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الثورة/أحمد أبو زينة
ــة الرشكات  ــة املنظمة لبطول ــس اللجن عقدت أم
ــي ينظمها اإلتحاد  ــباعية الت ــرة القدم الس األوىل لك
ــة بحضور  ــاع الفني للبطول ــرشكات االجتم العام لل
ــاركة يف البطولة  ــات املش ــرشكات واملؤسس ــيل ال ممث
ــاركة 20  ــاري بمش ــارس الج ــق يف 23 م ــي تنطل الت
ــورة للصحافة  ــة الث ــاً من ضمنها فريق مؤسس فريق
والطباعة والنرش وتقام منافساتها عىل ملعب وحدة 

صنعاء.
ــاد  ــام اتح ــني ع ــه أم ــذي ترأس ــاع ال ويف االجتم
ــة البطولة  ــة الئح ــرشكات أنور الحيمي تم مناقش ال
ــموح للفرق  ــة توزيع املالبس للفرق والعدد املس وآلي
ــجيل  ــاركة وبواقع 15 العباً ومدرباً وإدارياُ وتس املش
ــة  ــماح بالتغيري لخمس ــع الس ــاراة م ــاً للمب 12 العب

العبني يف كل مباراة.
ــام  ــي تق ــابقة الت ــام املس ــة نظ ــم مناقش ــا ت كم
ــيم  ــات بحيث يتم تقس ــام املجموع ــا بنظ مبارياته
ــي  الثان ــدور  لل ــد  ويصع ــات  مجموع  4 إىل  ــرق  الف
الفريقني األول والثاني من كل مجموعة، وتم التأكيد 

ــىل إدارة مباريات البطولة من قبل حكام من لجنة  ع
التحكيم باإلتحاد العام لكرة القدم.

ــات  ــاالت االحتجاج ــاع لح ــرق االجتم ــا تط كم
ــة اتخاذها  ــكان اللجنة املنظم ــات التي بإم والعقوب

بحق الفرق املشاركة.
ــز املالية والعينية بصورة  وحدد االجتماع الجوائ
ــز  ــة األوىل والجوائ ــز الثالث ــاب املراك ــة ألصح مبدئي

الفردية.
ــارس موعداً  ــاء 21 م ــوم الثالث ــد ي ــا تم تحدي كم

إلجراء القرعة.
وعىل هامش االجتماع تم مناقشة بطولة الفتيات 
ــطرنج التي ينظمها االتحاد أيضاً والتي تنطلق  للش
ــاد العام  ــت إرشاف االتح ــاري تح ــارس الج يف 21 م
ــاع األمني العام للعبة  ــطرنج حيث حرض االجتم للش
ــن 7 جوالت  ــتقام البطولة م ــالم وس ــدا عبدالس روي
ــة البطولة  ــة الئح ــويرسي وتم مناقش وبالنظام الس
ــة اتخاذها  ــكان اللجنة املنظم ــات التي بإم والعقوب
بحق املشاركات،  كما حدد مبدئياً الجوائز ألصحاب 

املراكز األوىل.
تصوير/أحمد الناظري

     

أحمد أبو منرص 

الصم والبكم 
ويحيى سرور

وجهة نظر

ــاني يف وفاة خالتي  ــكر كل من واس يف البداية أود أن أش
ــرة أو عرب  ــك بالحضور أو املجاب ــايض أكان ذل ــبوع امل األس

التواصل االجتماعي أو االتصاالت التليفونية.
لذلك سيكون عمودي للتحدث فيه عن رشيحة شبابية 
ــتقبل أي وطن يكون  ــم والبكم، فمس ــة من فئة الص رياضي
نابعاً من طاقات عنارصها الشابة، فالشباب يعتربون ثروة 
املجتمع والوطن ومن هــؤالء فئة املعاقني من خالل حقهم 
ــاندة  ــؤ الفرص والدعم واملس ــىل مبدأ تكاف ــول ع يف الحص

والقيادة الحكيمة إلدارتهم .
ــات  االحتياج وذوي  ــني  للمعاق ــاد  اتح ــود  وج ــم  ورغ
ــم  ــر إبداعاته ــم تظه ــم ل ــم والبك ــة الص ــة إال أن فئ الخاص
ــذه الفئة  ــد أن توفرت له ــن إال بع ــم للوط ــداره تمثليه وج
ــة هذه  ــها لخدم ــخرت نفس ــة س ــخصية وطني ــادة وش قي
ــوات الجوية هذه  ــص يف الق ــا املتخص ــة تاركة مجاله الفئ
ــخصية تتمثل بالزميل العزيز الوطني الرائع املتمز يف  الش
ــاره، وخدماته املتميزة وبه توفقت فئة الصم  إخالصه وإيث
ــم  ــة بالعميد يحيى قاس ــخصية املتمثل ــذه الش ــم به والبك
ــم.. فتحية لهذا  ــل الصم والبك ــس جمعية وتأهي رسور رئي
ــاندة  ــائل الدعم واملس الرجل الذي اتمنى أن تتوفر له وس

يف أداء مهامه اإلنسانية.
ــة يل التقيت  ــد فإن فرص ــن دور أح ــى ال انتقص م وحت
فيها بزمييل العزيز يحيى يف أمانة العاصمة حدثني يف رس 
ــم يف األمانة ملتابعة  ــن الصم والبك ــده مع مجموعة م تواج
ــم من قبل نائب أمني العاصمة أمني عام املجلس املحيل  دع
ــبوع  ــك لتبنيه إقامة حفل األس ــتاذ أمني جمعان وذل االس
الثالث عرش لألصم اليمني وتخرج الدفعة الثانية والثالثة 
ــم" يف الفرتة من  ــعار "بأناملنا الوطن يزهر ويبتس تحت ش

25 إىل 31 مارس 2017م.
ــيتم فيه تكريم األوائل واملربزين من الصم والبكم وما  س
ــيقى  ــاركة موس ــيتم فيه مش ــي أن حفل التكريم س اعجبن
ــوارع  ــبابي للصم والبكم يف ش التوجيه املعنوي وعرض ش

األمانة.
ــعدت أكرث من األخ األستاذ حسن زيد وزير الشباب  وس
ــه برصف مبلغ  ــع هذا التوجه ووج ــة قد تفاعل م والرياض
ــذ من قبل  ــوى التنفي ــاح الحفل.. ولم يبق س ــم ونج لتكري
ــم فيهم رسعة الرصف  ــدوق رعاية النشء الذين اتعش صن

كون وقت الحفل لم يتبق له سوى خمسة أيام.
بقي أن أضع أيضا األستاذ يحيى الحباري وهو الرجل 
ــذه الفئات وامثالها  ــارزة يف دعم مثل ه ــذي له بصمات ب ال

من املعرسين املساجني وجرحى الحرب.
ــات يحيى الحباري  ــداً يف وثبة من وثب ــي كبرية ج وثقت
ــانية املشكور، واملشهودة اتمنى أن تكون له مواصلة  اإلنس
ــة بدعم رشيحة الصم  ــاندة املعهود يف مواقفه الوطني املس
ــن املواقف  ــم وتكريمهم.. تلك م ــة احتفاله ــم يف فرح والبك
الوطنية واإلنسانية ما جعلني ويجعلني أضع فيك األمل 
ــكر عليه..  ــار نموذجاً يش ــاري ص ــة بدعمك، فالحب والثق

وبصماته تتحدث عنه يف كثري من املجاالت.

ــي األول لكرة القدم مباراته  خرس منتخبنا الوطن
ــام منتخب قطر  ــاء أمس األحد أم ــة األوىل مس الودي
ــكر  ــل هدف،  يف إطار املعس ــكري بهدفني مقاب العس
الخارجي الذي يقيمه املنتخب يف العاصمة القطرية 
ــتان  ــة منتخب طاجكس ــتعدادا ملواجه ــة اس الدوح
ــات النهائية  ــة األوىل من التصفي ــمية يف الجول الرس

لكأس آسيا (االمارات2019).
منتخبنا يضيع رضبتي جزاء

ــل العبو املنتخب بثقة عالية يف بداية املباراة  دخ
وفرضوا أسلوب لعبهم رسيعا عىل املنتخب القطري 
ــزاء ملنتخبنا يف  ــر ذلك عن رضبة ج ــكري وأثم العس
ــن قراوي يف الزاوية اليمنى  الدقيقة 13، نفذها محس

امسكها الحارس القطري.
ــرة ولعبه  ــىل الك ــا ع ــتحواذ منتخبن ــة اس أفضلي
بأسلوب (السهل املمتنع)  جعله يحكم قبضته عىل 
ــام الورايف  ــوط ليتحصل الالعب عص ــات الش مجري
ــت تمريرته يد  ــرى بعد ان ملس ــة جزاء أخ عىل رضب
ــديد  ــكري، لينربي لتس احد مدافعي املنتخب العس
ــذي لم يوفق  ــب ناطق حزام ال ــذه املرة الالع الكرة ه
ــل الكرة يف الزاوية اليرسى انتهت يف  فيها أيضا وأرس

احضان الحارس القطري.
ــتحواذ عىل مجريات الشوط  ورغم أفضلية االس
ــس املباريات  ــاد العبينا لح ــر جليا افتق ــه ظه إال ان

ــاء الهجمات  ــا خصوصا يف انه ــايل فيه ــز الع والرتكي
ــب املنتخب  ــح، ويف املقابل كان لع ــكل الصحي بالش

العسكري القطري يعتمد عىل الهجمات املرتدة.
ــوط األول  ــر يف الش ــتحق الذك ــا يس ــن ابرز م وم
ــن قراوي يف  ــجله محس ــدف امللغي الذي س ــو اله ه

الدقيقة 40 بداعي ملس الكرة ليده.
ثالثة أهداف

ــوط  ــكيلة ثانية يف الش ــدرب املنتخب تش أرشك م
ــي بهدف تجريب جميع الالعبني، وكانت بداية  الثان
ــديدة عماد  ــتوى عرب تس ــكيلة جيدة املس هذه التش
منصور التي مرت بمحاذاة املرمى، وحملت الدقيقة 
15 الهدف األول ملنتخبنا، حيث أرسل بشري املنيفي 
ــة، لعبها كميل  ــزاء القطري ــرة عرضية ملنطقة الج ك
ــه ارتدت من القائم األيرس ليكملها عماد  طارق برأس
ــرد القطري  ــة، وجاء ال ــباك العنابي ــور يف الش منص
ــالث دقائق فقط من خطأ نفذه يف الجهة  بعد مرور ث
ــروت داخل  ــب عبدالله عك ــا الالع ــرسى ملنتخبن الي

ــعدي  ــد رأس زميله محمد الس ــزاء لتج منطقة الج
الذي حولها اىل املرمى.

ــدى  ــببت إح ــة تس ــاراة بدقيق ــة املب ــل نهاي وقب
ــكري  ــة ملنتخبنا بهدف ثاٍن للعس ــوات الدفاعي الهف
ــعدي الكرة  القطري حيث قطع املهاجم محمود الس
ــهولة، ولتنتهي  لينفرد بمرمى املنتخب ويضعها بس

املباراة بهدفني مقابل هدف.
ــوط األول بتشكيلة مكونة من  لعب منتخبنا الش
ــاده الزبريي –  ــؤاد- حم ــاش – محمد ف ــد عي (محم
ــزام – عالء  ــك الجربي – ناطق ح ــالء نعمان – مال ع
الصايص – وليد الحبييش – عصام الورايف – محسن 

قراوي).
ــكيلة مكونة  ــوط الثاني بتش ولعب منتخبنا الش
ــوادي – معتز قائد – عمار حمصان  من (سعود الس
ــريش – أحمد  ــني الج ــرسوري – عبداملع ــد ال – محم
ــاط – كميل  ــيس - وحيد الخي ــؤاد العمي ــوس – ف عل
ــارك  ــاد منصور)، وش ــي – عم ــري املنيف ــارق – بش ط

محمد بارويس وأحمد الرسوري كبديلني.

أضاع ضربتي جزاء يف وديته األوىل

منتخبنا الوطني يخسر من قطر العسكري
عقد االجتماع الفني لبطولة الشركات السباعية األوىل

البيضاء/ محمد املشخر
توج فريق الرتجي بكأس أصدقاء الرشية 
ــعبية والهواة  ــرق الش ــث للف ــنوي الثال الس
ــه منتدى  ــاء الذي نظم ــرة القدم بالبيض لك
ــباب الرشية الثقايف بالبيضاء بمشاركة 8  ش
ــي الصقور, االتفاق, الرشارة, الرتجي,  فرق ه

الزمالك, الهالل, الرباط, الربكة.
ــوزه عىل فريق  ــج الرتجي جاء إثر ف تتوي
ــجله الالعب صالح  الزمالك بهدف وحيد س
ــاراة التي جمعت الفريقني  الصامطة، يف املب

يوم أمس عىل ملعب الرشية بالبيضاء.
وعقب املباراة سلم عميد املعهد التجاري 
ــالم الطماح  ــاء احمد س ــي بالبيض الصناع
ــباب الرشية الثقايف احمد  ورئيس منتدى ش
ــات  وامليدالي ــدوري  ال كأس  ــي  القرب ــزي  ع
ــف  ــي، وكأس الوصي ــق الرتج ــة لفري الذهبي
ــق املثايل لفريق  ــق الزمالك وكأس الفري لفري

ــم  ــل العب لالعب قاس ــاق، وكأس أفض االتف
ــل حارس لالعب  ــني الرشيف وكأس أفض حس
ــايل لالعب  ــدار وكأس الالعب املث ــد اله احم

ــّداف  ــي وكأس ه ــزي القرب ــف ع عبداللطي
ــيد    ــن الس ــني حس ــة من نصيب ياس البطول

برصيد خمسة أهداف.

ــت  وس ــاراة  مب ــهدت  ش
ــنال عرص أمس  بروميتش وآرس
ــز"  "هاوثورن ــب  بملع ــبت  الس
 29 ــة  الجول ــات  منافس ــن  ضم
ــزي املمتاز  ــن الدوري اإلنجلي م
ــدي ومعاريض  ــني مؤي ــة ب معرك
املدرب الفرنيس املخرضم أرسني 

فينجر.
ــرتو"  "م ــة  صحيف ــت  ونقل
ــرة  لطائ ــورة  ص ــة،  الربيطاني
ــري  ــوق امللعب أثناء س ــت ف حلق
ــا مناهضو  ــب فيه ــاء، يطال اللق
ــنال  آرس إدارة  ــر،  فينج ــني  أرس
ــدرب  امل ــد  تعاق ــد  تجدي ــدم  بع
ــي بنهاية  ــذي ينته ــيس ال الفرن
ــاري، اعرتاًضا عىل  ــم الج املوس
ــذا  ــق ه ــة للفري ــج الكارثي النتائ
دوري  ــن  م ــه  وخروج ــم،  املوس
ــارة مهينة  ــا بخس ــال أوروب أبط

ــا وإياًبا بنتيجة 10/2 أمام  ذهاًب
بايرن ميونيخ األملاني.

ــرة  طائ ــت  حلق ــل،  املقاب يف 
ــر الفني  ــدة للمدي ــرى، مؤي أخ
ــارة: "نثق  ــنال، وتحمل عب آلرس
ــك  نحرتم  .. ــر  فينج ــني  أرس يف 

كثريًا".

ــر  فينج ــني  أرس أن  ــر  يذك
ــذ  من ــنال  آرس ــؤولية  ــوىل مس ت
ــض  بع ــق  وحق 1996م،  ــام  ع
ــوز بلقب  ــات أهمها الف النجاح
ــدوري اإلنجليزي 3 مرات، إال  ال
ــر بلقب  ــح يف الظف ــم ينج ــه ل أن

دوري أبطال أوروبا.

ــه  ــع ضيف ــار م ــق إيب ــادل فري تع
ــبت، يف  الس ــس  ــبانيول 1-1، أم إس
الجولة الـ 28 من الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
ــي، يف  ــرب كيك ــار أوال ع ــدم إيب تق
ــيه  خوس أدرك  ــا  فيم  ،20 ــة  الدقيق
ــادل للضيوف  التع مانويل خورادو 

يف الدقيقة 50.
ــد  رصي ــع  يرتف ــادل  التع ــذا  وبه
ــة يف املركز الثامن،  ــار إىل 41 نقط إيب
ــبانيول  إس ــىل  ع ــة  بنقط ــا  متقدم

صاحب املرتبة التاسعة.
ــاس  ــف الس بامل ــه أوق ــن جانب م
ــل انتصارات ضيفه فياريال  مسلس
ــب  ــا تغل ــا" بعدم ــرا يف "الليج مؤخ
ــس  ــاء أم ــدف دون رد مس ــه به علي
األول عىل ملعب "دي جران كناريا" 

يف مستهل الجولة.
يف  ــل  بالفض ــاري"  "الكن ــن  يدي
ــه الغاني كيفن  ــذا االنتصار لنجم ه

ــدف  اله ــب  صاح ــج  بواتين ــس  برن
ــة  ــن بداي ــة 10 م ــد يف الدقيق الوحي
ــار  اللقاء إثر عرضية رائعة من اليس

ــتييانو داخل املنطقة  من داني كاس
يف  ــه  برأس ــي  الغان ــم  النج ــا  حوله

الشباك.
وبعد خسارته يف الجولة املاضية 
ــاد الس باملاس  ــبانيول، ع ــام إس أم
ــددا  ــارات مج ــم االنتص ــذوق طع لت
ــده للنقطة 35 يحتل بها  لريفع رصي

املرتبة الـ11 مؤقتا.
يف املقابل، تكبد فريق "الغواصات 
ــد 3  ــارته األوىل بع ــراء" خس الصف
انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده 

عند 48 نقطة.
ــب  ــد، ترتي ــال مدري ــدر ري ويتص
ــة، متقدما  ــد 62 نقط ــا برصي الليج
ــلونة  برش ــن  ع ــني  نقطت ــارق  بف
الوصيف، علما بأن امللكي له مباراة 

مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

ــة (أس) الرياضية  ذكرت صحيف
ــلونة أندريس  ــط برش ــب وس أن الع
ــع  ــده م ــي عق ــذي ينته ــتا ال إنييس
ــو2018  يوني يف  ــي  الكتالون ــادي  الن
ــرة  ــة ك ــن أندي ــني م ــض عرض م، رف
ــة أحدهما  ــة، بلغت قيم ــدم صيني ق
ــم  ــايف عن املوس ــورو ص ــون ي 35 ملي

الواحد.
ــد  قائ أن  ــة  الصحيف ــت  وأوضح
ــيكمل عامه الـ33 يف  ــا الذي س الربس
ــن العرضني  ــادم، رفض هذي مايو الق
ــن  ــود إرصار م ــن وج ــم م ــىل الرغ ع
ــيوي  اآلس ــالق  العم ــة  أندي ــب  جان

بشكل جعله يرتدد.
ــع الجميع  ــد دف ــتا ق وكان إنييس
ــد عقده  ــه لتجدي ــأن نيت ــك بش للش
ــس  ــال أول أم ــني ق ــلونة ح ــع برش م

ــتا  الخميس «يف كل األحوال، إنييس
ــكلة  مش أي  ــا  يواجه ــن  ل ــا  والربس

مطلقا».
ــع  م ــم  العال ــل  بط ــاف  وأض
2010م  يف  ــباني  اإلس ــادور»  «املات
ــا يف ترصيحاته «لم  ــوب أفريقي بجن
ــي لن أجدد  ــل أي يشء يفيد بأنن أق
ــزال يف  ــي االعت ــي ه ــدي. رغبت تعاق
ــي عىل العطاء  ــلونة، ولكن قدرت برش
ــر، وما لن  ــذا األم ــتحدد ه ــي ما س ه
ــد من أجل  ــا هو التواج ــه مطلق أفعل

التواجد فقط».
ــت تبدو  ــزة، كان ــرتة وجي ــذ ف ومن
ــلونة  ــتا عن برش ــرة رحيل إنييس فك
ــتحيلة، لكن اآلن بات خيار عدم  مس
ــوم الفريق  ــريته كأحد نج إنهاء مس
ــا  ــذا م ــر وارد، وكان ه ــي أم الكتالون

ــابق  ــا الس ــب الربس ــع الع ــدث م ح
تشايف هرنانديز.

ــلونة السابق،  ويف حالة قائد برش
ــق، لويس  ــي للفري ــر الفن ــرر املدي ق
ــتعانة بالكرواتي إيفان  إنريكي االس
راكيتيتش بدال من تشايف، ويف بادئ 
ــل  كبدي دوره  ــب  الالع ــل  تقب ــر  األم
ــرر يف النهاية  ــه ق ــهر لكن لبضعة اش

ــد القطري بعد أن توج  االنتقال للس
ــل  ــم قب ــة املوس ــا بالثالثي ــع الربس م

املايض.
لكن إنييستا ما زال العبا أساسيا 
يف برشلونة عىل الرغم من اإلصابات 
ــم، لكنه  ــا هذا املوس ــي تعرض له الت

بات يلعب بقدر أقل مما يريد.

الحديدة/ قاسم البعييص 
ــدة (الزرانيق)  ــيل الحدي ــق اه يعاود فري
ــة  اليومي ــات  والتدريب ــن  التماري ــتئناف  إس
ــهيد العلفي  ــورة دائمة  عىل ملعب الش وبص
ــود فريق يتدرب  ــس الصعداء بوج الذي تنف
ــاحته الخرضاء والبيضاء، وذلك بعد  عىل س
ــة التي  ــروف الراهن ــل ومع الظ ــاع طوي إنقط
تعيشها بالدنا جراء العدوان الغاشم الرببري 

واملمنهج عىل بالدنا.
ــادي األجواء الالزمة  حيث وفرت إدارة الن
ــة  للمنافس ــد  جدي ــن  م ــودة   للع ــق  للفري
ــادي  الن ــاد  وأمج ــخ  تاري ــىل  ع ــاظ  وللحف
ــاركات  ــتعداداً للمش ــاحيل العريق، واس الس
ــاركة يف كأس الوحدة   ــيما املش ــة ال س القادم

ضمن أندية املجموعة الثانية.
ــوده يف ثوبه  ــق يق ــره أن الفري ــر ذك الجدي
ــد عايش، كما  ــدرب الوطني محم ــد امل الجدي
يحظى الفريق بدعم سخي ومتابعة مستمرة 

من قبل رئيس النادي عيل الشحاري.

ذمار/ عادل الطيش 
ــىل صالة  ــوم ع ــرص الي ــق ع تنطل
ــات  ــار منافس ــبأ ذم ــم س ــادي نج ن
ــي للتايكواندو  ــم الذهب ــة النج بطول
ــم  النج ــة  اكاديمي ــا  تنظمه ــي  والت
ــة  باملحافظ ــدو  للتايكوان ــي  الذهب
ــارس الجاري  ــالل الفرتة 18 - 21 م خ
ــل  ــن موباي ــة يم ــة رشك ــم ورعاي بدع
ــون اندية  ــا يمثل ــاركة 130 العب بمش
(شباب رخمة - نجم سبأ - مركز اقرأ 
ــم الذهبي) يف اوزان  ــة النج - اكاديمي
 35  -  32  -  29  -  24  -  22 ــن   الواعدي
ــام بطولة نخبة  ــم .. فيما تق - 43 كج
الناشئني والشباب يف اوزان : 22 - 29 

45- كجم ..

ــس اإلجراءات  ــد بدأت عرص أم وق
ــة عملية الوزن  الفنية للبطولة بإقام
ــاركني  املش ــني  الالعب ــني  ب ــة  والقرع
ــمية  ــات الرس عىل ان تنطلق املنافس

للبطولة عرص اليوم..
ــة  لـ(رياض ــاص  خ ــح  ترصي ويف 
ــر البطولة عرفات  الثورة) أوضح مدي
ــة البطولة  ــي ان إقام ــود النجح حم
ــي يف إطار اهتمام اكاديمية النجم  يأت
ــي باملحافظة بالفئات العمرية  الذهب
ــدو التي  ــة التايكوان ــة يف لعب املختلف
ــة  الفردي ــاب  األلع ــرز  اب ــن  م ــرب  تعت
بمحافظة ذمار وتمتلك سجال حافال 

باالنجازات والبطوالت املختلفة ..
ــا بأنه تم اختيار موعد إقامة  منوه
ــدا  ــت تحدي ــذا التوقي ــة يف ه البطول

ــم الذي  ــدوان الغاش ــا مع الع متزامن
ــلبيا  ــه بالدنا والذي اثر س ــرض ل تتع
ــاة يف بالدنا  ــات الحي ــىل كل قطاع ع
ــبابي  الش ــاع  القط ــا  ضمنه ــن  وم
ــريا بتدمري  ــايض الذي ترضر كث والري

البنية التحتية الوطنية ..
ــع الالعبني من األندية  داعيا جمي
ــة  ــاركة الفاعلة واملنافس واملراكز املش
عىل املراكز األوىل وتقديم مستوياتهم 
ــا يف  ــوا به ــي عرف ــرية الت ــة الكب الفني

مختلف بطوالت الجمهورية. 
موجها رسالة شكر وعرفان لرشكة 
ــا للبطولة  ــىل رعايته ــن موبايل ع يم
ــالزم وفقا لإلمكانات  وتقديم الدعم ال
ــة يف  ــيط اللعب ــا لتنش ــة حالي املتاح

أوساط الشباب والناشئني ..

الرتجي يتوج بكأس أصدقاء الشرية بالبيضاء

مؤيدو ومعارضو فينجر .. معركة جوية

تعادل إيبار وإسبانيول.. وباملاس يوقف انتصارات فياريال

إنييستا يرفض أموال الصني 

أهلي الحديدة يعاود تمارينه

اليوم.. انطالق بطولة النجم الذهبي للتايكواندو بذمار 
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