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ــوك الــعــنــيــف ــل ــس ــال ــا يــتــهــم إيـــفـــرا ب ــف ــوي ــي ال
ــدم  الق ــرة  لك ــي  األوروب ــاد  االتح ــن  أعل
"يويفا"، أمس الجمعة، توجيه تهمة السلوك 
ــب  الع ــرا،  إيف ــس  باتري ــيس  للفرن ــف  العني
مارسيليا، إثر تعديه عىل مشجع، قبل انطالق 
مباراة فريقه أمام مضيفه فيتوريا جيماريش 
الربتغايل، أمس األول الخميس يف اليوروباليج.
وذكر "يويفا"، أنه بدأ إجراءات انضباطية 
ــر 36 عاما، وأنه  ــب البالغ من العم بحق الالع
ــيعاقب باإليقاف ملباراة واحدة عىل األقل ،  س
ــفر عنه جلسة استماع تعقد  حسب ما ستس

يف العارش من نوفمرب الجاري.

ــادة مع بعض  ــرا، قد دخل يف مش وكان إيف
ــجعني، الذين حرضوا املباراة يف الربتغال،  املش
ــاراة، وتطور  ــل املب ــاء قب ــالل عملية اإلحم خ
ــتباكات باأليدي، وركل إيفرا أحد  األمر إىل اش
ــة  ــىل البطاق ــل ع ــه، وحص ــجعني يف رأس املش

الحمراء ليتم طرده قبل انطالق املباراة.
ــه عىل اإلنرتنت  ــيليا، عرب موقع وذكر مارس
ــىل  ــه أن يتح ــرتف علي ــب املح ــس إن الالع أم
ــط النفس، يف مواجهة أي إهانة  بالهدوء وضب

أو استفزازات من جانب الجماهري.
ــه،  نفس ــت  الوق يف  ــادي،  الن أدان  ــك  كذل

ــة من قبل  ــارات املهين ــباب والعب ــه الس توجي
املشجعني لالعبي فريقهم.

ــا  أيض ــات  لتحقيق ــيليا،  مارس ــع  ويخض
ــب، وكذلك  ــجعيه للملع ــام مش ــبب اقتح بس
أرضار  ــداث  وإح ــة،  الناري ــاب  األلع ــالق  إط

باملدرجات.
ــيليا 0-1،  ــة مارس ــاراة بهزيم ــت املب وانته
ــيس عند 6 نقاط  ــد رصيد الفريق الفرن ليتجم
ــعة، بينما  ــي باملجموعة التاس ــز الثان يف املرك
ــا جيماريش رصيده إىل 4 نقاط يف  رفع فيتوري

املركز الثالث.

ــا  ي امل ع األول  ــف  ن ص امل ب  ــح س ان
ــس  اري ب ــة  ول ط ب ــن  م ــادال  ن ــل  ي ائ رف
ــة  اب ب اإلص ــب س ــس ب ن ت ل ذة ل ــات ألس ل

ة. ع م ج س ال أم
ــر  م ؤت ــادال يف م ي ن ان ــب ــال اإلس وق
ب  ي ل ي ي ف رصب ة ال ه واج ل م ب ي ق ف ح ص

ــه  إن ــة  ي ان م ث ال دور  يف  ــش  ت ي وف ن راي ك
ى. ن م ي ة ال ب رك ة يف ال ل ك ش ن م ي م ان ع ي

ــا  م ــىص  أق ذل  ب ــي س ــه  أن ــاف  وأض
ــة  ول ط ب ال يف  ة  ــارك ش م ل ل ه  ــع وس ب
ــام يف  ق ــي ت ت ــم وال وس م ل ــة ل ي ام ت خ ال

اري. ج رب ال م وف ني 12 و19 ن ا ب دن م ن ل

الدمام/محمد األموي
يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب 
ــاء  ــة وخمس دقائق من مس ــاعة الرابع عند الس
ــاء أوىل  ــة صنع ــت العاصم ــبت بتوقي ــوم الس الي
ــة الرابعة  ــاح مباريات املجموع ــه يف افتت مباريات
ــت 19 عاماً  ــباب تح ــيا للش ــات كأس آس لتصفي
ــن الهند  ــا كًال م ــب منتخبن ــم إىل جان ــي تض الت
ــة  مدين ــن  وتحتض ــعودية  والس ــتان  وتركمانس
ــرتة 4 – 8  ــعودية مبارياتها خالل الف ــام الس الدم

نوفمرب الجاري.
ــة  بمواجه ــوم  الي ــواره  مش ــا  منتخبن ــدأ  ويب
ــة  مفعم ــواء  أج ــط  وس ــتان  تركمانس ــب  منتخ
ــود العبي  ــوح الكبري الذي يس ــاس والطم بالحم
ــب يمكنهم  ــتوى طي ــا بهدف تقديم مس منتخبن
ــزاً كبرياً  ــة تمثل حاف ــة إيجابي ــن تحقيق نتيج م
ــق  ــاً لتحقي ــا ودافع ــوار منتخبن ــتهل مش يف مس
ــني املقبلتني وبما يمكن  ــج إيجابية يف املبارات نتائ
ــف بطاقة التأهل إىل النهائيات  منتخبنا من خط
ــيوية كإنجاز يحققه منتخب الشباب للمرة  اآلس

السادسة يف تاريخه.
ــيوية املقرر  ــل إىل النهائيات اآلس ــث يتأه حي
ــن كل مجموعة من  ــام املقبل األول م إقامتها الع
ــع املنتخبات  ــم توزي ــرش التي ت ــات الع املجموع
ــة إىل تأهل  ــات عليها، إضاف ــاركة يف التصفي املش
ــل املركز الثاني يف  ــة منتخبات تحت أفضل خمس

املجموعات العرش.
ــريه  نظ ــام  أم ــا  منتخبن ــاراة  مب ــيعقب  وس
ــي  ــة والت ــة يف املجموع ــاراة الثاني ــي املب الرتكمان

تجمع املنتخبني الهندي والسعودي.
ــط  ــوم أمس وس ــاب ي ــا الش ــرى منتخبن وأج
ــات املرتفعة  ــاس واملعنوي ــة بالحم ــواء مفعم أج

ــة  املواجه ــوض  لخ ــتعداداً  اس ــري  األخ ــه  تمرين
ــمل التمرين عىل  ــاء اليوم، حيث ش ــة مس املرتقب
ــة واللياقية إضافة إىل  ــد من الجوانب الفني العدي
ــكيلة املنتخب  ــرية عىل تش ــات األخ وضع اللمس
ــوم، كما  ــاراة الي ــيلعب بها مب ــي س ــه الت وخطط
ــدرب  مل ــة  تحفيزي ــارضة  مح ــن  التمري ــن  تضم
ــن خاللها عىل  ــد البعداني ركز م ــب محم املنتخ
ــياً بهدف  رفع معنويات الالعبني وتجهيزهم نفس
ــن خاللها  ــوم التي يتطلع م ــاراة الي ــم ملب إعداده
ــع لتحقيق النقاط الثالث وبما يمثل بداية  الجمي
ــة  ــدر املجموعة واملنافس ــب لتص ــدة للمنتخ جي

عىل بطاقة التأهل.
االجتماع الفني

ــة  ــة املنظم ــدت اللجن ــل عق ــياق متص ويف س
ــة يوم أمس االجتماع  لتصفيات املجموعة الرابع
ــد نظام  ــم خالله تحدي ــذي ت ــة ال ــي للبطول الفن
ــيلعب به كل منتخب  ــات والزي الذي س التصفي
يف كل مباراة وكل ما يتعلق بالتصفيات وجوانبها 
ــاً للنظام املعمول به من قبل االتحاد  الفنية ووفق

اآلسيوي.

املؤتمر الصحفي
ــر الصحفي ملدربي  ــس املؤتم ــا عقد يوم أم كم
ــاركة يف املجموعة، حيث  ــات األربعة املش املنتخب
ــنت محمد البعداني عن  ــرب مدرب منتخبنا الكاب ع
ــب الوطني يف هذا  ــادة املنتخ ــره واعتزازه بقي فخ
ــاً أن بالدنا  ــيوي الهام، موضح ــتحقاق اآلس االس
ــتثنائية انعكست بطبيعة الحال  تمر بظروف اس
ــاً ولم  ــن كافي ــم يك ــب الذي ل ــداد املنتخ ــىل إع ع
ــداده القصرية أي  ــالل فرتة إع ــض املنتخب خ يخ

مباريات ودية خارجية باستثناء بعض املباريات 
ــه ورغم  ــرياً إىل أن ــة، مش ــرق محلي ــع ف ــة م املحلي
ــىل تحقيق طموحات  ــك إال أن املنتخب قادر ع ذل
الشعب اليمني والجماهري العريضة التي تتابعه 
ــق إنجاز  ــج إيجابية وتحقي ــي النفس بنتائ وتمن
ــئني  ــب الوطني للناش ــق املنتخ ــز مثلما حق ممي
ــيوية بعد تصدره  ــل إىل النهائيات اآلس الذي تأه
ــر  ــت يف قط ــي أقيم ــات الت ــه يف التصفي ملجموعت

خالل شهر سبتمرب املايض.

ــب  ــي املنتخ ــه يف العب ــي ثقت ــدى البعدان وأب
وقدرتهم عىل تجاوز كافة الصعاب التي اعرتضت 
سري مشاركتهم يف التصفيات، وأن الجميع يثق يف 
هؤالء الشباب القادرين عىل تحقيق التأهل بإذن 
الله كونهم يمتلكون اإلمكانات املتميزة والحماس 
ــي تعوض النقص  ــات املرتفعة الت الكبري واملعنوي
ــي  ــاز الفن ــاً أن الجه ــرى، منوه ــب األخ يف الجوان
ــب يف املجموعة ألف  ــكل منتخ ــع ل ــا يض ملنتخبن
ــيكون هو الفيصل لجميع  ــاب وأن امللعب س حس

املنتخبات.
ــد أن  ــد أك ــكان فق ــتان مي ــدرب تركمانس ــا م أم
ــاوية وأن منتخبه  حظوظ جميع املنتخبات متس
ــيحاول تقديم أفضل ما لديه، معترباً أن جميع  س
ــن تفضيل  ــور وال يمك ــرتة تط ــر بف ــات تم املنتخب
ــتكون  أحدها عىل اآلخر، مؤكداً أن مباراة اليوم س

قوية ولكنه اعترب أن منتخبه سيفوز.
ــوي  ــد العط ــعودي خال ــب الس ــدرب املنتخ م
ــاركة لها اعتباراتها ومقاييسها،  أوضح أن كل مش
ــحاً للتأهل  ــالده ليس مرش ــأن منتخب ب ــاً ب منوه
ــتحق  ــيحدد من يس ــن يعطي فيه س ــب وم فامللع

التأهل.
ــان أن منتخبه  ــس نورت ــدرب الهند لوي وأكد م
ــرباً أن  ــه، معت ــا لدي ــل م ــم أفض ــعى لتقدي سيس
ــوظ  الحظ كل  ــك  يمل ال  ــعودي  الس ــب  املنتخ
ــن  ــات اليم ــم منتخب ــة تض ــل فاملجموع يف التأه

وتركمانستان والهند والتي ال يمكن تجاهلها.
ــعد تعرض  ــاعد مدرب املنتخب فيصل أس مس
نجله الرباء يوم أمس بمحافظة تعز هالل خروجه 
ــة أصابت بطنه  ــز لرصاصة طائش ــن جامعة تع م
ــزة لتلقي العالج وتلقى  ــم إدخاله العناية املرك ليت
ــاعد املدرب الخرب بصدمة كبرية لكنه لم يتوان  مس

عن القيام بمهامه مع املنتخب الوطني.

يف انطالق تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس آسيا

اليوم.. املنتخب الوطني للشباب يبدأ مشواره أمام تركمانستان

الثورة/نورالدين محمد
ــي  اليمن ــباب  الش ــان  برمل ــن  دش
ــباب والرياضة  وبإرشاف من وزارة الش
وبمشاركة أمانة العاصمة صباح أمس 
ــادي  ــه بن ــة ل ــة الثاني ــدورة الربملاني ال

بلقيس بالعاصمة صنعاء.
ــباب  ــني ألقى وزير الش ويف التدش
ــة أكد فيها  ــن زيد كلم والرياضة حس
ــاء  بن يف  ــل  الفاع ــباب  الش دور  ــىل  ع
ــان هو  ــذا الربمل ــرباً أن ه ــان، معت األوط
ــباب  الش ــني  تمك يف  ــاس  األس ــر  حج

سياسياً يف املستقبل.
ــس برملان  ــدت رئي ــا أك ــن جهته م
ــب الخطيب أن  ــي كوك ــباب اليمن الش
ــىل  ــدرة ع ــه الق ــي لدي ــباب اليمن الش
صنع فارق عىل أرض الواقع، موضحة 
ــة  ــون  نخب ــان يمثل ــاء الربمل أن أعض
ــف  ــن مختل ــي م ــباب اليمن ــن الش م

املحافظات.
ــام برملان  ــني ع ــد أم ــه أك ــن جانب م
ــات رشوح عىل  ــي عرف ــباب اليمن الش
ــف  مختل يف  ــباب  الش إرشاك  رضورة 
ــباب  الش ــاً  داعي ــة،  الوطني ــا  القضاي
ــدة  والوح ــف  التكات ــن  م ــد  مزي إىل 
ــم  ــق طموحاته ــوة أوىل يف تحقي كخط

وتطلعاتهم.
ــني العديد من  كما ألقيت يف التدش
ــا  ــا دعمه ــدت يف مجمله ــات أك الكلم
لتطلعات الشباب ورضورة إرشاكهم يف 
ــة والتأكيد  ــية القادم العملية السياس
عىل دورهم املهم يف رسم مالمح الدولة 

الحديثة.

ــمي للربملان  وأوضح املتحدث الرس
ــني  ــي أن حفل التدش ــم الحصبان هيث
ــدورة الربملانية  ــة ال ــدء انطالق يمثل ب
ــنتني  ــتمر ملدة س الثانية والتي ستس
األول  ــس  أم ــن  م ــدءاً  ب ــية  شمس
ــن نوفمرب الجاري،  الخميس الثاني م
ــني فعاليات الدورة  ــرياً إىل أن تدش مش
ــة صنعاء  ــان يف العاصم ــة للربمل الثاني
ــالق الفعاليات يف عدد  يتزامن مع انط
ــة  ــة ممثل ــات الجمهوري ــن محافظ م
باملكاتب التنفيذية يف هذه املحافظات.
ــلطان السامعي  حرض التدشني س
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــو  عض
والربفسور عبدالعزيز الرتب مستشار 
النقيب  ــود  ــة وحم ــة الجمهوري رئاس
ــور  والدكت ــة  العاصم ــة  أمان ــل  وكي
ــس  ــو مجل ــش عض ــاري دغي عبدالب
ــخصيات  الش ــن  م ــدد  وع ــواب  الن

السياسية والحزبية والشبابية.

ــلونة وصيف املوسم  ــعى برش يس
ــىل  ــيطرة ع ــة الس ــايض إىل مواصل امل
ــباني عندما يستضيف  الدوري االس
اشبيلية اليوم السبت يف قمة املرحلة 
ــك غريمه  ــرشة، فيما يمل ــة ع الحادي
ــد البطل فرصة  ــدي ريال مدري التقلي
ــتضافته  ــالل اس ــه خ ــد جراح تضمي

الس باملاس غداً االحد.
ويتصّدر برشلونة الرتتيب برصيد 
ــيا  28 نقطة بفارق 4 نقاط امام فالنس
و8 نقاط امام قطبي العاصمة مدريد، 

ريال وأتلتيكو.
ــة رائعة يف  ــلونة بداي ــق برش وحق
ــاً العالمة  ــم محقق الدوري هذا املوس
ــل 10  ــن أص ــات م ــة يف 9 مباري الكامل
ــى اآلن دون أن يتلقى أي هزيمة،  حت
ــابقة دوري ابطال  واألمر ذاته يف مس
ــه  مجموعت ــدر  يتص ــث  حي ــا  اوروب
ــارات  ــن 3 انتص ــاط م ــد 10 نق برصي
وتعادل وبات عىل مشارف الدور ثمن 

النهائي.
اىل  ــي  الكتالون ــق  الفري ــع  ويتطل
ــارات عقب  ــكة االنتص ــودة اىل س الع
ــلباً مع مضيفه اوملبياكوس  تعادله س

ــه  كان مدرب وإن  ــاء،  الثالث ــي  اليونان
إرنستو فالفريدي غري قلق عىل صيام 
ــام الفريق  ــف ام ــن التهدي ــه ع العبي

اليوناني.
ــهلة  ــون س ــن تك ــة ل ــد أن املهم بي
ــيش  واملنت ــس  الخام ــبيلية  ــام إش أم
ــكو  ــبارتاك موس بفوزه عىل ضيفه س
ــاش آماله يف ويأمل  الرويس 1-2 وانع
ــيا يف مواصلة انطالقته الرائعة  فالنس
ــابع  ــق فوزه الس ــم وتحقي ــذا املوس ه
ــتضيف  يس ــا  عندم ــوايل  الت ــىل  ع

ــابع اليوم السبت، فيما  ليغانيس الس
ــة  ــد إىل معانق ــو مدري أتلتيك ــح  يطم
ــد تعادلني مخيبني يف  ــارات بع االنتص
ــال اوروبا عندما  الدوري ودوري ابط
يحل ضيفاً عىل ديبورتيفو ال كورونيا 

السادس عرش اليوم السبت أيضاً.
ويلعب اليوم السبت أيضاً أالفيس 
ــد ليفانتي  ــبانيول، وغداً األح مع إس
ــع أتلتيك  ــلتا فيغو م مع جريونا، وس
ــع أيبار،  ــييداد م ــاو، وريال سوس بلب

وفياريال مع ملقا.

ــوة الجوية  يطمح نادي الق
ــاظ باللقب  العراقي يف االحتف
ــتقالل  عندما يتواجه مع االس
ــبت عىل  الطاجيكي اليوم الس
يف  ــزي  املرك ــور  هيس ــتاد  س
ــور، وذلك يف نهائي كأس  هيس

االتحاد اآلسيوي 2017.
ــة يف  ــوة الجوي ــح الق ويطم
ــق ينجح  ــث فري ــح ثال أن يصب
ــب البطولة،  ــاظ بلق يف االحتف
ــيواجه يف هذه املباراة  ولكنه س
ــف بطل عام  ــتقالل وصي االس

2015م.
ــوة الجوية حصل  الق وكان 
ــب البطولة  ــىل جدارة عل لق ع
ــث لم يخرس  ــام املايض، حي الع
ــدة،  واح ــاراة  مب يف  ــوى  س
ــرش  ع يف  ــاً  هدف  27 ــجل  وس
مباريات، وقد تغلب يف النهائي 

عىل بينغالورو الهندي 1-0.
ــة  ــذا العام كانت املنافس وه

أصعب للفريق العراقي، حيث 
ــري  ــع تغي ــداف م ــجل 10 أه س

نظام البطولة.
ــتقالل  ــه فإن االس من جهت
ــاراة النهائية عام  ــغ املب كان بل
ــاركته األوىل  2015 مخالل مش
ــة، وقد خرج  القاري ــة  بالبطول
ــام  الع ــات  املجموع دور  ــن  م

ــوة هذا  ــه عاد بق ــايض، ولكن امل
العام ولم يتعرض ألي خسارة 

حتى اآلن.
وقد تميز الفريق الطاجيكي 
بالنتائج القوية عىل أرضه هذا 
ــة  ــجل خمس ــث س ــام، حي الع

انتصارات يف خمس مباريات.

الثورة/عبدالرقيب فارع
ن  م ــوزه األول ض يل ف ق األه ري ق ف ق ح
رب  م وف ن ن ـ30 م أس ال ة ك ول ط ات ب س اف ن م
اد  ح ــرع ات ا ف ه م ظ ن ي ي ت ــدم ال ق ــرة ال ك ل
ــاد  ي أع ــاًء ب ف ت ــة اح ان األم ــدم ب ق ــرة ال ك
ة  ــارك ش م ــة وب ارك ب ــة امل ي ن م ي ــورة ال ث ال
ــوك  ريم وال ــيل  واأله ــة  روب ع ال ــة  دي أن
ــام  ق وت ــو  اي م و22  ب  ــع ش وال ــدة  وح وال

ــاري  ج ال ــرب  م وف ن ر  ــه ش ــالل  خ
الً. ام ك

ــيل  األه ــوز  ف ــاء  وج
ــاب  س ح ــىل  ع األول 

ــوك  ريم ال ــق  ري ف
ــدف  ه ل ــني  دف ه ب
ــذي  ال ــاء  ق ل ال يف 
ــس،  أم ــا  م ه ع م ج
يل  األه ى  ه أن ث  ي ح
األول  ــوط  ش ال

ــني  دف ه ب ــاً  دم ق ت م

ص  ل ا ق م ي ــوف ف ط ف ا ط ري ا زك م ه ل ــج س
ــوط  ش ف ال ص ت ن ة يف م ج ي ت ن وك ال ريم ال
ذا  ه ــايل، وب ه ق ة ال ــام دف أس ه ــي ب ان ث ال
ــالث  ــيل أول ث ــق األه ري ــد ف ص ــوز ح ف ال
ــارق  ف ب ــة  ول ط ب ال ــدراً  ص ت م ــه  ل ــاط  ق ن
ل  ذي ــا ت م ي رق ف ف ــة ال ي ق ن ب ــداف ع األه

ب. ي رتت وك ال ريم ال
ات  اري ب ــت م م ت ت ــاراة اخ ب امل ــذه  ه وب
ام  ق ىل أن ت ة ع ول ط ب ن ال ــة األوىل م ول ج ال
اء  ع ــام األرب ــة أي ي ان ث ــة ال ول ج ال
ــة  ع م ج وال ــس  ي م خ وال
ــالث  ث ــة  ام إق ب ــة  ل ب ق امل
ــث  ي ح ــات  ه واج م
ــاء  ع األرب ــي  ق ت ل ي
ة  روب ع وال ــوك  ريم ال
ــب  ع ل ي ــا  م ي ف
دة  وح ال س  ي م خ ال
ــي  ق ت ل وي ــو  اي وم
ــيل  األه ــة  ع م ج ال

ب. ع ش وال

برملان الشباب اليمني يدشن دورته الثانية

الجوية العرايق واالستقالل الطاجيكي برشلونة يبحث عن مواصلة السيطرة والريال لتضميد الجراح
يف نهايئ كأس االتحاد اآلسيوي

األهلي يكسب الريموك يف 
بطولة نوفمرب الكروية

     

د. محمد النظاري

الشباب وفرصة 
تكرار تأهل الناشئني

وجهة نظر

ــه بمدينة  ــباب أول لقاءات ــوم منتخبنا للش ــوض الي يخ
ــعودية  ــي تضم الس ــة الرابعة الت ــن املجموع ــام، ضم الدم
ــتضيفة إىل جوار منتخبي تركمانستان والهند، ضمن  املس
ــباب العام  ــيوية للش ــات اآلس ــة للنهائي ــات املؤهل التصفي

القادم.
ــابيع  ــئني بالدوحة قبل أس بني ما صنعه منتخبنا للناش
ــن منتخبنا  ــا ينتظر م ــيوية، وم ــل للنهائيات اآلس ــن تأه م
ــباب بمدينة الدمام يقف الجمهور اليمني عىل أرضية  للش
واسعة من التفاؤل، فهل يكفي التفاؤل لتحقيق ما نتمناه؟.
بكل تأكيد أن التفاؤل مطلوب، ولكنه ال يعول عليه كثرياً، 
ــئني من رحلة  ــباب ما حدث للناش خاصة عندما يتكرر للش
ــدوه من دخول  ــف، ومنع نارص محم ــاقة وعذاب ال يوص ش

اململكة،  وهو يعد أهم الالعبني.
ــيس، وما نأمله  ــىل الجانب النف ــذه العوائق تؤثر ع كل ه
ــلبية، وقلب  ــاتها الس ــادى املدرب البعداني انعكاس أن يتف

الطاولة عىل أرضية امليدان.
ــام،  ــب يف الدم ــور أصع ــدو األم ــري تب ــة نظ ــن وجه م
ــعى بقوة النتزاع بطاقة التأهل  فاملنتخب السعودي سيس
ــات  ــة املنتخب ــاركاً بقي ــة، ت ــدر للمجموع ــارشة كمتص املب
ــل  ــي تدخ ــة الت ــة الثاني ــىل البطاق ــة ع ــارع يف النهاي تتص
ــة منتخبات حصوًال عىل  صاحبها يف حظوظ أفضل خمس

املركز الثاني.
ــهال كما  ــتضيف لن يكون صيداً س أجد أن املنتخب املس
ــباب السعودية،  كان العنابي القطري، وأعزوا ذلك لكون ش

قد حفظوا درس الدوحة، وسيعملون عىل عدم تكراره.
ــد األموي للمنتخب  ــعدت كثرياً بمرافقة الزميل محم س
ــاه يف هذا الجانب،  ــق إعالمي، وهو انتصار ملا تناولن كمنس
ــي، بل هي العودة  ــاص من الزميل النعمان ــك ليس انتق وذل
ــاد القدم،  ــوى الخرية يف اتح ــكر هنا كل الق ــواب، ونش للص

والخروج من املأزق الذي أراد البعض اصطناعه.
ــوري،  ــيل املنص ــيخ ع ــاء الش ــظ البيض ــتقبال محاف اس
ــد العكام للمنتخب  ــه مدير عام مديرية رداع األخ أحم ومع
ــة رداع - فيه كثري  ــاء مرورهم بمدين ــباب - أثن الوطني للش
ــري بمدينة رداع،  ــا أنهم والجماه ــائل، ولعل أهمه من الرس
ــباب قبل عودتهم بأي انجاز، وهو األهم، بل  استقبلوا الش
هو من دوافع صنع اإلنجاز، فيما فرق الزفة ال يستهويها اال 

استقبالهم بعد اإلنجاز، وكأنه رشط لالهتمام بهم!.
ــط ما الذي يمنع منتخباتنا من املغادرة  ال أعرف بالضب
عرب مطار عدن؟ وملاذا يتم اإلرصار عىل إرهاق الالعبني عرب 

سفر طويل ومرهق برا؟!
املشكلة أننا قد نرى فلماً مشابهاً يف حالة تأهل الشباب، 
وسنجد الطائرة الخاصة تعيدهم لعدن، وإن حدث هذا فهو 
ــتعملها  ــخرية بهم، وأن الالعبني مجرد أدوات يس قمة الس

الساسة لتلميع انفسهم.
ــرور الكرام من  ــب محمدوه ينبغي أال تمر م قضية الالع
ــيئاً، حتى وإن  ــالم الريايض، فاالتحاد ال نعول عليه ش اإلع
تم احتجاز وسجن كل الالعبني، املهم أن الالعبني الثالثة يف 
ــة والرعاية الخارجية، وطز  ــادة االتحاد ينعمون بالراح قي

يف الالعبني.
ــج جيدة، ونأمل  ــبابي تحقيق نتائ ــى ملنتخبنا الش نتمن
ــل مرشف للوطن يف أوىل مبارياته  ببداية قوية اليوم، وتمثي

يف التصفيات لبلوغ النهائيات.

انسحاب نادال من بطولة باريس لألساتذة

دي  م األح در  ن ب دع  ب امل ل  ي زم ال
ة  اض ري وال اب  ب ش ال إدارة  ل  راس م
ــوع  ــب األس ع  ج ف إب  ة  ظ اف ح م ب
ه  ل ال أل  س ن ــده  ج ــاة  ــوف ب ــايض  امل
ه  رب وار  ج إىل  ل  ق ت ن امل د  م غ ت ي أن 
ه  ه وذوي ل م أه ه ل ه وي ت م ع رح واس ب
ه  ي ا إل ه وإن ل ا ل وان وإن ل س رب وال ص ال

در. ن ل ب ي زم ل ا ل ن ازي ع ون .. ت ع راج

العصامي  العزي  واملتألق  املخرضم  الزميل 
يتوجه األسبوع املقبل إىل العاصمة املرصية القاهرة 
للخضوع للعالج من املرض العضال الذي ألم به منذ 
مطلع العام الجاري، وجعله طريح الفراش لفرتة 
طويلة، ويأتي توجه العصامي للقاهرة بعد عدم 
نفع العمليات التي خضع لها يف أرض الوطن حيث 
تفاقمت حالته الصحية التي أضطر معها العصامي 
الشفاء  الله  نسأل  العالج  لتلقي  للخارج  للسفر 

العاجل للزميل العصامي والعودة بسالمة الله.

نجوم .. وأخبار

الرازي  عبدالكريم  الزميل 
بصندوق  اإلعالم  إدارة  مدير 
ــشء والــشــبــاب  ــن ــة ال ــاي رع
مؤخراً  احتفل  والــريــاضــة 
من  لفيف  وســط  بخطوبته 
والشباب  واألصــدقــاء  األهــل 
للزميل  تهانينا  والرياضيني 
املبدع الرازي وعقبى للفرحة 

الكربى بإذن الله.

املتألق  التلفزيوني  والوجه  املبدع  الزميل 
محمد األموي تم تعيينه منسقاً للمنتخب الوطني 
السبت  اليوم  يستهل  الذي  القدم  لكرة  للشباب 
مشاركته يف تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 
عاما التي تقام يف مدينة الدمام السعودية خالل 
للزميل  بالتوفيق   .. الجاري  نوفمرب   8  –  4 الفرتة 
األموي يف مهامه منسقاً إعالمياً للمنتخب خاصة 
األوســاط  يف  كبرياً  ترحاباً  لقي  تعيينه  قــرار  أن 

الرياضية واإلعالمية.

سالمات للعصاميتهانينا الرازيتعازينا األحمدياألموي منسقًا ملنتخب الشباب
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