  ــادي أمني جمع ــع رئيس الن ــوف م الوق
الثقة لالستمرار يف إدارة النادي باعتباره شخصية 
استثنائية يف ظرف استثنائي وبقاؤه يف رئاسة هرم 
ــي استقرار النادي  ــادي وحدة صنعاء يعن إدارة ن

واستمرار تطوره وهو ما يتطلع إليه كل وحداوي.

ــاس،  ــر كاسي إيك ــرر  ق
ــو،  بورت ــى  مرم ــارس  ح
ــل عن الفريق  عدم الرحي
ــال  واستكم ــايل،  الربتغ
ــة  نهاي ــى  حت ــه  مسريت

عقده.
ــاس،  كاسي ــح  وأوض
ــا  نقلته ــات  ترصيح يف 
ــة،  ــة آس اإلسباني صحيف
ــه  جعلت ــي  الت ــاب  األسب
ــى  ــو حت ــر يف بورت يستم
اآلن، عىل الرغم من تلقيه 

لعروض عديدة من فرق أوروبية.
ــق "لقد  ــد الساب ــال مدري ــارس ري وقال ح
ــدة، األمور  ــاء يف بورتو ألسباب ع فضلت البق
ــالل تواجدي  ــرام خ ــا ي ــىل م ــري ع ــت تس كان
ــن للنادي كونهم ساعدوني  بالربتغال، أنا مدي

للوصول إىل هنا".
ــل األندية  ــد أفض ــب يف أح ــا ألع ــع "أن وتاب
ــق يف  ــدة الفري ــاول مساع ــال، سأح يف الربتغ

ــض املعاناة  ــوالت لتعوي ــىل البط ــول ع الحص
خالل املوسمني املاضيني".

ــاش  ــريه بشكت ــو، نظ ــق بورت ــه فري ويواج
دور  ــن  م األويل  ــة  الجول يف  ــوم  الي ــي  الرتك

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويسعى كاسياس، أسطورة ريال مدريد إىل 
الوصول للمشاركة رقم 165 وتعزيز رقمه كأكرث 
من شارك يف البطولة، وذلك خالل مشواره مع 

النادي امللكي وبورتو.

ــال  ري ــادي  ن ــاد  استع
ــاب، قبل  ــد نجمه الش مدري
ــا  نيقوسي ــل  أبوي ــة  مواجه
أوىل  يف  ــاء،  األربع ــوم  الي
ــات،  املجموع دور  ــات  مباري
لدوري أبطال أوروبا، بعد أن 
ــن الحصة التدريبية  غاب ع

أمس األول.
ــو  أسينسي ــو  مارك ــاد  وع
ــي،  ــق امللك ــات الفري لتدريب
ــة  الصال يف  ــدرب  ت أن  ــد  بع
ــل فاران،  ــة مع رافاي الرياضي
عىل إثر اإلصابة التي تعرض 

لها بعد مباراة ليفانتي.
ــة "ماركا"  ــت صحيف وقال
ــدأ  يب أن  ــع  املتوق ــن  م ــه  أن
ــاء  اللق ــي  اإلسبان ــاب  الش
ــب كريستيانو رونالدو  بجان
ــط  خ يف  ــل  بي ــث  وجاري
ــل غياب كريم  الهجوم، يف ظ

بنزيمة بعد أن خرج من لقاء 
ليفانتي األخري لإلصابة.

ــع الفريق  ــا عاد مداف فيم
ــات  للتدريب ــاران  ف ــل  رافائي
ــني  ــن املبارات ــه ع ــد غياب بع
ــا، ولكن  ــني يف الليج السابقت
ــة مشاركته  ــدد إمكاني لم تح

يف املباراة حتى اآلن.
ــواره  مش ــي  امللك ــدأ  ويب

ــه  لقب ــن  ع ــاع  الدف يف 
ــوم  الي ــج  بالتشامبيونزلي
ــو  سانتياج ــه  ملعب ــىل  ع  ،
ــا  ــوج به ــد أن ت ــو، بع برنابي
ــني يف إنجاز  موسمني متتالي
ــن  م ــق  فري أي  ــه  يحقق ــم  ل
ــة الحديثة من  قبله بالنسخ

البطولة.

ــد،  دورتمون ــا  بوروسي ــى  تلق
ــات من  ــة قبل ساع ــة موجع رضب
ــاح  افتت يف  ــام،  توتنه ــة  مواجه
ــات  املجموع ــدور  ب ــا  مشوارهم

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ــس  أم ــد  دورتمون ــن  وأعل
ــي  اإلسبان ــه  العب أن  ــاء،  الثالث
ــن إصابة  ــرا، يعاني م ــارك بارت م
ــة، ولن يتمكن من املشاركة  عضلي
ــه يف  ــق يف أوىل مباريات الفري ــع  م

ــال أوروبا لهذا  ــة دوري أبط بطول
املوسم.

ــا)  عام  26) ــرا  بارت ــي  ويعان
ــة الضامة،  ــة يف العضل ــن إصاب م
ــد  ــة دورتمون ــن قائم ــد م ليستبع
ــه توتنهام اإلنجليزي  الذي يواج
ــة  العاصم يف  ــاء  األربع ــوم  الي

الربيطانية لندن.
ــا حول  ــوم الشكوك أيض وتح
ــب اإلسباني  إمكانية لحاق الالع

يف  ــن  كول ــام  أم ــه  فريق ــاراة  بمب
ــي "بوندسليجا"  ــدوري األملان ال

يوم األحد املقبل.
ويلتقي دورتموند مع توتنهام 
ــن  م األوىل،  ــة  الجول يف  ــوم  الي
ــة  الثامن ــة  املجموع ــات  منافس
ــي  وه ــا،  أوروب ــال  أبط ــدوري  ل
ــم أيضا ريال  املجموعة التي تض
مدريد اإلسباني وأبويل نيقوسيا 

القربيص.

باخ يدافع عن نزاهة األوملبية الدولية

اسينسيو يتجاوز االصابةكاسياس يؤكد البقاء مع بورتو

دورتموند يفتقد لجهود بارترا

ــل آخر سنتني  ــال مدريد االسباني، بط يستهل ري
ــايس)، حملة الدفاع عن  ــرة يف تاريخه (رقم قي و12 م
لقبه يف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم األربعاء، 
مستضيفا أبويل نيقوسيا القربيص املتواضع، وباحثاً 
ــني يف  ــد تعادل ــارات بع ــة االنتص ــودة إىل سك ــن الع ع

الدوري املحيل.
ــايض عندما  ــوة املوسم امل ــد بق ــال مدري ورضب ري
ــربى يف النهائي  ــايل هزيمة ك ــوس اإليط ــق بيوفنت ألح
ــوات،  ــع سن ــر أرب ــث يف آخ ــه الثال ــرزاً لقب (1-4)، مح
ــن الدين  ــع مدربه الفرنيس زي ــىل التوايل م ــي ع والثان

زيدان.
ــى اآلن يف بدايته يف  ــي أخفق حت ــن الفريق امللك لك
ــع فالنسيا  ــني يف ثالث مباريات م ــا، فتعادل مرت الليغ
ــع نقاط عن  ــارق أرب ــف بف ــع ليخل ــي املتواض وليفانت
ــك يف ظل إيقاف نجمه الربتغايل  غريمه برشلونة، وذل

كريستيانو رونالدو.
وبرغم "تقشفه" النادر يف فرتة االنتقاالت الصيفية 
ــاش خزنته بـ75 مليون يورو (90 مليون دوالر)  وانتع
ــا وصانع  ــارو مورات ــم ألف ــن املهاج ــيل ع ــراء التخ ج
ــري  والظه ــز  رودريغي ــس  خامي ــي  الكولومب ــاب  األلع
ــة مرشحاً قوياً  ــو، يبقى فريق العاصم ــيل دانيل الربازي
ــاز لم  ــا، وهو إنج ــة توالي ــرة ثالث ــه م ــاظ بلقب لالحتف

يتحقق منذ 1976 مع بايرن ميونيخ االملاني.
ــادي وهدافه  ــة يف الن ــر العالقات الدولي ــال مدي وق
ــذا  ــال، ل ــن األبط ــو "نح ــو بوتراغويني ــق إميلي الساب

يواجهنا الجميع بدافع إضايف".
ــق العاصمة القربيص عىل ملعب  وبعد مواجهة فري
ــواً ملواجهتني  ــون ريال مدع ــو برنابيو، سيك سانتياغ
ــني يف املجموعة الثامنة، أمام توتنهام االنكليزي  ناريت
ــذي سبقه اىل صدارة  ــا دورتموند األملاني ال وبوروسي

املجموعة املوسم املايض.
ــل، لكنها  ــق مذه ــا فري ــو "لدين ــع بوتراغويني وتاب

مسابقة تقودك إىل أقىص الحدود من كل النواحي".
ــا  فيه ــة  تشكيل ــىل  ع ــل  تحص أن  ــن  "يمك وأردف 
ــب أن تغيب  ــة الحقيقة، يج ــن يف لحظ ــل املوارد، لك ك
ــة مستواهم  ــك، أن يكون العبوك يف قم ــات عن اإلصاب

ويحالفهم الحظ".
ــرتة انتقاالت صاخبة، فضل ريال الذي حقق  ويف ف
ــدوري ودوري األبطال ألول مرة يف 59 عاماً،  ثنائية ال
ــري الفرنيس الشاب  ــرام صفقات خجولة فضم الظه إب
ــي سيبايوس، ورفع  ــو هرنانديز والعب الوسط دان تي

إىل تشكيلته األساسية إيسكو وسريخيو أسنسيو.
ــاراة ليفانتي األخرية  ــال زيدان الذي أراح يف مب وق
ــش ""لن أحدث  ــي لوكا مودريت ــع العابه الكروات صان
ــورة يف ما أريد القيام به، بسبب مباراة واحدة سيئة.  ث
ــب أن نلعب أفضل، ال يشء أكرث  ــق بهذا الفريق ويج أث

من ذلك".
ــدو، أفضل العب يف  ــددا رونال ــل ريال مج ويستقب

ــب دفعه  ــس مباريات بسب ــف لخم ــذي أوق ــم، ال العال
الحكم خالل لقاء ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة، 
ــيس كريم  ــر الفرن ــاب املهاجم اآلخ ــل غي ــك يف ظ وذل

بنزيمة املصاب يف مباراة ليفانتي.
ــوة يف املوسم املايض، اذ استفاد  ورضب رونالدو بق
ــة العبيه، فسجل 10 أهداف  من سياسة زيدان إلراح

بدءاً من ربع النهائي.

توتنهام × دورتموند
ــوم صوب استاد ويمبيل الشهري  وتتجه األنظار الي
يف العاصمة الربيطانية لندن ملتابعة املواجهة املرتقبة 
ــا دورتموند  ــه بروسي ــام اإلنكليزي وضيف ــني توتنه ب

األملاني.
ــني مميزين  ــارة هجومه لالعب ــىل الرغم من خس ع
ــن، يحل بوروسيا دورتموند كمتصدر للدوري  ومؤثري
ــام اإلنكليزي يف  ــاً عىل توتنه ــي، األربعاء ضيف األملان
ــة  ــات املجموع ــن منافس ــة األوىل م ــيل يف الجول ويمب
الثامنة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ــاب عثمان  ــن العبه الفرنيس الش ــم التخيل ع ورغ
ديمبييل يف صفقة قياسية لربشلونة اإلسباني، وتعدد 

اإلصابات يف صفوفه، ال يزال بوروسيا دورتموند يقف 
عىل قدميه يف بداية هذا املوسم.

ــام دورتموند وهو  ــه أم ــام مواجهت ــل توتنه ويدخ
ــىل أرضه، بعد  ــه السيئة ع ــع حد لنتائج ــل يف وض يأم

ــيس 2-1 وتعادله مع برينيل 1-1 يف  ــه أمام تشل خسارت
الدوري املحيل.

ــال إىل ملعب ويمبيل حتى  ــر توتنهام لالنتق واضط
إعادة بناء ملعبه الجديد وايت هارت الين.

مانشسرت سيتي × فينورد
ــزي متابعة زخمه  ــرت سيتي االنكلي ينوي مانشس
ــىل فينورد روترادم بطل  ــيل، عندما يحل ضيفاً ع املح
ــدا والعائد إىل املسابقة بعد غياب 15 عاماً، اليوم  هولن
ــة ضمن دور  ــات املجموعة السادس ــاح مواجه يف افتت

املجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ــب  جوسي ــي  االسبان ــدرب  امل ــق  فري ــق  وسح
ــوال ليفربول -5صفر يف "الربميري ليغ" السبت،  غواردي

حيث تألق جناحه البلجيكي كيفن دي بروين.
ــه أسرتليني (264  ــون جني ــق سيتي 200 ملي وأنف
ــاً دفاعه،  ــم خطوطه، وخصوص ــون دوالر) لتدعي ملي
ـــ16 املوسم املايض أمام موناكو  ــد خروجه يف دور ال بع

الفرنيس.
وقال دي بروين للصحف املحلية االثنني "الشبان 
القادمون يملكون قوة جسدية ورسعة كبرية. يجعلون 

امللعب واسعاً وهذا يصعب األمر عىل باقي األندية".
ــدرب جيوفاني  ــن تشكيلة امل ــب ع ــل، يغي يف املقاب
ــالي يورغنسون  ــت الدنماركي نيوك فان برونكهورس
ــايض (21 هدفا يف 32  ــدوري امل ــداف ال ــاً)، ه (26 عام
ــا خالل الفوز  ــد إصابة عضلية تعرض له مباراة)، بع

عىل هرياكليس 2-4 نهاية االسبوع.
وتوقع جناح فينورد ستيفن بريغويس ليلة صعبة 
ــذي يمكننا  ــيشء الوحيد ال ــة 1970 "ال ألبطال نسخ
ــاراة مع بذل الكثري من  ــام به دفعهم إىل خوض مب القي

الطاقة".
ــويل اإليطايل عىل  ــا، يحل ناب ــة عينه ويف املجموع

شاختار دانيتسك األوكراني.
ــول الذي  ــث ليفرب ــة، يبح ــة الخامس ويف املجموع
ــم  ــاب هوفنهاي ــىل حس ــات ع ــل اىل دور املجموع تأه
ــة امام  ــع لخسارته املذل ــض رسي ــن تعوي ــي، ع األملان
ــيل، عندما يستقبل  ــي يف الدوري املح مانشسرت سيت

إشبيلية اإلسباني عىل ملعب أنفيلد..
وقبل خماسية سيتي، حقق ليفربول املتوج بلقب 
ــا يف 2005، بداية  ــرات آخره ــة 5 م ــة األوروبي املسابق
جيدة يف ظل تفاهم املرصي محمد صالح مع الربازييل 
ــو والسنغايل ساديو مانيه، وذلك برغم  روبرتو فريمين
ــو الذي فشل  ــي كوتيني ــيل اآلخر فيليب ــاب الربازي غي

انتقاله اىل برشلونة.
ــاً ماريبور السلوفيني مع  ويلعب يف الخامسة أيض

سبارتاك موسكو الرويس.
ــو الفرنيس  ــل موناك ــة، يح ــة السابع ويف املجموع
ضيفاً عىل اليبزيغ األملاني، ويستقبل بورتو الربتغايل 

عىل أرضه بشيكتاش الرتكي.

توتنهام يستضيف دورتموند .. وليفربول يواجه اشبيليه يف دوري أبطال أوروبا

ـــن الــلــقــب ـــوار الــــدفــــاع ع ـــش ـــد يـــبـــدأ م ـــدري ريـــــال م
     

عصام القاسم

الرياضة 
السبتمربية!!

وجهة نظر

ــام يف ظل هذه  ــر سبتمرب الجاري من هذا الع ــل شه - يح
ــا وشعبنا  ــر بها وطنن ــة التي يم ــروف السيئ ــاع والظ األوض
اليمني نتيجة العدوان الغاشم وحروبه البغيظة ومشاريعه 
ــر  ــذا الشه ــر يف ه ــك سنتذك ــم ذل ــة .. ورغ ــة املقيت العدواني
ــرية وعظيمة  ــورة كب ــر وتضحيات ث ــر مآث ــربي األغ السبتم

بحجم ثورة السادس والعرشين من سبتمرب الخالدة !!
ــم انبلجت ثورة يمنية  ــك اليوم السبتمربي العظي - يف ذل
ــر واملرض  ــل والفق ــب الجه ــوث الرهي ــرست الثال ــة ك عظيم
واخرجت الوطن وشعبه من طوق العزلة والتخلف إىل رحاب 
ــاز .. فتحول الوطن  ــع والنجاح واالنج ــور والعلم والتطل الن
ــن قرية  ــذه الثورة م ــم قبل ه ــن العال ــني ع ــب املعزول والشع
ــاء واسع شمل  ــه بسجن كبري إىل فض ــرية جدا هي اشب صغ

كل مجاالت الحياة بما فيها املجال الشبابي والريايض !!
- وألن الثورة اليمنية العظيمة والخالدة ثورة 26 سبتمرب 
ــم الوطن عموما وشمل تحولها وتطورها  خريها وعطاءها ع
ــا الرياضة اليمنية فان  ــاالت الحياة اليمنية بما فيه كل مج
ــي يتذكر كل ذلك باعتزاز  ــط الشبابي والريايض اليمن الوس
ــه العظيمة يف كل عام ويف مثل هذا الشهر الذي  وفخر بثورت
يذكر الجميع بها بكثري من النشاطات والفعاليات الرياضية 
اليمنية التي كانت تشمل كل محافظات الجمهورية يف ظل 

الظروف الطبيعية السلمية !!
- لكن وألننا يف هذا العام الذي يعد الثالث من نوعه الذي 
ــذا األلم واملعاناة  ــدوان همجي ورغم كل ه ــه يف ظل ع نعيش
ــة اليمنية  ــك فان الرياض ــا الجميع نتيجة ذل ــي يتكبده الت
ــورة السبتمربية  ــاءات الث ــن أن تنىس عط ــس وال يمك ــم تن ل
ــة سوى انها  ــاب والرياض ــن وزارة الشب ــدة وما كان م الخال
ــاد الثورة السبتمربية اقرت  ــة الحتفاالت الوطن بأعي ومواكب
ــرة القدم يف العاصمة صنعاء بمشاركة اندية  اقامة بطولة لك

امانة العاصمة !!
ــق الكثري من  ــورة السبتمربية تستح ــأن الث ــح ب - وصحي
ــام منذ مطلع  ــان يجب ان تق ــة التي ك ــات الرياضي النشاط
شهر سبتمرب الجاري إال أن الظروف الصعبة الراهنة وكذلك 
ــد األضحى املبارك كما  ــرى الثورة عقب إجازة عي حلول ذك
ــا كانت العادة يف السنوات املاضية  يبدو حاال دون ذلك وكم
ــوات رخاء  ــروب وشكلت سن ــي خلت من الح ــة الت الطبيعي
ــام والثورة  ــدة .. وكل ع ــاالت واالصع ــى املج ــة يف شت وتنمي

والوطن والشعب بألف خري.

ــد يف رحلة الدفاع  ــع البداية املهتزة لريال مدري م
ــو كريستيانو  ــوب األنظار نح ــب الليجا، تص عن لق
ــة الفريق من خالل  ــدو، لدى عودته إىل تشكيل رونال
ــام أبويل نيقوسيا  ــوم األربعاء أم ــه املقررة الي مبارات

القربيص يف دوري أبطال أوروبا.
ــال مبارياته الثالث األوىل يف الدوري  وخاض الري
ــة  ــذا لعقوب ــك تنفي ــدو، وذل ــدون رونال ــي ب اإلسبان
ــرده يف  ــب ط ــب بسب ــىل الالع ــة ع ــاف املفروض اإليق
ــذا املوسم، وسلوكه تجاه  ــر اإلسباني مطلع ه السوب

الحكم يف نفس املباراة.
ــدوري  بال األوىل  ــالث  الث ــات  املباري ــالل  وخ
ــو الكورونيا،  ــىل ديبورتيف ــال ع ــي، فاز الري اإلسبان

وتعادل مع فالنسيا وليفانتي.
ــي إىل استغالل عودة رونالدو  ولهذا، يتطلع امللك
ــق فوز كبري عىل  ــاراة اليوم ، لتحقي ــه يف مب إىل صفوف
ــن اللقب  ــة الدفاع ع ــة رحل ــا يف بداي ــل نيقوسي أبوي

األوروبي.
ــىل استاد "سانتياجو  ــي الفريقان اليوم ع ويلتق
برنابيو" معقل الريال يف العاصمة اإلسبانية مدريد، 
ــك بالجولة األوىل من مباريات املجموعة الثامنة  وذل

يف الدور األول لدوري األبطال.
وينتظر أن يحظى رونالدو باستقبال رائع وهائل 

ــوب املنقذ  ــر منه ارتداء ث ــري، التي تنتظ ــن الجماه م
ــج املهتزة، التي  ــني التعادالت والنتائ ــق من كم للفري
جمدت رصيد الفريق عند 5 نقاط من ثالث مباريات 
ــه التقليدي العنيد  ــل 9 نقاط ملنافس يف الليجا مقاب

برشلونة.
ــواره بالدوري املحيل  ــد الريال يف بداية مش وافتق
ــا افتقد  ــة والفعالة، كم ــة الدقيق ــم للنهاي ــذا املوس ه
ــه رونالدو يف  ــذي يبث ــإلرصار والحماس ال ــق ل الفري

نفوس الالعبني خالل مشاركته يف املباريات.
ــة  ــة قاسي ــة لعقوب ــدو كضحي ــع رونال ــان وض وك
ــه لدى جماهري  ــا، سببا يف زيادة شعبيت ومبالغ فيه

النادي امللكي.
ــدان املدير الفني  ــف الفرنيس زين الدين زي وكش
ــدو حيث أكد، بعد  ــن افتقاده لجهود رونال للريال ع
التعادل مع ليفانتي 1-1، أن الفريق يحتاج ملزيد من 

الفعالية أمام املرمى.
ــاراة  مب  144 يف  ــداف،  أه  106 ــدو  رونال ــرز  وأح
ــدايف  ــة ه ــدر قائم ــال ليتص ــدوري األبط ــا ب خاضه

املسابقة عىل مدار تاريخها.
ــزز رونالدو هذا الرصيد من  وينتظر الريال أن يع
ــل نيقوسيا  ــام دفاع أبوي ــان أهداف أم ــالل مهرج خ
ــون الفريق  ــد يك ــذي ق ــربيص، وال ــدوري الق ــل ال بط

األضعف يف هذه املجموعة.
ــل كثريا  ــزي جاريث بي ــب الويل ــر أن يرح وينتظ
ــق وهو ما  ــدو، إىل تشكيلة الفري ــه رونال ــودة زميل بع

سيبعد الرتكيز عنه نسبيا.
ــة يف مواجهة املدافع  ــل، ذكريات رائع ويمتلك بي
اإلسباني خيسوس رويدا الذي سيقود دفاع الفريق 

القربيص غدا.
مواجهة  ــر  آخ ويف 

ـــني الـــالعـــبـــني يف  ب
اإلسباني،  ــدوري  ال
ثالثة  بــيــل  ســجــل 

(هاتريك)  أهداف 
ــال  ــري وقـــاد ال

للفوز 0-4 عىل 
الوليد  بلد 
 ،2013 يف 
كان  عندما 
رويدا العبا 
صفوف  يف 

الخصم.

رونـــــــــالـــــــــدو يــــحــــمــــل آمـــــــــــال الــــــريــــــالرونـــــــــالـــــــــدو يــــحــــمــــل آمـــــــــــال الــــــريــــــال

مواجهة   
ـبـــني يف 
سباني، 
ثالثة  ل 

ريك) 
ال 

ىل 
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