
ــذي تعاقد معه نادي الجيش امللكي  ــرب الالعب املايل عبدوالي دياكيتي، ال ه
املغربي مؤخرا.

ــد مع أحد أنديتها، إذ  ــدت تقارير انتقال الالعب إىل تونس، تمهيدا للتعاق وأك
يتابع مسؤولو الجيش آخر التطورات املرتبطة بهذا املوضوع.

وكان دياكيتي الذي يلعب مدافعا قد أقنع مدرب الجيش محمد فاخر بقدراته، 
واعتربه مكسبا للفريق قبل أن يقدم عىل خطوة أغضبت الجيش امللكي.

ــس األحد،  ــة بريطانية أم ــر صحفي ــت تقاري قال
ــرة التخيل عن نجمه  ــيليس يرفض فك إن نادي تش
ــاالت  االنتق ــرتة  ف يف  ــازارد،  ه ــن  إيدي ــي  البلجيك

الصيفية الجارية.
وبحسب ما نرشته صحيفة "التايمز" الربيطانية، 
ــوف تتحدث مع هازارد اليوم  ــيليس س فإن إدارة تش
ــوز، من أجل  ــه لتدريبات البل ــني، بعد عودت االثن
ــق مقابل  ــد مع الفري ــع عىل عقد جدي التوقي

300 ألف جنيه إسرتليني يف األسبوع.
ــيو  ــة، أن ماوريس ــت الصحيف وأوضح
ــد، يريد  ــيليس الجدي ــاري، مدرب تش س
ــيتحدث معه لالستمرار  بقاء هازارد وس

مع البلوز يف املوسم الجديد.
ــت الصحيفة بأن الحارس تيبو  وختم
كورتوا، يحاول إجبار تشيليس عىل بيعه 

لريال مدريد لكن البلوز متمسك به.
ــوا،  وكورت ــازارد،  ه أن  ــر  بالذك ــر  الجدي
ــال إىل ريال مدريد  ــا هذا الصيف باالنتق ارتبط

اإلسباني.

ــكل كبري بعدم  ــيا دورتموند األملاني، أنه لم يفاجأ بش ــد ماريو جوتزه، العب بوروس أك
ضمه للقائمة النهائية للماكينات يف نهائيات مونديال روسيا.

ــب املاكينات البطولة من دور املجموعات، برصيد 3 نقاط فقط من انتصار  وودع منتخ
وحيد عىل السويد.

ــة للمنتخب األملاني  ــني قبل إعالن القائمة النهائي ــعور مع وقال جوتزه،: "كان لدي ش
ــبانيا يف مارس، ظننت  ــتدعى ملواجهتي الربازيل وإس ــال".. وأضاف: "حني لم أس للموندي

بأنني لن أشارك يف املونديال، لذلك لم أتفاجأ بغيابي النهائي".
ــت يف الـ18 من عمري وأنا موجود  ــتدعائي هو أمر صعب، فمنذ أن كن وتابع: "عدم اس

مع املنتخب، ويل الكثري من التجارب والخربات".
وأردف: "يوجد اآلن حالة جديدة، ولكن يجب أن أتأقلم معها، ولألسف هذا يعترب جزء 
ــتقبل،  ــلبية لكي أضمن املس من عملية تطوري، وعيل أن أتقبل ذلك كتجربة ولو كانت س

وانتقل ملستوى أعىل".
ــتكمل: "كنت مقتنعا أن املنتخب سيصل ملراحل متقدمة يف كأس العالم يف روسيا،  واس
ــويد قلت إننا عىل  ــد الفوز عىل الس ــا دائما نصل إليها، وبع ــنوات املاضية كن ــا يف الس ألنن

الطريق الصحيح".
ــف النهائي فلن يتذكر  ــج، وإذا وصلت للدور النهائي أو نص ــم: "كرة القدم هي نتائ وأت
ــت البطولة من دور  ــام 2014، ولكن إذا ودع ــت يف األدوار التمهيدية مثل ع ــد أنك عاني أح

املجموعات فهذا يعني أن كل األمور تسري بشكل يسء".

املايل دياكيتي يهرب من املغرب

تشيلسي متمسك بهازارد

جوتزه: استبعادي من املونديال لم يفاجنئ

البيضاء/محمد املشخر
ــد  محم ــيل  ع ــاء  البيض ــة  محافظ ــظ  محاف ــع  اطل
ــتان  ــس ومعه مرشف املحافظة حمود ش املنصوري أم
ــباب  ــطة وفعاليات املراكز الصيفية للش ــري أنش عىل س

والفتيات بمديريات البيضاء ورداع وذي ناعم.
ــىل أهمية  ــظ البيضاء ع ــد محاف ــارة أك ــالل الزي وخ
ــة يف نفوس  ــت الوطنية والديني ــادئ والثواب ــرس املب غ
ــذي يمر به  ــع الراهن ال ــل الوض ــة يف ظ ــباب خاص الش
ــرياً إىل رضورة  ــار، مش ــدوان والحص ــراء الع ــن ج الوط
ــتغالل اإلجازة الصيفية يف تكثيف األنشطة الدينية  اس
ــباب  ــود بالنفع عىل الش ــة بما يع ــة والثقافي والرياضي
ــوى املتطرفة واملنحرفة التي  وتحصينهم من أفكار الق

تغذيها دول العدوان.
ــام  ــر ع ــن مدي ــارة م ــالل الزي ــظ خ ــتمع املحاف واس
ــامي إىل رشح  ــارص الغش ــة ن ــباب والرياض ــب الش مكت
ــطة والفعاليات التي يشارك فيها 500  حول أهم األنش
ــة منها  ــتة مراكز صيفي ــىل س ــابة موزعني ع ــاب وش ش
ــة البيضاء ومركز  ــر للفتيات بمدين ــباب وآخ مركز للش
ــباب  ــباب ومركز للفتيات بمدينة رداع ومركز للش للش
ــباب بمدينة عزة بمديرية  بمدينة ذي ناعم ومركز للش
البيضاء، مشرياً إىل أن مكتب الشباب والسلطة املحلية 
ــة يف مختلف  ــطة رياضية وثقافي ــة ينفذ أنش باملحافظ

املديريات خالل الفرتة املاضية.

زيارات تفقدية للمراكز 
الصيفية بالبيضاء
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وجهة نظر

ملعب الشجرة

ــون هذه  ــن الجميل يرتقب ــاق الزم ــري من عش ــأن الكث ــداً ب أدرك جي
ــرف عىل نجومهم  ــة الثورة بهدف التع ــبوعية من رياض اإلطاللة األس
ــزاء عيل  ــب األع ــهرة ونجومية وحس ــألوا اآلفاق ش ــن م ــذاذ الذي األف
ــن يرتقبون  ــحاق فإن الكثريي ــيش – مطهر اس ــد املق ــي – محم الصباح
هذه اإلطاللة بشغف كبري وألني كنتقد وعدت. القراء األعزاء يف ختام 
ــليط األضواء عىل ملعب الشجرة بتعز فهاأنذا  اإلطاللة املنرصمة بتس

أيف بذلكم الوعد والبداية كما ييل:
ــة ليس عىل  ــب التاريخي ــم املالع ــجرة من أه ــب الش ــد ملع أوًال يع
ــن بأكمله إذ تكفي  ــتوى الوط ــتوى محافظة تعز فقط بل عىل مس مس
ــن أرباب العرص  ــدم اليمنية م ــوم كرة الق ــا إىل أن أبرز نج ــارة هن اإلش
الذهبي مثل.عبدالعزيز القايض – محمد الجهمي – عبدالعزيز مجذور 

– الكاله – حسني مسعد وآخرون ال يتسع املجال لرسد أسمائهم.
خاضوا عديد املباريات الكروية املفعمة بكثري من التميز والتشويق 
ــجرة وملعب مدرسة الثورة يشكالن أهم املعالم  يوم أن كان ملعب الش

الرياضية التي ال تقل أهمية عن ملعب الشهداء.
وقبل أكرث من ثالثة أعوام ونظراً للحرب الجائرة التي مازال الوطن 
ــة خصبة  ــك  امللعب إىل بيئ ــول ذل ــى اليوم تح ــا حت ــش تداعياته يعي
ــن املنحرفني املتخصصني يف  ــة كل أنواع الرشور عرب مجموعة م لزراع
ــويق كل الرذائل التي باتت سمة خاصة بامللعب وماجاوره  إنتاج وتس
ــاتهم غري  ــون ويتذمرون من ممارس ــني يتوجع ــا كان كل القاطن ويومه

األخالقية.
ــات دخيلة عىل تعز الرياضة  ــط تلكم األجواء امللوثة بأخالقي ووس
ــتعادة  ــة متألقة من نجوم الزمن الجميل الس ــة أنريت مجموع والثقاف
ــي فكانت  ــب التاريخ ــم امللع ــدرة لذلك ــة امله ــودة والعراق ــة املفق الهيب
ــوية امللعب  ــات ومن ثم تس ــالت واملخلف ــالل رفع الفض ــة من خ البداي
ــة التي انربى لتنظيمها  ــات الكروي وإعداده إلقامة البطوالت واملنافس
ــة النجم  ــة رياضية برئاس ــكيل لجن ــد أن تم تش ــرواد بع ــري من ال الكث
ــني املعروفني  ــن املدربني الوطني ــبق نبيل مكرم وهوم ــراوي األس الصق
ــيقار  ــل نائباً للرئيس وموس ــة كًال من أحمد فاض ــت تلكم اللجن وضم
ــبق نوفل أمني رئيسا للجنة الفنية والرائع جداً  مرتجى   الطليعة األس
الشمريي سكرترياً ورئيس نادي الطليعة فتحي العبيس عالقات عامة 
ــف إىل جانبه أحمد  ــاً وأخرياً أضي ــؤوًال إعالمي ــدروس الفقيه مس وعي
ــمريي  ــى ويف الجانب الفني أيضا الصقراوي املخرضم أحمد الش يحي
ــجرة لعراقته املهدرة من  ــتعادة ملعب الش وكانت املحطة األوىل يف اس
ــاد للملعب  ــدوق النظافة الذي اع ــدن صن ــد املبذول من ل ــالل الجه خ
مالمحه الحقيقية، أما الخطوة األهم يف بدء انطالق املنافسات الكروية 
ــة ولنجوم الزمن الجميل  ــي تواصلت تباعاً ملختلف الفئات العمري الت
ــخي البن  ومازالت تتواصل حتى اليوم فقد تمت من خالل الدعم الس
ــة إىل عمار مهيوب  ــمريي إضاف ــام الخليدي – أنور الش ــعيدة بس الس
ــة األهالوية عضو اللجنة  ــب أخطبوط الحراس وطارق الحاملي، وحس
الفنية محمد نجاد فإن امللعب استحال إىل متنفس ومزار لكل املتيمني 

بكرة القدم.
ــري إىل أن ملعب الشجرة التاريخي بتعز والذي احتضن  بقي أن أش
ــهد هذه األيام ميالد  ــابقة أملع نجوم كرة القدم اليمنية يش يف عقود س
ــباب  ــئني والش ــروز عديد النجوم الواعدين من فتية الرباعم والناش وب
ــد املنتخبات  ــرة يف رف ــات مؤث ــه بصم ــاء الل ــم إن ش ــتكون له ــن س مم
ــع إقامة  ــئني املزم ــت بأن بطولة الناش ــيل ال أبالغ إن قل ــة، ولع الوطني
ــن 20 نجما  ــز أكرث م ــادم أفرزت لتع ــبوع الق ــة األس ــا الختامي مباراته

سيكون لهم شأن كبري يف قادم األيام إن شاء الله.
هامش

ــكراً عىل متابعتك  ــة اللواء عيل الصباحي ش ــج الرياضة اليمني أري
ــة ولو أن ذلك  ــىل رضورة متابعة حالتي الصحي ــديد ع وإلحاحك الش

اإللحاح ضاعف من همومي.
ــة عقود وأنا أعاني  ــا جماعة الخري بأني منذ أكرث من ثالث ــة ي القص
ــة الفموية،  ــالل يف الصح ــرس واخت ــري والنق ــتات والبواس من الربوس
ــي مرتفع جداً  ــني يل بأن ضغط ــاب إىل الطبيب تب ــا قررت الذه وحينم
ــوت الصامت..  ــا بامل ــروف علمي ــط املع ــريي بالضغ ــرص كل تفك لينح

داعواتكم يل بالشفاء.

إب/بندر األحمدي
ــوم االثنني فعاليات  تبدأ الي
ــرة  ك ــم  نج ــم  تكري ــان  مهرج
ــوي  عبدالق ــد  محم ــة  الطاول
ــمياً بعد غداً  واملقرر إقامته رس
ــوم  الي ــام  تق ــث  ــاء، حي األربع
ــات املهرجان بإقامة  أوىل فعالي
ــع  ــدم تجم ــرة الق ــاراة يف ك مب
ــعب واتحاد إب فيما  قدامى ش
ــاء مباريات يف  ــداً الثالث تقام غ
العمرية  ــات  ــة للفئ الطاول كرة 
ــم  ــاء التكري ــوم األربع ــام ي ويق
ــتعراضية  اس ــات  ومباري
ــني  الداعم ــم  وتقدي ــروض  وع
ــم  للنج ــني  مبارات إىل  ــة  إضاف
ــب  وهي ــم  النج ــام  أم ــزل  املعت
ــبل  الجراش وأمام حليفته الش

املتألق زيد عيل الجراش.

ــت  ــرى، منح ــة أخ ــن جه م
إب  ــاد  اتح ــادي  ن إدارة 
ــة  العضوي درع  ــد  األح ــس  أم
ــم  إبراهي ــور  للدكت ــة  الرشفي
ــفى  محروس مدير عام مستش
ــهادة  ــت له ش ــا قدم ــار، كم املن
ــرا لدعمه الكبري  ــة تقدي تقديري
ــات الرياضية  ــف الفعالي ملختل

ــث  ــة حي ــبابية باملحافظ والش
ــادي فضل  ــام الن ــني ع ــام أم ق
ــرشف  امل ــور  وبحض ــي  العروم
ــيل عبداملغني  ــايف خالد ع الثق
ــد  ماج ــي  اإلعالم ــؤول  واملس
ــتثمار  االس ــؤول  ومس ــني  ياس
نديم حويرث بتكريم محروس 

ومنحه درع العضوية.

االتحاد يمنح العضوية الشرفية لمحروس

اليوم بدء فعاليات مهرجان اعتزال نجم الطاولة عبدالقوي
ــوس (1-3)، يف  ــاز ريال مدريد عىل يوفنت ف
ــس األحد ،  ــا، فجر أم ــي جمعتهم ــاراة الت املب

ضمن منافسات الكأس الدولية لألبطال.
يف  ــوس  يوفنت ــال،  كارفاخ ــي  دان ــع  وض
ــة، بالخطأ يف مرماه يف الدقيقة (12)، ثم  املقدم
ــل، النتيجة يف الدقيقة (39)،  عادل جاريث بي
ليحسم ماركو أسينسيو، الفوز للفريق امللكي، 

بهدفني يف الدقيقتني (47، 56).
ـــ4 نقاط، يحتل بها  ــع رصيد الريال ل وارتف
املركز الثامن باملجموعة، بعد خوض مباراتني، 
فيما ظل يوفنتوس، باملركز الخامس برصيد 5 

نقاط من 3 مباريات.
يف الدقيقة 12 استغل برينارديسكي هجمة 
مرتدة للبيانكونريي، ليمررها لكانسيلو، الذي 
ــن التعامل  ــز كارفاخال ع ــة، عج ــام بعرضي ق
معها، ليسجل هدًفا، يف شباك نافاس بالخطأ، 

ويعلن تقدم يوفنتوس.
ــل،  ــث بي ــتطاع جاري ــة 39، اس ويف الدقيق
ــن  ــادل، م ــدف التع ــراز ه ــة، وإح ــل الكف تعدي
ــديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء،  تس
ــاع  ــط ودف ــي وس ــاك العب ــا ارتب ــتغل فيه اس

اليويف.

ــي،  الثان ــوط  الش يف  ــة  هجم أول  ــن  وم
ــدم  التق ــدف  ه ــيو،  أسينس ــباني  اإلس ــرز  أح
ــا الرائع  ــدة قاده ــة مرت ــد، بهجم ــال مدري لري
ــن الجبهة  ــاقة م ــذي مر برش ــيوس، ال فينيس
ــيو الذي  ــهولة ألسينس ــرسى، ومررها بس الي

أودعها داخل الشباك.
ــيو، الكّرة من جديد، وتمكن  وعاود أسينس

ــد يف  ــال مدري ــث لري ــدف الثال ــة اله ــن إضاف م
ــود فني كبري، حيث راوغ  الدقيقة 56، من مجه
ــدد  ــدي بنعطية داخل منطقة الجزاء، وس امله

كرة أرضية، عجز تشيزني عن صدها.
ــي أقيمت فجر أمس  ويف املباراة الثانية الت
ــه بهدف  ــلونة وهزم ــالن برش ــد فاجأ مي األح
ــايل  ــايف الربتغ ــت اإلض ــجله يف الوق ــد س وحي

اندريه سيلفا (90+2).
ــة  ــيطرته املطلق ــم س ــانتا كالرا، ورغ يف س
عىل  املجريات، سقط بطل إسبانيا يف الفرصة 
ــالن عندما تغاىض  ــنحت ملي ــدة التي س الوحي
الدفاع عن مراقبة الدويل الربتغايل الشاب (22 
ــرة وصلته  ــوان يف إنهاء ك ــا) والذي لم يت عام
داخل املنطقة يف الشباك الكاتالونية بعد مرور 

دقيقتني من الوقت بدل الضائع.
ــىل  ع  70% ــبة  بنس ــلونة  برش ــيطر  وس
ــدد العبوه 20 كرة باتجاه  مجريات اللقاء، وس
ــت منها مركزة بني الخشبات أبطل  املرمى، س
ــوم املنتقل  ــيل مالك ــاب الربازي ــا، وأص مفعوله
ــيس القائم (42)، وكان  حديثا من بوردو الفرن
ــباني الواعد ريكارد بويغ مارتي  ــاب اإلس الش
ــجيل للعمالق  ــاح التس ــن افتت ــا م (18) قريب
ــد أن كرته  ــة األخرية، بي ــي يف الدقيق الكاتالون

انحرفت قليال عن املرمى (90).
وأنهى كل من الفريقني مبارياته يف البطولة 
ــلونة املباراة  ــب برش ــارتني، ويلع ــوز وخس بف
ــبيلية يف كأس  ــد اش ــل ض ــد املقب ــة األح املقبل
ــبانية، بينما يبدأ ميالن الدوري  ــوبر اإلس الس

االيطايل يف 19 أغسطس الحايل ضد جنوى.

يف كأس األبطال الدولية:

الريال يكسب يوفنتوس وبرشلونة يسقط أمام ميالن

حصل توني كروس، نجم ريال مدريد أمس األحد، عىل جائزة أفضل العب يف أملانيا، لهذا العام، 
بعد املستويات التي قدمها برفقة فريقه، ومنتخب بالده.

ــا، حصل عىل الجائزة، من  ــد" األملانية، إن كروس، البالغ من العمر 28 عاًم ــت صحيفة "بيل وقال
قبل الصحفيني الرياضيني.

وفاز الدويل األملاني مع ريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا، هذا العام، للمرة الثالثة عىل التوايل.
ــافت للبطولة من الدور األول،  ــت رضبة كبرية، بتوديع املانش ــن آمال كروس يف املونديال، تلق لك
ــويد (-2 ــجيل العب املريينجي، هدف الفوز القاتل عىل الس بعد هزيمتني وانتصار وحيد، رغم تس

.(1

كروس ينال جائزة األفضل يف أملانيا

ــة، أمس  ــة إنجليزي ــر صحفي ــفت تقاري كش
ــه مورينيو، املدير  األحد، أن العالقة بني جوزي
ــه، باتت أكرث  ــرت يونايتد، وفريق الفني ملانشس

تعقيًدا.
ــاد  االتح أن  ــريور"،  "م ــة  صحيف ــرت  وذك
ــن كثب موقف  ــرة القدم، يراقب ع الربتغايل لك
ــًبا  تحس ــر،  الحم ــياطني  الش ــع  م ــو  موريني

الحتمال رحيله عن الفريق.
وأوضحت أن االتحاد الربتغايل، يريد تعيني 

ــب  ــي ملنتخ ــر فن ــا) كمدي ــو (55 عاًم موريني
ــدرب يف تاريخ  ــارة"، حيث يعد أفضل م "البح

البالد.
ــتمرار  اس ــم  رغ أن  ــة،  الصحيف ــت  وأضاف
ــي للربتغال،  ــر الفن ــانتوس، املدي ــدو س فرينان
ــيتجه إىل تغيري  ــاد س ــه، إال أن االتح يف منصب
ــال خروجه  ــو، يف ح ــني موريني ــذري، بتعي ج
ــابق لريال  ــد، مؤكدًة أن املدرب الس من يونايت

مدريد، يرغب أيًضا يف قيادة املنتخب.

مورينيو تحت مجهر االتحاد الربتغايل
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