
دذمار/عادل الطيش
انطلقت صباح أمس عىل ملعب جامعة الحكمة انطلقت صباح أمس عىل ملعب جامعة الحكمة 
ــات بطولة ألعاب القوى التي تنظمها  ــات بطولة ألعاب القوى التي تنظمها بذمار منافس بذمار منافس
ــة  بالجامع ــة  والثقافي ــة  الرياضي ــة  األنشط ــة إدارة  بالجامع ــة  والثقافي ــة  الرياضي ــة  األنشط إدارة 
ــة 120120 طالبا يتنافسون يف سباقات الرسعة  طالبا يتنافسون يف سباقات الرسعة  ــة بمشارك بمشارك

6060 م - حواجز  م - حواجز 6060 م - الوثب الطويل. م - الوثب الطويل.
ــة  ــات التمهيدي ــس التصفي ــاح أم ــت صب ــة وأقيم ــات التمهيدي ــس التصفي ــاح أم ــت صب وأقيم
ــل  ــن تأه ــرت ع ــي أسف ــل م والت ــن تأه ــرت ع ــي أسف ــة 6060م والت ــاق الرسع ــة لسب ــاق الرسع لسب

الالعبني التالية أسماؤهم للنهائيات:الالعبني التالية أسماؤهم للنهائيات:
املجموعة األوىل: هاني حملة - عبدالله عمراناملجموعة األوىل: هاني حملة - عبدالله عمران

ــر الهمداني - ارشف عبيد  ــر الهمداني - ارشف عبيد املجموعة الثانية: عم املجموعة الثانية: عم
- ضيف الله حمداد- ضيف الله حمداد

ــزاح - احمد نارص  ــة: غمدان امل ــة الثالث ــزاح - احمد نارص املجموع ــة: غمدان امل ــة الثالث املجموع
القرنالقرن

ــي - شمس  ــة الهنوم ــة: حذيف ــة الرابع ــي - شمس املجموع ــة الهنوم ــة: حذيف ــة الرابع املجموع
الدين السماويالدين السماوي

ــيل  ــاوي - ع ــة: دارس السم ــة الخامس ــيل املجموع ــاوي - ع ــة: دارس السم ــة الخامس املجموع

الغرباني - ايمن الجربيالغرباني - ايمن الجربي
ــد  ــدون - محم ــرم سع ــة: أك ــة السادس ــد املجموع ــدون - محم ــرم سع ــة: أك ــة السادس املجموع

الحاجالحاج
ــي - محمد  ــدي الرشعب ــة: ع ــة السابع ــي - محمد املجموع ــدي الرشعب ــة: ع ــة السابع املجموع

الرشعبيالرشعبي
ــة نهائيات  ــاح اليوم بإقام ــم البطولة صب ــة نهائيات وتختت ــاح اليوم بإقام ــم البطولة صب وتختت
-  م -  ــز 6060 م  ــاق الحواج ــز  م - وسب ــاق الحواج ــة 6060 م - وسب ــاق الرسع ــة سب ــاق الرسع سب

والوثب الطويل.والوثب الطويل.
ــر عام مكتب الشباب  ــر عام مكتب الشباب حرض افتتاح البطولة مدي حرض افتتاح البطولة مدي
ــد الصويف ومدير  ــة باملحافظة حسني احم ــد الصويف ومدير والرياض ــة باملحافظة حسني احم والرياض
الجامعة الدكتور محمد مطهر ومستشار املحافظة الجامعة الدكتور محمد مطهر ومستشار املحافظة 
ــة  الرياضي ــة  األنشط ــر  ومدي ــي  العلوان ــد  ــة محم الرياضي ــة  األنشط ــر  ومدي ــي  العلوان ــد  محم

والثقافية بالجامعة مروان شعالن.والثقافية بالجامعة مروان شعالن.
ــون من عيل  ــي مك ــم تحكيم ــة طاق ــر البطول ــون من عيل يدي ــي مك ــم تحكيم ــة طاق ــر البطول يدي
ــداء  ــده الح ــوي وعب ــم عل ــاري وسال ــى الذم ــداء يحي ــده الح ــوي وعب ــم عل ــاري وسال ــى الذم يحي
ــاح وعبدالرحمن اليعري  ــاح وعبدالرحمن اليعري ويحيى عباد ومحمد بج ويحيى عباد ومحمد بج
ــف محمد عيل  ــد عباد ولط ــه اليعري وولي ــف محمد عيل وعبدالل ــد عباد ولط ــه اليعري وولي وعبدالل

وتحت إرشاف الكابنت فؤاد محمد عباد.وتحت إرشاف الكابنت فؤاد محمد عباد.

ذمار / الطيش 
انطلقت عرص امس عىل صالة نادي انطلقت عرص امس عىل صالة نادي 
ــار منافسات بطولة النجم  ــار منافسات بطولة النجم نجم سبأ ذم نجم سبأ ذم
ــا  تنظمه ــي  والت ــدو  للتايكوان ــي  ــا الذهب تنظمه ــي  والت ــدو  للتايكوان ــي  الذهب
ــي للتايكواندو  ــم الذهب ــة النج ــي للتايكواندو اكاديمي ــم الذهب ــة النج اكاديمي
ــرتة 1818 -  - 2121 مارس  مارس  ــرتة باملحافظة خالل الف باملحافظة خالل الف
ــن  يم ــة  رشك ــة  ورعاي ــم  بدع ــاري  ــن الج يم ــة  رشك ــة  ورعاي ــم  بدع ــاري  الج
ــا يمثلون  ــا يمثلون  العب ــل وبمشاركة 130130 العب ــل وبمشاركة موباي موباي
ــا -  ــم سب ــه - نج ــاب رخم ــة : شب ــا - اندي ــم سب ــه - نج ــاب رخم ــة : شب اندي
ــم الذهبي  ــة النج ــرأ - اكاديمي ــز اق ــم الذهبي مرك ــة النج ــرأ - اكاديمي ــز اق مرك

ــن  الواعدي ــي  بطولت يف  ــون  ــن يتنافس الواعدي ــي  بطولت يف  ــون  يتنافس
والناشئني والشباب ..والناشئني والشباب ..

حيث اختتمت مساء امس منافسات حيث اختتمت مساء امس منافسات 
ــرت عن  ــي اسف ــن والت ــة الواعدي ــرت عن بطول ــي اسف ــن والت ــة الواعدي بطول
ــىل  ــه ع ــاب رخم ــدي شب ــرة واع ــىل سيط ــه ع ــاب رخم ــدي شب ــرة واع سيط
ــن  م ــد  بالعدي ــر  الظف ــد  بع ــدارة  ــن الص م ــد  بالعدي ــر  الظف ــد  بع ــدارة  الص
ــا ييل اسماء  ــات الذهبية ..وفيم ــا ييل اسماء امليدالي ــات الذهبية ..وفيم امليدالي
االوزان  يف  االوىل  ــز  باملراك ــن  االوزان الفائزي يف  االوىل  ــز  باملراك ــن  الفائزي

املحددة لها : املحددة لها : 

وزن : وزن : 2222 كجم  كجم 
االول يوسف الحجي االول يوسف الحجي 

الثاني   حسان رشهان الثاني   حسان رشهان 
الثالث  حسام العنيس الثالث  حسام العنيس 

الثالث مكرر عبدالقادر الجويف الثالث مكرر عبدالقادر الجويف 

وزن وزن 2424 كجم  كجم 
االول عبدالله قنام االول عبدالله قنام 
الثاني   عيل البارع الثاني   عيل البارع 

الثالث   عبدالسالم الكوماني الثالث   عبدالسالم الكوماني 
الثالث مكرر  عبدالله عيىس الثالث مكرر  عبدالله عيىس 

وزن وزن 2929 كجم  كجم 
االول شهاب السماوي االول شهاب السماوي 

الثاني  هاني خليل الثاني  هاني خليل 

الثالث   احمد السعيدي الثالث   احمد السعيدي 
الثالث مكرر  وليد عباد الثالث مكرر  وليد عباد 

وزن وزن 3232 كجم  كجم 
االول مصطفى قنام االول مصطفى قنام 
الثاني  اسامة خليل الثاني  اسامة خليل 

الثالث   عبدالرحمن سداح الثالث   عبدالرحمن سداح 
الثالث مكرر  محمد فؤاد الحجي الثالث مكرر  محمد فؤاد الحجي 

وزن وزن 3535 كجم  كجم 
االول احمد الخرايش االول احمد الخرايش 
الثاني احمد املنصور الثاني احمد املنصور 

الثالث  مهند مياس الثالث  مهند مياس 

الثالث مكرر  محمد الحميقاني الثالث مكرر  محمد الحميقاني 

وزن وزن 4343 كجم  كجم 
االول مهند عمران االول مهند عمران 

الثاني   عمار الجويف الثاني   عمار الجويف 
الثالث   قيص العفيف الثالث   قيص العفيف 

الثالث مكرر  ايمن الوهيبي الثالث مكرر  ايمن الوهيبي 
ــوم  الي ــرص  ع ــة  البطول ــم  ــوم وتختت الي ــرص  ع ــة  البطول ــم  وتختت
ــات بطولتي الناشئني  ــات بطولتي الناشئني بإقامة مواجه بإقامة مواجه
ــم تكريم االبطال  ــم تكريم االبطال والشباب فيما سيت والشباب فيما سيت
ــع االوزان عرص غد  ــع االوزان عرص غد الفائزين يف جمي الفائزين يف جمي

الثالثاء..الثالثاء..
ــس  ــة رئي ــاح البطول ــرض افتت ــس * ح ــة رئي ــاح البطول ــرض افتت * ح
فرع االتحاد العام للتايكواندو بذمار فرع االتحاد العام للتايكواندو بذمار 

الكابنت توفيق املرامي .الكابنت توفيق املرامي .

الثورة/أحمد أبوزينه
ــت بمدرسة الجودة بمديرية خور مكرس  دشن
بمحافظة عدن منافسات البطولة األوىل للتنس 
ــل الدراسية (أوالد - بنات) التي  ملختلف املراح
ــدن وإدارة مدارس  ــا فرع اتحاد اللعبة بع ينظمه

الجودة الدولية.
وتأتي البطولة ضمن برنامج "التنس املصغر 
ــدف إىل  ــذي يه ــدارس Tennis -10s"  وال امل يف 
ــة اللعبة،  ــىل ممارس ــالب املدارس ع ــع ط تشجي
ــم  منه ــني  املوهوب ــات  وإمكان ــدرات  ق ــة  وتنمي
ــا األول بالتنافس بني  ــزت البطولة يف يومه وتمي

الطالب. 
ــدويل للتنس يف اليمن  ــد منسق االتحاد ال وأك

زهري موشجي أن الفرع حرص عىل إقامة بطولة 
ــرش اللعبة وتوسيع قاعدتها  للعبة يف املدرسة لن
حيث تم إرشاك املدرسة ضمن خطة اتحاد عدن 
ــدارس عدن  ــال اللعبة إىل م ــدف إدخ للتنس به
ضمن برنامج التنس املصغر Tennis 10s، مشرياً 
ــج يتمثل يف نرش اللعبة  ــدف من الربنام إىل أن اله
ــاط الطالب  ــني لها يف أوس ــدد املمارس ــادة ع وزي
والطالبات وتفعيل النشاط الريايض واملساهمة 
ــىل املشاركة يف  ــات ع ــالب والطالب ــال الط يف إقب
ــة التنس خاصة  ــة الرياضية عامة ولعب األنشط
ــي يف  ــس الحقيق ــن التناف ــواً م ــق ج ــا يخل وبم

البطوالت الرياضية.
ــرزت  ــا األول أب ــة يف يومه ــح أن البطول وأوض
ــون لهم  ــة الذين سيك ــالب املدرس ــد من ط العدي

ــه جهود  ــاً يف ختام حديث ــد، مثمن ــل جي مستقب
إدارة املدرسة ممثلة بمديرها الهان تنتدش عىل 

اهتمامها وتفاعلها مع أنشطة االتحاد.

10رياضةرياضةالثــــورة

الثورة / عبدالرقيب فارع 
ــة ببطولة  ــة الخاص ــة الفني ــدت اللجن عق
ــا  ــي ينظمه الت ــدم  ــرة الق ــدة لك ــأس الوح ك
ــاء اجتماعاً  ــو بالعاصمة صنع ــادي 22 ماي ن
األول  ــوع  األسب ــات  مباري ــر  تقاري ــة  ملناقش
ــام  تق ــي  الت ــة  والثاني األوىل  ــني  للمجموعت
ــا عىل ملعبي ناديي 22 مايو ووحدة  مبارياته
ــس  ــة رئي ــة برئاس ــت اللجن ــاء وخرج صنع
ــادل هاشم وعضوية نبيل  لجنة املسابقات ع
ــالح والحكم  ــل املاوري وعيل ص شمالن ونبي

ــرارات  ــد من الق ــان بالعدي ــني ردم ــدويل أم ال
ــط نادي  ــني ينوف البلي ــاف الالعب أهمها ايق
ــدي مجفن شعب صنعاء واحمد  22مايو ومه
ــدة لحصولهم  ــاراة واح ــان الريموك ملب ضبع
ــم إيقاف العب أهيل  ــروت حمراء كما ت عىل ك
ــاء احمد املدام إىل نهاية البطولة بسبب  صنع
سوء السلوك مع حكم مباراة االهيل والشعب 
ــر لالعب عبدالرزق العشبي  وتوجيه لفت نظ
ــه غري  ــب ترصف ــران بسب ــب عم ــب منتخ الع
ــب عمران  ــاراة منتخ ــم مب ــع حك ــايض م الري

ووحدة صنعاء .

ددددددد

عبدالسالم فارع

محمد مقبل 
الريق

وجهة نظر

ــت  ــن مازال ــاوس الذي ــوم األش ــك النج ــم أولئ ــريون ه كث
ابداعاتهم الكروية محفورة ومنقوشة ليس فقط يف مالعبنا 
ــة بل يف عقول وقلوب العرشات واملئات من عشاق  املستطيل
ــم الرياضية تعج  ــوم أن كانت أنديته ــم الخالدة ي إبداعاته
ــدالء الذين ال  ــك الب ــا فيهم أولئ ــن بم ــن املتميزي ــري م بالكث
ــدرات الشاملة  ــن حيث الق ــن األساسيني م ــون شأنا ع يقل
ــت  أسلف ــا  وكم ــزوغ  والب ــرد  التف ذات  ــة  الفردي ــارات  وامله
ــا  ــة ومالحقه ــة الجمهوري ــرب صحيف ــة ع ــات سابق يف كتاب
ــة الثورة  ــرب صحيف ــش وأخرياً ع ــة مان ــة وصحيف الرياضي
ــد الكثري من تلك االبداعات  ــي أزمع القيام بمواكبة ورص فإن
ــدان الرياضة اليمنية ألولئك النجوم الذين  املحفورة يف وج
ــم تنجب أمثالهم  ــب الوطن املختلفة ل ــق تماماً بأن مالع أث
حتى بعد عرشات العقود وعىل سبيل املثال فقط أن حدثت 
ــأن فإنها لن تكون إال عىل مستوى  ــرة نوعية يف هذا الش طف
ــاد معني إن لم أقل عىل مستوى محافظة بأكملها. ويومها  ن
ــرن املنرصم كان كل  ــا أي يف ستينيات وسبعينيات الق أيض

ناد من أندية الوطن يشكل منتخبا يف حد ذاته.
فمثًال نادي الوحدة الصنعاني صاحب العراقة والتاريخ 
ــه ونجم هذه  ــة املتتالية لم يكن نجم ــازات التاريخي واالنج
ــد مقبل الرقي  ــوري والعمالق محم ــة النجم األسط االطالل
وحده من يسلب القلوب واأللباب بمهاراته وقدراته الخارقة 
ــن الهجمات  ــاء العديد م ــوز وبن ــان مفتاحا للف ــم أنه ك رغ
ــيل الصباحي  ــاذ ع ــة اليمنية األست ــج الرياض ــب أري حس
ــس الكفاءة واملقدرة،  ــوم الكتيبة الزرقاء بنف ــل كان كل نج ب
ــد الرشجبي وقاهر الحراس  ــل املعلم والقائد الدكتور قائ مث
ــرادي إضافة إىل باقي النجوم األشاوس  ومرعبهم نرص الج
ــاق – محمد عبدربه  ــه الشطفة – عبدالرحمن اسح عبدالل
ــي – أحمد العذري – محمد مطهر – عيل القلييس.  البيضان
ــا األسطوري الكبري الراحل محمد مقبل الرقي  إال أن نجمن
ــان يختلف عن الكثري من أقرانه يف ناديه ويف باقي األندية  ك
األخرى من حيث املقدرة الفائقة يف الحد من خطورة الكثري 
ــل يف بناء  ــام الفاع ــه اإلسه ــت ذات ــني ويف الوق ــن املهاجم م
الغزوات الهجومية لفريقه وقد برزت تلك القدرات مع ناديه 
ــة، ويكفي  ــات الوطنية والعسكري ــاء واملنتخب ــدة صنع وح
ــم املواجهات  ــن أه ــن يف واحدة م ــه تمك ــل أن ــا الراح نجمن
ــدرات الهائلة للنجم  ــوج األزرق من تعطيل الق الكروية للم
ــذي خاض  ــن املرييس ال ــيل محس ــل ع ــوري الراح األسط
مواجهة تاريخية مع شعب صنعاء أمام الوحدة الصنعاني 
ــل من أن يقف  ــب محمد بن مقب ــا تمكن املدافع الصل يومه
ــة للراحل عيل محسن  ــاوالت الهجومي ــًال أمام كل املح حائ
ــة الحربية يف العاصمة صنعاء وهو امللعب  عىل ملعب الكلي
ــوم الزمن  ــات املفصلية لنج ــن املباري ــد الكثري م ــذي شه ال
ــد مقبل الرقي  ــا الراحل محم ــل ومن ضمنهم نجمن الجمي
ــرق األندية أو من  ــات التقليدية لف ــان عرب املواجه سواء أك
ــد اللقاءات عىل  ــي الذي خاض عدي ــالل املنتخب الوطن خ

ذات امللعب أهمها أمام املنتخب الصيني.
ــا الراحل واألسبق  ــا إىل أن نجمن ــدر بنا اإلشارة هن وتج
محمد مقبل كان العبا محوريا يف عديد املواجهات املفصلية 
ــه الوحدة الصنعاني وبدرجة أساس أمام  والحاسمة لفريق
ــذي تجرع خسارة ثقيلة  منافسه التقليدي أهيل صنعاء ال
ــم مباريات الفريقني  ــن الوحدة يف واحدة من أه وموجعة م
حسب نجم الفريق محمد حسني املقيش وهو النجم الكبري 
ــة وثبات يومها انتهى  ــذي كان يقف عىل الكرة بكل حرفي ال
ــدف كان نصيب  ــدة بثمانية أهداف له ــاء لصالح الوح اللق
ــة أهداف  ــا أربع ــرادي فيه ــرص الج ــوري ن ــم األسط املهاج
ــدة ونجمه  ــة التاريخية للوح ــك املواجه ــة إىل تل وباإلضاف

الراحل محمد مقبل.
ــا الكبري  ــة أخرى لنجمن ــك مواجهة تاريخي ــت هنال كان
ــي مع فريقه الوحدة أمام الصقر عىل ملعب نادي أهيل  الرق
ــز بالحوبان يف العام 78م وذلك يف أول مسابقة عىل كأس  تع
رئيس الجمهورية يومها خاض الصقر ذلك اللقاء بتشكيلة 
ــه الهرر عىل رأس تلك  ــة خالصة وكان الراحل عبدالل عدني
ــك النجوم  ــة من قدرات أولئ ــي كنت عىل ثق ــة وألن التشكيل
القادمني من ثغر اليمن الباسم عدن بعد أن كنت قد تعرفت 
ــام 75م يف مواجهة تاريخية للوحدة  ــا عن كثب يف الع عليه
ــرى أمام فريق الحبييش فإني  أمام هورسيد الصومايل وأخ
ــم قصيدة غنائية رياضية تواكب اللقاء  كنت قد بادرت لنظ
ــان الشامل آدم سيف اسماعيل  ــام بتلحينها وغناها الفن ق

"دحباش" يقول مطلعها:
مربوك الكأس مربوك يا أحباب
نلتوه بحماس والظن ما خاب

نلتم بالعزم كأس القائد
نلتم تقدير حب وإعجاب

ــور  ــة إال أن صق ــور الحامل ــدة لصق ــت القصي ــا قل يومه
ــأس لخزينة  ــب الك ــروا أن يذه ــاء آث ــم اللق ــة وحك العاصم
ــة والتاريخ  ــن لألمان ــوك يف صحته لك ــدف مشك ــم به الزعي
ــد مقبل وباقي زمالئه  ــان نجمنا األسطوري الراحل محم ك
ــدارة واستحقاقاً يف الفوز وإحراز  يف تشكيلة الزعيم أكرث ج

اللقب.

الحديدة / قاسم البعييص 
ــدة رئيس  ــة الحدي ــظ محافظ ــور محاف بحض
ــام مكتب الرتبية  ــس املحيل حسن الهيج, أق املجل
ــة  ــة) - شعب ــة املدرسي ــم (إدارة األنشط والتعلي
التعليم وفرع اتحاد رياضة املرأة باملحافظة حفل 
ــام الدورة الرياضية املدرسية ملدارس البنات  اختت
ــات  ــم املنتخب ــدة وتكري ــة الحدي ــة مدين بمديري
ــىل املراكز األوىل  ــة للفتيات الحاصالت ع الرياضي
يف بطولة الجمهورية لأللعاب الفردية والجماعية.

ويف الحفل قدمت فقرات استعراضية للزهرات 
ــاء ومن مدرسة  ــة القدس بمديرية املين من مدرس

الجودة بالحايل.
ــن قبل كل  ــان يف االحتفال  م ــا القيت كلمت كم
ــاد ووكيل املحافظة لشؤون  من  رئيسة فرع االتح
ــادات  ــت الشه ــا وزع ــالو، كم ــدام ع ــاب  ص الشب
ــزات  ــات املتمي ــة لالعب ــة والعيني ــز املالي والجوائ
ــات  والعب ــة  والتعليمي ــة  املدرسي واإلدارات 
ــات الحاصالت عىل  ــة للفتي ــات الرياضي املنتخب

املراكز األوىل يف بطولة الجمهورية بصنعاء .

ــب الشباب  ــر مكت ــام مدي ــل االختت حرض حف
ــر مكتب الرتبية  ــل رباط ومدي ــة إسماعي والرياض
ــر إدارة األنشطة باملحافظة خالد  عمر بحر ومدي
حسن زيد ورئيسة اتحاد رياضة املرأة باملحافظة  

ــات وإدارات  ــوم املديري ــح  ومدراء عم إرشاق صال
ــة بالحايل والحوك وامليناء وعدد من رؤساء  الرتبي
ــدراء  وم ــة  األنشط ــات  ومرشف ــاط  النش ــام  أقس

ومديرات املدارس .

تكريم الالعبات املربزات بمحافظة الحديدة  اللجنة الفنية لبطولة كأس الوحدة تتخذ عدة قرارات  

ــو أنشيلوتي  ــرن ميونيخ كارل أكد مدرب باي
ــال مدريد وإقصائه  ــىل تجاوز ري قدرة فريقه ع
ــن ربع نهائي دوري األبطال من خالل حديثه  م
عن القرعة التي وضعت فريقه الحايل بمواجهة 

ناديه السابق. 
ــه  حماس ــدى  أب ــي  أنشيلوت

لخوض هذه املواجهة وأشاد 
ــاً إياه  ــال مدريد واصف بري

ــع لكنه أكد  بالفريق الرائ
بذات الوقت ثقته الكبرية 
بقدرة فريقه عىل إخراج 
ــاف "هم  ــي وأض املريينغ

ــال  وأبط ــم  العال ــال  أبط
ــاً  فريق ــون  ويملك ــا  أوروب
ــد  ــىل صعي ــواء ع ــاً س رائع

الالعبني أو املدرب". 

وأضاف كارليتو "هي مباراة مميزة بالنسبة 
ــال مدريد،  ــري ملواجهة ري ــع بحماس كب يل أتطل
ــن جديد لكنها  ــوق للعودة إىل مدريد م أنا متش
ــل وكل ما  ــاراة ال أكرث وال أق ــرد مب ــون مج ستك

أريده هو التفوق عىل الريال".
ــى أن يكون  املدرب اإليطايل نف
ــا  ــة يعرفه ــاك أرسار خاص هن
ــق مؤكداً  ــه الساب ــن فريق ع
ــة جعلت  ــرة الحديث أن الك
ــق تعرف بعضها  كل الفري
ــاف "يمكنك  البعض وأض
أن تعرف أي يشء عن أي 
ــر بأوروبا وليس  ــق آخ فري
ــال مدريد فقط، ال توجد  ري

أي أفضلية هنا".

الثورة / عبدالرقيب فارع 
ــاً ومستحقاً  ــوزاً غالي ــق فريق الثالثني ف ــاً ومستحقاً حق ــوزاً غالي ــق فريق الثالثني ف حق
عىل حساب فريق االوملبي بثالثة أهداف مقابل عىل حساب فريق االوملبي بثالثة أهداف مقابل 
ــة الثانية عرص امس عىل  ــدف ضمن املجموع ــة الثانية عرص امس عىل ه ــدف ضمن املجموع ه
ــة الزعيم الصالح  ــد الظرايف بطول ــة الزعيم الصالح ملعب الشهي ــد الظرايف بطول ملعب الشهي
ــي ينظمها مكتب  ــرة القدم الت ــارس العرب لك ــي ينظمها مكتب ف ــرة القدم الت ــارس العرب لك ف
الشباب والرياضة بمديرية التحرير وبمشاركة الشباب والرياضة بمديرية التحرير وبمشاركة 
ــني  ــم وناشئ ــات براع ــالث فئ ــب يف ث ــني  الع ــم وناشئ ــات براع ــالث فئ ــب يف ث 16001600 الع
ــة  ــي فئ ــب، فف ــة  الع ــي فئ ــب، فف ــة 16001600 الع ــاب وبمشارك ــة وشب ــاب وبمشارك وشب
ــم 5656 فريقا حيث شهد اللقاء  فريقا حيث شهد اللقاء  ــم الشباب التي تض الشباب التي تض
ــني وانتهى القسم  ــالل الشوط ــاً كبرياً خ ــني وانتهى القسم تنافس ــالل الشوط ــاً كبرياً خ تنافس
ــم  ــداف رغ ــدون اه ــي ب ــادل السلب ــم االول بالتع ــداف رغ ــدون اه ــي ب ــادل السلب االول بالتع
ــني لهز الشباك  ــاوالت الحثيثة لكال الفريق ــني لهز الشباك املح ــاوالت الحثيثة لكال الفريق املح
ــدم الرتيث حال دون  ــة التسديد وع ــدم الرتيث حال دون اال ان رعون ــة التسديد وع اال ان رعون
ــاًال ما بني  ــب سج ــداف فظل اللع ــق االه ــاًال ما بني تحقي ــب سج ــداف فظل اللع ــق االه تحقي
الفريقني طيلة هذا القسم لينتهي الشوط االول الفريقني طيلة هذا القسم لينتهي الشوط االول 

بالتعادل السلبي .بالتعادل السلبي .
الحصة الثانية تغريت بشكل كبري عن القسم الحصة الثانية تغريت بشكل كبري عن القسم 
ــا تنوع اللعب وتغريت الخطة وشن  ــا تنوع اللعب وتغريت الخطة وشن االول حينم االول حينم
ــزوات اىل ان  ــني العديد من الغ ــو الفريق ــزوات اىل ان مهاجم ــني العديد من الغ ــو الفريق مهاجم
ــق الفوز  ــني بتحقي ــق الثالث ــراد لفري ــق امل ــق الفوز تحق ــني بتحقي ــق الثالث ــراد لفري ــق امل تحق

ــني بواسطة الالعبني  ــني بواسطة الالعبني وقد ُسجلت أهداف الثالث وقد ُسجلت أهداف الثالث
فؤاد الحمادي وناجي الخوالني ونبيل الكميم فؤاد الحمادي وناجي الخوالني ونبيل الكميم 
ــق الالعب  ــاء عن طري ــدف االوملبي ج ــا ه ــق الالعب بينم ــاء عن طري ــدف االوملبي ج ــا ه بينم

هاشم العويض .هاشم العويض .
ــن امام فريق  ــق اتحاد املطار م ــب فري ــن امام فريق انسح ــق اتحاد املطار م ــب فري انسح
ــة  ــة النتيج ــة الفني ــب اللجن ــادق لتحتس ــة الص ــة النتيج ــة الفني ــب اللجن ــادق لتحتس الص

ملصلحة االخري بثالثة اهداف نظيفة .ملصلحة االخري بثالثة اهداف نظيفة .
ــودة ومحمد عتيق  ــرم الج ــام املباراة اك ــودة ومحمد عتيق حك ــرم الج ــام املباراة اك حك
ــني وراقبها  ــي ورابعاً عصام أم ــارق الرشعب ــني وراقبها وط ــي ورابعاً عصام أم ــارق الرشعب وط
ــال الغيل وادارياً عبدالله  ــال الغيل وادارياً عبدالله فنياً الحكم الدويل كم فنياً الحكم الدويل كم

صالح البعداني .صالح البعداني .
ــرم  ــة اك ــي بمعي ــل الحلب ــاء نبي اللق ــرم * ادار  ــة اك ــي بمعي ــل الحلب ــاء نبي اللق * ادار 
ــاً  ــني رابع ــام ام ــق وعص ــد عتي ــودة ومحم ــاً الج ــني رابع ــام ام ــق وعص ــد عتي ــودة ومحم الج

وراقبها الكابنت حميد البعداني . وراقبها الكابنت حميد البعداني . 
ــر أن البطولة دشنت يوم أمس  ــر أن البطولة دشنت يوم أمس الجدير بالذك الجدير بالذك
ــني فريقي توشكا  ــة مباراة واحدة ب ــني فريقي توشكا االول بإقام ــة مباراة واحدة ب االول بإقام
ــت املباراة  ــاب انته ــة الشب ــرص يف فئ ــي الق ــت املباراة وح ــاب انته ــة الشب ــرص يف فئ ــي الق وح
ــد ان كان  ــي بهدفني ملثله بع ــادل االيجاب ــد ان كان بالتع ــي بهدفني ملثله بع ــادل االيجاب بالتع
ــني لينتهي  ــاً بهدفني نظيف ــق توشكا متقدم ــني لينتهي فري ــاً بهدفني نظيف ــق توشكا متقدم فري

اللقاء بالتعادل .اللقاء بالتعادل .

تصوير/ أحمد النعامن

ــم نادي  ــة مهاج ــر السوم ــوري عم ــى الس ــم نادي نف ــة مهاج ــر السوم ــوري عم ــى الس vavaنف
ــردد مؤخراً حول اعتزاله  ــيل جدة السعودي ما ت ــردد مؤخراً حول اعتزاله أه ــيل جدة السعودي ما ت أه
اللعب دولياً، معرباً عن استيائه من تداول مثل هذه اللعب دولياً، معرباً عن استيائه من تداول مثل هذه 

األخبار.األخبار.
ــه الرسمي عىل موقع  ــرش السومة، عرب حساب ــه الرسمي عىل موقع ون ــرش السومة، عرب حساب ون
ــدة تغريدات قال  ــي "تويرت" ع ــل االجتماع ــدة تغريدات قال التواص ــي "تويرت" ع ــل االجتماع التواص
ــح جملًة  ــزايل غري صحي ــن اعت ــث ع ــا: "الحدي ــح جملًة فيه ــزايل غري صحي ــن اعت ــث ع ــا: "الحدي فيه
وتفصيًال وال أساس له ، وأحب أن أوضح للجميع أن وتفصيًال وال أساس له ، وأحب أن أوضح للجميع أن 
ــرار مشاركتي مع منتخب سوريا هو قرار شخيص  ــرار مشاركتي مع منتخب سوريا هو قرار شخيص ق ق

أوًال وأخرياً".أوًال وأخرياً".
وأضاف: " طموح أي العب تمثيل منتخب بالده وأضاف: " طموح أي العب تمثيل منتخب بالده 
ــي  ــت دون التحاق ــة حال ــروف الشخصي ــي إال أن الظ ــت دون التحاق ــة حال ــروف الشخصي إال أن الظ
ــه التوفيق والتأهل  ــا الذي أتمنى ل ــه التوفيق والتأهل بمنتخب سوري ــا الذي أتمنى ل بمنتخب سوري

للمونديال إن شاء الله".للمونديال إن شاء الله".
ــراً يف السعودية  ــوات مؤخ ــض األص ــت بع ــراً يف السعودية وتعال ــوات مؤخ ــض األص ــت بع وتعال

ــة بتجنيس السومة  ــة بتجنيس السومة للمطالب للمطالب
ــه  خدمات ــن  م ــادة  ــه لالستف خدمات ــن  م ــادة  لالستف

لصالح املنتخب السعودي.لصالح املنتخب السعودي.
صحيفة  نــرشت  صحيفة كما  نــرشت  كما 

مؤخراً  مؤخراً سعودية  سعودية 
أنباء عن اعتزال أنباء عن اعتزال 

للعب  للعب السومة  السومة 
مع  مع الــــــدويل  الــــــدويل 
ــب  ــخ ــت ــن ــب م ــخ ــت ــن م
ولكن  ولكن سوريا،  سوريا، 
ــــب  ــــالع ــــب ال ــــالع ال
لينفي  لينفي خرج  خرج 

كل ذلك.كل ذلك.

ــال االنجليزي لكرة  ــف مدرب ارسن ــال االنجليزي لكرة كش ــف مدرب ارسن كش
ــر انه اتخذ  ــيس ارسني فينغ ــر انه اتخذ القدم الفرن ــيس ارسني فينغ القدم الفرن
ــه  ــع نادي ــه م ــان مستقبل ــرارا بش ــه ق ــع نادي ــه م ــان مستقبل ــرارا بش ق
ــام  ام ــه  خسارت ــد  بع ــي  ــام اللندن ام ــه  خسارت ــد  بع ــي  اللندن
ــون  البي ــش  بروميت ــت  ــون وس البي ــش  بروميت ــت  وس
ــة  ــة التاسع ــة  يف املرحل ــة التاسع 3-31-1 يف املرحل

والعرشين.والعرشين.
ــر  فينغ ــرض  ــر وتع فينغ ــرض  وتع
ــذي استلم منصبه  ــذي استلم منصبه ال ال
ــام  ع ــرب  سبتم ــام يف  ع ــرب  سبتم يف 
ــات  لضغوط ــات م  لضغوط 19961996م 
كبرية ال سيما بعد سقوطه كبرية ال سيما بعد سقوطه 
ــام بايرن ميونيخ االملاني  ــام بايرن ميونيخ االملاني فريقه ذهابا وايابا ام فريقه ذهابا وايابا ام
بنتيجة واحدة بنتيجة واحدة 5-51-1 يف دوري ابطال اوروبا، لكن  يف دوري ابطال اوروبا، لكن 
كشف بعد املباراة "اعرف تماما ماذا سأفعل يف كشف بعد املباراة "اعرف تماما ماذا سأفعل يف 

املستقبل وستعرفون ذلك يف وقت قريب جدا".املستقبل وستعرفون ذلك يف وقت قريب جدا".
ــال الذين يطالبون  ــان بعض أنصار ارسن ــال الذين يطالبون وك ــان بعض أنصار ارسن وك
برحيل فينغر استأجروا طائرة حلقت يف اجواء برحيل فينغر استأجروا طائرة حلقت يف اجواء 
ملعب "ذي هوثورن" قبل انطالق املباراة رافعة ملعب "ذي هوثورن" قبل انطالق املباراة رافعة 

يافطة كتب عليها "ال عقد، ارحل يا فينغر".يافطة كتب عليها "ال عقد، ارحل يا فينغر".
ــة عرشة من املباراة  ــة عرشة من املباراة لكن يف الدقيقة السادس لكن يف الدقيقة السادس
وعندما كانت التعادل وعندما كانت التعادل 1-11-1 سيد املوقف حلقت  سيد املوقف حلقت 
ــؤدي فينغر  ــذه املرة من قبل م ــرة اخرى ه ــؤدي فينغر طائ ــذه املرة من قبل م ــرة اخرى ه طائ
ــني،  ــق بآرس ــا "نث ــب عليه ــة كت ــت يافط ــني، ورفع ــق بآرس ــا "نث ــب عليه ــة كت ــت يافط ورفع

االحرتام الرسني فينغر".االحرتام الرسني فينغر".
ــس ادارة عرض  ــارت تقارير اىل ان مجل ــس ادارة عرض واش ــارت تقارير اىل ان مجل واش

عىل فينغر تجديد عقده ملدة عامني.عىل فينغر تجديد عقده ملدة عامني.
ــه تدريب ارسنال، احرز فينغر  ــه تدريب ارسنال، احرز فينغر ومنذ استالم ومنذ استالم
ــاب يف اعوامه التسعة االوىل لكنه فاز  ــاب يف اعوامه التسعة االوىل لكنه فاز سبعة الق سبعة الق

باثنني فقط (كأس انكلرتا) يف آخر باثنني فقط (كأس انكلرتا) يف آخر 1212 سنة. سنة.

أنشيلوتي : قادرون على إقصاء الريال 

فوز وانسحاب يف بطولة التحرير الكروية

بمشاركة ١٢٠ طالبا:فينغر يتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع آرسنال   السومة ينفي اعتزاله اللعب الدويل مع منتخب سوريا

انطالق منافسات ألعاب القوى بجامعة الحكمة بذمار

انطالق بطولة النجم الذهبي للتايكواندو بذمار 

ــة  ببطول ــة  الشعل ــق  فري ــوج  ــة ت ببطول ــة  الشعل ــق  فري ــوج  ت
ــي  األيوب ــن  الدي ــالح  ص ــي دوري  األيوب ــن  الدي ــالح  ص دوري 
ــرة القدم بحارة صالح  ــرة القدم بحارة صالح السادس لك السادس لك
ــة بني الحارث الذي  ــة بني الحارث الذي الدين بمديري الدين بمديري
ــه مجموعة من شباب مديرية  ــه مجموعة من شباب مديرية نظم نظم
ــارث وبمشاركة ست فرق  ــارث وبمشاركة ست فرق بني الح بني الح
ــرص  والن ــاد  واالتح ــة  الشعل ــي  ــرص ه والن ــاد  واالتح ــة  الشعل ــي  ه
ــاب وأقيم  ــالل والشب ــاب وأقيم واألهيل واله ــالل والشب واألهيل واله
ــت  وأرشف ــني  أسبوع ــدى  م ــىل  ــت ع وأرشف ــني  أسبوع ــدى  م ــىل  ع
عليه لجنة منظمة برئاسة الكابنت عليه لجنة منظمة برئاسة الكابنت 

محمد العريقي.محمد العريقي.
ــة  الشعل ــق  فري ــج  تتوي ــاء  ــة وج الشعل ــق  فري ــج  تتوي ــاء  وج
يف  ــه  تغلب ــب  عق ــدوري  ال ــأس  يف بك ــه  تغلب ــب  عق ــدوري  ال ــأس  بك
املباراة النهائية عىل فريق االتحاد املباراة النهائية عىل فريق االتحاد 
ــح 66/ / 44 بعد انتهاء  بعد انتهاء  ــح بركالت الرتجي بركالت الرتجي
ــا األصيل بالتعادل  ــا األصيل بالتعادل املباراة يف وقته املباراة يف وقته
ــا  ــداف ملثله ــة أه ــي بثالث ــا اإليجاب ــداف ملثله ــة أه ــي بثالث اإليجاب
ــق الشعلة هدف  ــل فري ــق الشعلة هدف حيث سج ــل فري حيث سج

ــى  مصطف ــه  العب ــرب  ع ــق  ــى السب مصطف ــه  العب ــرب  ع ــق  السب
ــادل  ع ــاد  االتح ــن  ولك ــي  ــادل الزندان ع ــاد  االتح ــن  ولك ــي  الزندان
ــر  ــد املري ــه محم ــرب العب ــاً ع ــر رسيع ــد املري ــه محم ــرب العب ــاً ع رسيع
ــدف الثاني  ــل االتحاد اله ــم سج ث
ــي  ــيل الزندان ــب ع ــة الالع بواسط
ــد  أحم ــاد  االتح ــب  الع ــاف  وأض

ــه  لفريق ــث  الثال ــدف  اله ــد  ــه حمي لفريق ــث  الثال ــدف  اله ــد  حمي
ــدم  بتق األول  ــوط  الش ــي  ــدم لينته بتق األول  ــوط  الش ــي  لينته
ــدف،  له ــداف  أه ــة  بثالث ــاد  ــدف، االتح له ــداف  أه ــة  بثالث ــاد  االتح
ــي سجل الشعلة  ويف الشوط الثان

ــى الزنداني  ــرب مصطف ــني ع هدف
ــي املباراة  ــي لتنته ــيل ترك وع

ــا  ملثله ــداف  أه ــة  بثالث ــادل  ــا بالتع ملثله ــداف  أه ــة  بثالث ــادل  بالتع
ــوز  ف ــح  الرتجي ــالت  رك ــم  ــوز ولتحس ف ــح  الرتجي ــالت  رك ــم  ولتحس

الشعلة بالبطولة.الشعلة بالبطولة.
ــرم  ــة ك ــاراة النهائي ــب املب ــرم وعق ــة ك ــاراة النهائي ــب املب وعق
ــادات ووجهاء املديرية  ــادات ووجهاء املديرية عدد من قي عدد من قي
ــب  ــر مكت ــب مدي ــم نائ ــب ويف مقدمته ــر مكت ــب مدي ــم نائ ويف مقدمته
ــة صعدة الدكتور  ــة صعدة الدكتور الصحة بمحافظ الصحة بمحافظ
ــودي  الس ــد  وأحم ــرح  الف ــد  ــودي خال الس ــد  وأحم ــرح  الف ــد  خال
ــق  فري ــان  ضبع ــزاع  ه ــد  ــق ومحم فري ــان  ضبع ــزاع  ه ــد  ومحم
الشعلة بكأس البطولة وامليداليات الشعلة بكأس البطولة وامليداليات 
ــس رياضية، كما تم  ــس رياضية، كما تم الذهبية ومالب الذهبية ومالب
تكريم فريق االتحاد وصيف البطل تكريم فريق االتحاد وصيف البطل 
إىل  ــة  إضاف ــة  الفضي ــات  إىل بامليدالي ــة  إضاف ــة  الفضي ــات  بامليدالي
ــداف الدوري أحمد حميد  ــداف الدوري أحمد حميد تكريم ه تكريم ه
ــاً كما تم تكريم  الذي أحرز 1919 هدف
ــدوري  ــة لل ــة املنظم ــس اللجن رئي

الكابنت محمد العريقي.

الشعلة يتوج بدوري صالح الدين بمديرية بني الحارث

ــة مدرسته الماسّيا  ــى نادي برشلونة إىل تقوي ــة مدرسته الماسّيا يسع ــى نادي برشلونة إىل تقوي يسع
ــوم املستقبل، وأحد أكرب مصانع النجوم نجدها يف  ــوم املستقبل، وأحد أكرب مصانع النجوم نجدها يف بنج بنج

أمريكا الالتينية وتحديًدا يف الربازيل.أمريكا الالتينية وتحديًدا يف الربازيل.
ــذه املواهب  ــب يف ضم أحد ه ــي يرغ ــادي الكتالن ــذه املواهب الن ــب يف ضم أحد ه ــي يرغ ــادي الكتالن الن
ــب فالمينجو  ــور الع ــوس جوني ــو فينيسي ــرية وه ــب فالمينجو الكب ــور الع ــوس جوني ــو فينيسي ــرية وه الكب
ــيل. فينيسيوس يلعب يف خط الهجوم ويبلغ من  ــيل. فينيسيوس يلعب يف خط الهجوم ويبلغ من الربازي الربازي
ــني الواعدين إذ جعل  ــد الالعب ــني الواعدين إذ جعل  عاًما وهو أح ــد الالعب ــر 1616 عاًما وهو أح ــر العم العم
ــا برشلونة وريال  ــىل رأسه ــة األوروبية -ع ــار األندي ــا برشلونة وريال كب ــىل رأسه ــة األوروبية -ع ــار األندي كب
ــادي الربازييل الذي رد  ــد- تسأل عن وضعه يف الن ــادي الربازييل الذي رد مدري ــد- تسأل عن وضعه يف الن مدري
ـــ 3030 مليون  مليون  ــخ عقده يقدر ب ــي ضخم لفس ــرشط جزائ ـــ ب ــخ عقده يقدر ب ــي ضخم لفس ــرشط جزائ ب

يورو. يورو. 
برشلونة هو أكرث األندية تحرًكا من أجل التعاقد مع برشلونة هو أكرث األندية تحرًكا من أجل التعاقد مع 

ولكن  2019م.  سنة  عقده  ينتهي  الذي  فينيسيوس 
الصفقة  إغالق  يستطيع  ال  البارسا 

وإّال  عاًما   18 الالعب  يتم  أن  قبل 
للقوانني،  خرًقا  سيكون  فهذا 

الكتالني  النادي  يرغب  ولهذا 
االتفاق  يغلق  أن  يف 

ــي  ــه ــف ــش ال
إىل  ـــه  ـــع م
بلوغه  حني 

ـــــن  ـــــس ال
القانونية.

برشلونة يسعى لخطف موهبة برازيلية 

ــدف الثاني  ــدف الثانيد اله د اله
ــي  ــيل الزندان ــي ع ــيل الزندان  ع
ــد أحم ــاد  ــاالتح أحالتح اد التح

يييليل
ــد أحم ــاد  التح

ــي سجل الشعلة  ــي سجل الشعلةويف الشوط الثان ويف الشوط الثان
ــى ــرب مصطف ــني ع ــى الزنداني طهدف ــرب مصطف ــني ع الزنددف مصطف رب ع ني انهدف ن ال ــى الزندانيططف ــرب مصطف ــني ع هدف

ــي املباراة  ــي لتنته ــيل ترك ــي املباراةوع ــي لتنته ــيل ترك وع

ــدوري  ــة لل ــة املنظم ــس اللجن ــدوريرئي ــة لل ــة املنظم ــس اللجن رئي
الكابنت محمد العريقي.الكابنت محمد العريقي.

ولكن  ولكنم.  2012012019م.  سنة  عقده  ينتهي  الذي  سنةفينيسيوس  عقده  ينتهي  الذي  فينيسيوس 
الصفقة  إغالق  يستطيع  ال  الصفقةالبارسا  إغالق  يستطيع  ال  البارسا 

وإّال  وإّالعاًما  عاًما  118 الالعب  يتم  أن  الالعبقبل  يتم  أن  قبل 
خرق سيكون  للقوانني، فهذا  خرًقا  ننييكون  للقو خرًقا  ون  س فهذا 

مم
للقوانني، خرًقا  سيكون  فهذا 
الكتالني  النادي  يرغب  الكتالنيولهذا  النادي  يرغب  ولهذا 

االتفاق  يغلق  أن  االتفاقيف  يغلق  أن  يف 
يي
االتفاق يغلق  أن  يف 

ــي  ــه ــف ــش ــيال ــه ــف ــش ال
إىل  ـــه  ـــع إىلم ـــه  ـــع م
بلوغه  بلوغهحني  حني 

ـــــن  ـــــس ـــــنال ـــــس ال
القانونية.القانونية.

يل ي
ناديه السابق. 

ــه  حماس ــدى  أب ــي  أنشيلوت
لخوض هذه املواجهة وأشاد 

ي

ــاً إياه  ــال مدريد واصف بري
ــع لكنه أكد  بالفريق الرائ
بذات الوقت ثقته الكبرية 
بقدرة فريقه عىل إخراج 
ــاف "هم  ــي وأض املريينغ

ــال  وأبط ــم  العال ــال  أبط
م يي

ــاً  فريق ــون  ويملك ــا  أوروب
مم

ــد  ــىل صعي ــواء ع ــاً س رائع
الالعبني أو املدرب". 

أريده هو التفوق عىل الريال".
ــى أن يكون املدرب اإليطايل نف
ــا ــة يعرفه ــاك أرسار خاص هن

يل

ــق مؤكداً ــه الساب ــن فريق ع
ــة جعلت ــرة الحديث أن الك
ــق تعرف بعضها كل الفري
ــاف "يمكنك البعض وأض
أن تعرف أي يشء عن أي
ــر بأوروبا وليس ــق آخ فري
ي يش يشي

ــال مدريد فقط، ال توجد ري
أي أفضلية هنا".
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