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الثورة / عبدالرقيب فارع
ــب وحدة صنعاء الجولة الثانية  ــح اليوم فريقا الريموك والعروبة عىل ملع يفتت
ــرة القدم الذي ينظمه  ــدة اكتوبر ونوفمرب لك ــن دوري أعياد الثورة اليمنية املجي م
فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة تزامناً مع احتفاالت بالدنا بالعيد الوطني الـ54 

لثورة 14 اكتوبر ، والـ 50 لعيد الجالء 30 نوفمرب .
ــاط وتحقيق أول  ــالث النق ــىل الث ــاء وعيونه ع ــوك اللق ــيخوض الريم حيث س
ــاء بهدف لهدفني  ــرس اللقاء األول ضد أهيل صنع ــه يف الدوري بعد ان خ ــار ل انتص
ــريته التي افتتحها بالتعادل السلبي مع مايو  ــعى العروبة ملواصلة مس فيما سيس

حيث ان الفوز سيجعله ضمن فرق املقدمة .
ــع الوحدة صاحب  ــس بلقاء هام يجم ــات الدوري غدا الخمي ــل مباري وتتواص
ــب الرابع بنقطة وحيدة  ــدة مع 22 مايو صاحب الرتتي ــب الثاني بنقطة وحي الرتتي

أيضا .
وتختم مباريات هذه الجولة بلقاء هام يجمع املتصدر أهيل صنعاء بثالث نقاط 

مع صاحب الرتتيب الثالث الشعب بنقطة وحيدة .
ــعب  ــبوع املايض بتعادل الوحدة مع الش ــت مباريات هذا الدوري األس وافتتح

2/2 ، والعروبة مع مايو 0/0 ،  وفوز األهيل  عىل الريموك 2/1 .

بمناسبة أعياد الثورة: 
اليوم الريموك والعروبة يف افتتاح الجولة الثانية الكروية

الدمام/محمد األموي
ــرة القدم  ــباب لك ــا الوطني للش ــث منتخبن يبح
ــيا  ــق إنجاز كبري ببلوغ نهائيات كأس آس عن تحقي
ــباب تحت 19 عاماً املقررة إقامتها العام املقبل  للش
ــابعة  ــاعة الس ــني يواجه عند الس ــيا ح يف إندونيس
ــة صنعاء  ــت العاصم ــاًء بتوقي ــس دقائق مس وخم
ــات املجموعة  ــام مباري ــعودي يف خت ــب الس املنتخ
ــة حالياً يف  ــيا املقام ــن تصفيات كأس آس ــة م الرابع
ــعودية وتضم إىل جانب منتخبنا  مدينة الدمام الس

كًال من السعودية والهند وتركمانستان.
ــة جداً  ــا يف مهمة صعب ــيكون منتخبن ــث س حي
ــواه إذا ما  ــاً عن الفوز وال س ــدة يخوضها بحث ومعق
ــيوية مبارشة خاصة  أراد التأهل إىل النهائيات اآلس
ــه الثانية  ــني يف مبارات ــني ثمينت ــد نقطت ــد أن فق بع
بالتصفيات التي أقيمت يوم أمس األول حني تعادل 
ــع املنتخب الهندي ما جعله يحصد نقطة وحيدة  م
ــد الفوز  ــاط بع ــده إىل أربع نق ــا رصي ــع به ــط رف فق
ــي بثالثية  ــب الرتكمان ــىل املنتخ ــاراة األوىل ع يف املب
ــعودي املجموعة  ــة، فيما تصدر املنتخب الس نظيف
ــىل الهند 5 / صفر  ــت نقاط من فوزين ع برصيد س

وتركمانستان 1 /صفر.
ــوى الفوز يف مباراة اليوم  وليس أمام منتخبنا س
ليخطف بطاقة التأهل املبارشة إىل النهائيات بغض 
ــة املباراة األخرى يف ذات املجموعة  النظر عن نتيج
ــدي والرتكماني وأي  ــتجمع املنتخبني الهن ــي س الت
ــوز  ــادل أو ف ــت التع ــواًء كان ــوز س ــري الف ــة غ نتيج
ــعودي  ــتمنح املنتخب الس ــعودي س ــب الس املنتخ
ــيدخل  بطاقة العبور املبارشة إىل النهائيات فيما س
ــة بنتيجة مباراة  ــابات معقدة مرتبط منتخبنا حس
ــة وحيدة  ــث بنقط ــل املركز الثال ــذي يحت ــد ال الهن
ــاط وأيضاً  ــب بدون نق ــل الرتتي ــتان متذي وتركمانس
ــيدخل  بنتائج املجموعات األخرى كون منتخبنا س
ــل  ــق أفض ــدى بطائ ــن إح ــث ع ــابات البح يف حس
منتخبات تحتل املركز الثاني بني املجموعات العرش 
ــث يتأهل أصحاب  ــا التصفيات حي ــام فيه التي تق
ــرش إىل النهائيات  ــات الع ــز األوىل يف املجموع املراك
ــة منتخبات تحتل  ــارشة إضافة إىل أفضل خمس مب

ــرش وبالتايل فليس  ــي يف املجموعات الع املركز الثان
ــاراة اليوم ليضمن  ــوى الفوز يف مب أمام منتخبنا س

مترين وتركيز وحامسالتأهل ويسعد ماليني الجماهري اليمنية.
ــس عىل ملعب  ــاب يوم أم ــرى منتخبنا الش وأج
ــديداً  ــهد تركيزاً ش نادي النهضة بالدمام تمريناً ش
ــوم املفصلية  ــتعداداً ملواجهة الي ــاً كبرياً اس وحماس
ــث قام املدرب بتقديم رشح نظري لألخطاء التي  حي
وقع بها العبو منتخبنا يف مباراتهم أمام الهند وأدت 
ــل حظوظه يف  ــني وتضائ ــني هامت ــارة نقطت إىل خس
ــعودي بصدارة  ــرد املنتخب الس ــل بعد أن انف التأه
ــة برصيد 6 نقاط، كما تناول الجهاز الفني  املجموع
ــعودي وكيفية  نقاط القوة والضعف يف ملنتخب الس

التعامل معها أثناء سري املباراة.
ولكون مباراة اليوم حاسمة ومصريية استطلعت 
ــن الالعبني فمع  ــورة آراء مدرب املنتخب وعدد م الث

املباراة بأسلوب مغايرالبعداين: سنخوض تفاصيل ما قالوه:
ــد  محم ــب  املنتخ ــدرب  م

ــه يف  ــب وخطط ــكيلة املنتخ ــد أن تش ــي أك البعدان
ــكيلة والتكنيك  ــعودية ستتغري عن التش مباراة الس

الذي خاض به منتخبنا مباراتيه السابقتني.
ــلوب  ــال: قررنا يف الجهاز الفني أن نلعب بأس وق
ــىس أن  ــا ال نن ــابقتني وأيض ــني الس ــر للمبارات مغاي
ــم يلعبون  ــون لإلرهاق الكبري كونه ــني يتعرض الالعب
ــري وزائد عن حده  ــني وهذا إجهاد كب ــاراة كل يوم مب
لذا ال بد من التغيري وخوض املباراة بأسلوب مغاير.
ــا  ــي: وقعن ــال البعدان ــابقة ق ــاراة الس ــن املب وع
ــن األخطاء وحقيقة  ــاراة الهند يف الكثري م خالل مب
ــل اللياقة  ــه جوانب ممتازة مث ــب الهندي ل فاملنتخ
ــك مفاتيح لعب  ــة ويمتل ــارات الفردي ــة وامله البدني
ــاراة األوىل ألي  ــع أن املب ــا يعلم الجمي ــازة، وكم ممت
منتخب تكون صعبة وهذا ما مر به املنتخب الهندي 
ــقط  ــعودي وس ــه األوىل أمام املنتخب الس يف مبارات
ــع املنتخب  ــا تغري وض ــا يف مباراتن ــية، فيم بخماس
ــىل املرتدات بعد أن  ــق املباراة ولعب ع ــدي وأغل الهن

اعتاد عىل أجواء املباريات واجتاز رهبة البداية.

ــا تزال  ــة التأهل م ــي إىل أن فرص ــار البعدان وأش
ــد  ــد بع ــاق الزائ ــم اإلره ــا رغ ــام منتخبن ــة أم قائم
ــني  ــأن إرادة الالعب ــاً ب ــابقتني، منوه ــني الس املبارات
ــع لتحقيق  ــهم مرتف ــرية وطموحهم كبري وحماس كب
ــاً إىل أن  ــه، متطرق ــإذن الل ــن ب ــاز يشء للوط وإنج
ــنداً رائعاً  ــري كان س ــور اليمني الكب ــور الجمه حض
ــيمثل دافعاً كبرياً يف مباراة اليوم التي  للمنتخب وس
سيخوضها منتخبنا من أجل البطاقة األوىل وليس 

كندش: نعتذر للجامهريالدخول يف حسابات البطاقة الثانية.
ــفه للتعادل يف  ــف كندش أس وأبدى الالعب يوس
ــاراة الهند، مقدماً اعتذاره للجمهور الكبري داخل  مب
ــوز أمام الهند  ــدم تحقيق الف ــارج الوطن عىل ع وخ
رغم ما بذله الالعبني من جهود لتحقيق ذلك، مؤكداً 
ــب هدفاً مؤكداً ملنتخبنا ما  أن حكم اللقاء لم يحتس

أثر عىل نفسيات الالعبني.
ــوز  ــا الف ــدم فيه ــرة الق ــي ك ــذه ه ــن ه ــال: لك وق

ــن  ــئ نح ــا نخط ــزن وكم ــرح والح ــارة والف والخس
ــك  ــاء لذل ــون يف األخط ــكام يقع ــإن الح ــني ف كالعب
ــام  أم ــات  التصفي يف  ــرية  األخ ــا  مباراتن ــندخل  س
ــق الفوز وخطف  ــعودية وكلنا إرصار عىل تحقي الس

جامل: لكل مباراة ظروفهابطاقة الصدارة والتأهل بإذن الله.
ــب مفيد جمال فقد قال: الجميع يعرف  أما الالع
ــاباتها وبالتأكيد فإن  ــاراة ظروفها وحس ــكل مب أن ل
ــعودية ونحن  ــدة ملباراة الس ــاز الفني أعد الع الجه
ــذي يلعب عىل  ــعودي ال ــب الس ــوة املنتخ نعرف ق
ــوره لكن نحن لدينا جمهورنا أيضاً  أرضه وبني جمه
ــي  ــع يف مبارات ــوره الرائ ــت حض ــذي اثب ــوي وال الق
إن  ــزون  جاه ــن  نح ــك  لذل ــد  والهن ــتان  تركمانس
ــل بعيدا عن  ــف بطاقة التأه ــه للفوز وخط ــاء الل ش

حسابات املركز الثاني.
الطريي: عاقدون العزم عىل التعويض

ــريي أن الالعبني بذلوا  ــد الط ــد الالعب محم وأك
ــوا خطف نقاط  ــاراة الهند وحاول ــعهم يف مب ما بوس
ــي منتخبنا ليخرجوا  ــن الحظ عاند العب الفوز ولك
ــالث، موضحاً  ــدل النقاط الث ــدة فقط ب بنقطة واح
ــدون العزم ومرصون عىل التعويض  أن الالعبني عاق
ــري بتحقيق الفوز  ــعاد الجماه ــعودية وإس أمام الس

بالفرحةمرشد: نعتذر للجامهري ونعدهم والتأهل املبارش.
أما الالعب مراد مرشد فقد قال: نعتذر لجمهورنا 
ــم  ــد ونعده الهن ــاراة  مب ــة  نتيج ــبب  ــب بس الحبي
ــل املبارش  ــعودية والتأه ــام الس ــوز أم ــق الف بتحقي
ــة نمتلك كل  ــن مجموع ــاىل، فنح ــه تع ــيئة الل بمش
ــتوى  ــاح ولدينا جهاز فني عىل مس ــات للنج املقوم
ــور اليمني  ــون فرحة الجمه ــاء الله تك ــاٍل وإن ش ع
ــوي بحجم  ــىل فريق ق ــوز ع ــل والف ــني بالتأه فرحت

الداحي: نطمح لخطف بطاقة التأهلاملنتخب السعودي.
ــن نبحث عن  ــر الداحي: نح ــال الالعب عم وق
ــعى إليه ولكن هذه هي كرة القدم  الفوز دائما ونس
ــارة وحقيقة  ــزن والفوز والخس ــرح والح فيها الف
طموحنا كبري ومعنوياتنا لن تنكرس عند الخسارة 
ــض من اجل  ــنعمل عىل التعوي ــادل بل س أو التع
ــوه  ــعادة يف وج ــم الس ــل ورس ــة التأه ــع بطاق قط
ــارج، وندعو  ــب يف الداخل والخ ــا الحبي جمهورن
ــعودية  جمهورنا من أبناء الجالية اليمنية يف الس
ــنا يف  ــاندتنا، فهم زادنا ومصدر قوتنا وحماس ملس

امللعب.

اليوم منتخب الشباب يف "مهمة معقدة" أمام السعودية
     بحثًا عن إنجاز يفرح ماليني اليمنيني:

عصام القاسم

شباب الكرة 
اليمنية !!

وجهة نظر

ة  ف ي ول ون ت ل ك ش ن ي ذي ة ال ي ن م ي رة ال ك اب ال ــب ب ش ع - ل
ام  ني أم ارات ب ة م ردي ف ــارة ال ه ون امل ك ل م ني ي ب ن الع ــة م ع رائ
وى  ــت س ث امل ي ن ح ا م ت ان د ك ن ه ان وال ــت س ان م رك ــن ت ل م ك
ن  ك م ا ي ــاب ا ش ب خ ت ن ا م ن ا ل ت دم ني وق ت ع ن رائ رث م ي أك ن ف ال
ة  ي ن م ي ــرة ال ك دم ال خ ــا ي ه م ن ــي م أت ــري وان ي خ ــرش ب ب أن ي

ب !! ري ق ل ال ب ق ت س ا يف امل ه أن ن ش ع م رف وي
ــام  أم األوىل  ــه  ارات ب م يف  ــاب  ش ال ــا  ن ب خ ت ن م ــاز  ف  -
رث  أك وز ب ف ه أن ي ت اع ط ت اس ان ب ة وك ي ح أري ان ب ــت س ان م رك ت
ز  ان ه ت س ان م رك ى ت رم ا م ه ز ب ي ه ت داف ال ة األه الث ث ن ال م
ا  ده ه ع م ن ة ل ل ي م اب ج ع ة وأل ع دي ة ب ن رف ة وح ي ال ارة ع ه م ب
ني  ــئ اش ن ب ال خ ت ن اء م ن ث ــت اس ا ب ن ات ب خ ت ن ــل يف م ب ــن ق م
ي  ت ب ال ائ ج ع ــد ال ل ب ة ب وي ــي ات اآلس ي ائ ه ن ــل إىل ال أه ت امل

ا 2019م ! زي ي ال ريا م ث ا ك ه ن رأت ع ت وق ع م س
ي  ن وط ا ال ن ب خ ت ن ــن م ك م ي دي ل ن ه ب ال خ ت ن ــام امل - وأم
ة  س روع ف ن ان ب ك ك ن ذل س م ك ع ىل ال ل ع ا ب ئ ي اب س ب ش ل ل
ه أن  ت اع ط ــت اس ان ب ان وك م رتك ام ال اراة األوىل أم ب ارة امل ه وم
ه  دم خ ــذي ال ي ادل ال ع ت ــوع يف ال وق ــاىش ال ح ت ــوز وأن ي ف ي
ام  م ــورا يف إت ه ت ــم ي زوا ول ا رك ن اب ــب ــو أن ش الق ل ــىل اإلط ع
س  ف م يف ن ه وع ا ووق ه ان ش ي ا وط ه ت اع دم إض ات وع م ج ه ال
ات  ارك ش ا يف امل اه دن ت ي اع ت ة ال ي ن م ي ات ال ب خ ت ن اء امل ط أخ

ة !! ي ارج خ ال
ا  ئ ــي س ــن  ك ي ــم  ل ــادل  ع ت ال ــم  رغ ــا  ن ب خ ت ن م ــن  ك ول  -
ادل  ع ت خ ال ع يف ف ه ووق ــك اس م ىل ت ظ ع اف ح اع أن ي ط ــت واس
س  وم أم دي ي ن ه ب ال خ ت ن ــارة ألن امل س خ خ ال ع يف ف ق م ي ول
و  ا ل ض وز أي ف ه أن ي ن ك م ان ي ده وك وع ــه وم وم ان يف ي األول ك
ق  ي ق ح ت ه ل م ه ــه ون اس م ح د ل ق ت ى واف راخ ــا ت ن ب خ ت ن أن م
ودي  ــع س ريه ال ظ رار ن ــىل غ د ع ن ه ــىل ال ة ع رشف ــة م ج ي ت ن

ه األوىل !! ارات ب د يف م ن ه ال ا ب ه ل ع ذي ف ال
رية  ب اراة ك ب ــة م ي ن م ي رة ال ك اب ال ــب وض ش خ ــوم ي ي - وال
س  ي ة .. ول ــم اس ة وح ريي ص ة م ه واج م م ج ح ا ب ه د أن ق ت اع
اءة  ب ن ع رج م خ ول وأن ي أم ان امل ره رس ال ون ف ك د أن ي ي ع ب ب
د  ن ة ع ي ن وط ا ال ن ات ب خ ت ن ــاب م رت ذي ي ل ال وج وف وال خ ال
ورة  ط ت ة امل ودي ــع س ــات ال ب خ ت ن ــن امل ا م ه ريات ظ ــاة ن الق م
ل  ن األم ك ــات .. ل ي ان ك ا وإم ي ال ــا وم ي ن ق ة ت وم دع ــا وامل ي ن ف
ة  اص ا وخ ن ات ب خ ت ن ا م ن ودت د ع ب وق ع ــد وال ص ي ع ب س ب ي ل
ــاب  ع ص ــدي ال ح ــىل ت ــة ع ري م ع ــات ال ئ ف ــذه ال ــل ه ث يف م
رشف ورأس  ــروج ب خ اح أو ال ج ن ا ب اوزه ج ل وت ي ح ــت س وامل
اً  وع رف ــه إال م ون رأس ك ن ي ه ل ل ــإذن ال ي ب ن م ي ــوع .. وال رف م
رة  ك اب ال ــب ش م ل ك وات االت .. ودع ج ل امل ة يف ك ي ال ه ع ت ام وه

ق . ي وف ت ال ة ب ي ن م ي ال
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وقعنا يف أخطاء أمام الهند وسنخوض 
مباراة اليوم بأسلوب مغايرمباراة اليوم بأسلوب مغاير

مدرب المنتخب:
وو
م

ــادي 22 مايو  ــب ن ــىل ملع ــرص اليوم ع ــام ع تق
ــدوري يمن  ــاراة النهائية ل ــاء املب ــة صنع بالعاصم
ــباعية الذي تنظمه  موبايل الداخيل لكرة القدم الس
رشكة يمن موبايل بمشاركة 90 موظفاً تم تقسيمهم 
ــىل ثمان فرق وزعت عىل مجموعتني حيث ضمت  ع
ــذي،  التنفي ــر  املدي ــب  ــرق مكت ف ــة األوىل  املجموع
الفريق الفني، خدمة العمالء، الرتاسل، فيما ضمت 
ــرتيات  ــة الثانية  فرق املوارد البرشية، املش املجموع

واملخازن، التسويق واملبيعات، اإلدارة املالية.
ــاراة النهائية فريق  ــوم يف املب ــي عرص الي ويلتق
ــق اإلدارة املالية عىل أن  ــات وفري ــويق واملبيع التس
ــز الثالث التي  ــاراة تحديد املرك ــي مب ــبق النهائ يس
ــر التنفيذي  وفريق خدمة  ــع فريق مكتب املدي تجم

العمالء.
وتمكن فريقا التسويق واملبيعات واإلدارة املالية 
ــمهما  ــة عقب حس ــاراة النهائي ــل إىل املب ــن التأه م
ــبوع  ــني أقيمتا األس ــي اللت ــف النهائ ــي نص ملبارات

ــة عىل فريق العمالء  ــايض حيث فاز األول برباعي امل
فيما انتزع  املالية فوزاً صعباً من فريق مكتب املدير 

التنفيذي بهدفني مقابل اليشء.
ــيتم تكريم أصحاب  ــاراة النهائية س وعقب املب

ــيتم  ــرة القدم كما س ــة ك ــة األوىل للعب ــز الثالث املراك
ــرة الطاولة و  ــطرنج، وك ــي الش ــال لعبت ــم أبط تكري
ــالم التي  ــائل اإلع ــة إضافة لوس ــن يف البطول املربزي

واكبت الحدث.

ــدويل  ال أن  ــة  صحفي ــر  تقاري ــرت  ذك
ــب ليفربول  ــالح الع ــد ص ــرصي محم امل
اإلنجليزي مطلوب يف الليجا، خالل فرتة 

االنتقاالت الشتوية، يناير املقبل.
ــربيس  إكس ــة  صحيف ــب  وبحس
ــالح مطلوب  ــإن محمد ص ــة، ف اإلنجليزي
ــد  ــذي رص ــد، ال ــو مدري ــادي أتلتيك يف ن
ــم النجم  ــرتليني لض ــون جنيه إس 50 ملي

املرصي.
ــد يدفع  ــد ق ــو مدري ــت "أتلتيك وأضاف
ــكو يف الصفقة، من  ــك كاراس ــه ياني بالعب
ــة عىل  ــدز باملوافق ــاع إدارة الري ــل إقن أج

رحيل محمد صالح".
وأوضحت أن مدرب الروخيبالنكوس، 
ــيحاول ضم عدد  ــيميوني، س ــو س دييج
ــتوي رغم أنه  من الالعبني يف املريكاتو الش
ــتعانة بدييجو  ــيتمكن حينها من االس س

كوستا وفيتولو.
ــوف  لصف ــالح  ص ــد  محم ــم  وانض
ــايض، قادًما من روما  ليفربول الصيف امل
ــجيل 12 هدًفا يف  ــايل، ونجح يف تس اإليط
ــع  ــى اآلن، ليض ــابقات حت ــف املس مختل
ــم  ــات موس ــل صفق أفض ــن  ــه ضم نفس

االنتقاالت بأوروبا.

نجم  اقـــــرتب 
ــــس ســـان  ــــاري ب
الفرنيس،  جريمان 
مــــن االنـــتـــقـــال 
لــصــفــوف بــايــرن 
ليكون  ــخ،  ــون ــي م
للجناح  بــديــال 
فرانك  الــفــرنــيس 
ــالل  ـــريي خ ـــب ري

الفرتة املقبلة.
وبحسب مصادر 

ــعى  ــإن إدارة بايرن ميونخ، تس ــية، ف ــس فوتبول" الفرنس ــة "فران لصحيف
للظفر بخدمات الجناح األملاني جوليان دراكسلر.

ــارت  ــم الحايل، وأش ــد ريبريي (34 عاما) بنهاية املوس ــي عق وينته
ــبب تذبذب  الصحيفة، إىل أن إدارة البافاري لن تمنحه عقًدا جديًدا بس

مستواه نتيجة سلسلة اإلصابات التي تعرض لها مؤخرًا.
ــذي كارل هانز رومنيجه:  ــا للرئيس التنفي ــت الصحيفة، ترصيح ونقل
"إذا كان السؤال هل يبقى ريبريي أو غري ذلك، فمن األفضل االعتماد عىل 
ــر الريايض لبايرن،  ــح حميديتش املدي ــن صال العب جديد"  وقال حس

عن دراكسلر: "هذا من نبحث عنه".

اإليطايل  مدربه  أن  الصيني  تيانجني  نادي  أعلن 
من  قليلة  أيام  بعد  منصبه  من  استقال  كانافارو  فابيو 
أبطال  دوري  إىل  مؤهل  مركز  احتالل  إىل  الفريق  قيادته 
آسيا، وذلك يف الوقت التي تحدثت معلومات عن إمكانية 
الصني  بطل  إيفرغراند  غوانغجو  عىل  اإلرشاف  توليه 

سبع مرات.
إىل  بالفريق  صعد  الذي  كانافارو  من  بدال  وسيحل 
الدرجة األوىل املوسم املايض وقاده إىل املركز الثالث هذا 
أعلن  كما  سوزا  باولو  السابق  الدويل  الربتغايل  العام، 
السيد سوزا  أن "يقود  أمله  النادي الصيني، معرباً عن 
ويجلب  الجديد  املوسم  يف  جديدة  آفاق  إىل  تيانجني 

السعادة ألنصار كرة القدم".
رحيل  بأن  فيه  كشف  بياناً  الصيني  النادي  وأصدر 
الذي  النادي  مع  ودية"  "محادثات  بعد  جاء  كانافارو 

التي  والنجاحات  باملدرب  أشاد 
حققها معه.

كانافارو  أو  تيانجني  يعط  ولم 
املــشــاريــع  ــن  ع ــــؤرشات  م أي 
اسم  لكن  لإليطايل،  املستقبلية 
قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس 
ارتبط   ،2006 عام  أملانيا  يف  العالم 

بتدريب غوانغجو إيفرغراند.
لفرتة  ــوىل  ت كــانــافــارو  وكــان 
موسم  غوانغجو  تدريب  وجيزة 
شاغراً  املركز  وبات   ،2014-2015
الربازييل  املدرب  أكد  أن  بعد  اآلن 

ضمن  بعدما  النادي  عن  رحيله  سكوالري  فيليبي  لويز 
الصدد  هذا  يف  وقال  السابع،  املحيل  لقبه  إحراز  الفريق 
غوانغجو،  أترك  أن  "يؤملني  الصحافيني  من  ملجموعة 

هذه املجموعة، لكن هذه هي الحياة".
وأضاف "آمل أال أكون قد خيبت ظن أحد. ال أدري 
ما إذا كنت سأعود اىل الصني كمدرب. سأبدأ بالتفكري يف 

مستقبيل اعتباراً من اليوم. لم أقرر شيئاً حتى اآلن".
اللقب  حسم  الــذي  غوانغجو  خرس  وللمفارقة، 
بقيادة  سيبغ  شانغهاي  عن  نقاط   6 بفارق  متقدماً 
املباراة  يف  تيانجني  أمام  بواش،  فياش  آندري  الربتغايل 

األخرية يف ختام املوسم السبت (1-2).
الثالث،  املركز  النتيجة  هذه  بفضل  تيانجني  واحتل 
وسيشارك  فورتشن،  تشاينا  هيبي  خسارة  مستغًال 

املوسم املقبل يف دوري أبطال آسيا.

ــم  يقي ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  إرشاف  ــت  تح
ــبابي حفل تدشني املركز  ملتقى الوعي والتالحم الش
ــيتم  ــريا والذي س ــاء الكول ــة وب ــي األول ملكافح الطب
ــيش بمحافظة  ــة بني حش ــه اليوم يف مديري افتتاح

صنعاء.
ويف هذا الصدد أكد القائم بأعمال الوكيل املساعد 
ــاء  ــة األخ كمال الرشيف أن فكرة إنش ــاع الرياض لقط
ــتمراره ملدة  املركز جاءت بعد تفيش وباء الكولريا واس
ــتدعى  ــهدها بالدنا من قبل وهو ما اس طويلة لم تش
ــر إىل مراكز طبية  ــاءه يف هذه املديرية التي تفتق إنش
ــاك خطة  ــا، موضحاً أن هن ــرض فيه ــار امل رغم انتش

ــم الحاالت املرضية  ــتقبل معظ لتطوير املركز كي يس
ــات باإلضافة إىل وجود  ــى من مختلف الجه والجرح
ــرياً إىل  ــوالدة أيضاً، مش ــتقبال حاالت ال ــالت الس قاب
ــفى مصغر ملدة ثالثة أشهر  ــتمر كمش أن املركز سيس
ــة واألدوات  ــن األجهزة الطبي ــوي العديد م وأنه يحت
ــه  ــة عمل ــة ملمارس ــرا كبداي ــن رسي ــة وعرشي الصحي
ــاني بوجود كوادر طبية مقتدرة، مثمناً  الطبي اإلنس
ــتدعمه  ــري للجهات التي دعمت املركز وس الدور الكب
ــباب عىل  ــتقبال، الفتا إىل أهمية إرشاف وزارة الش مس
ــباب عىل اختالف مشاربهم  املركز كونه سيهتم بالش

ويمكنه من االستمرار يف تحقيق أهدافه.

البيضاء/محمد املشخر
ــد التقني  ــات دوري املعه ــاء أمس منافس ــة البيض ــت بمدين انطلق
ــواة الذي  ــعبية واله ــدم للفرق الش ــرة الق ــنوي األول لك ــاري الس التج
ــاركة 21  ــاري بمدينة البيضاء بمش ــد التقني التج ــه إدارة املعه تنظم

فريقا تم تقسيمها إىل سبع مجموعات تضم كل مجموعة ثالث فرق.
ــالم من مديرية ذي ناعم  ــح فريق الس ــات اكتس ويف افتتاح املنافس
ــرية  بهدفني دون رد، ويف اللقاء الثاني فاز فريق العقلة عىل  فريق الهج

خصمه فريق عزة بثالثة أهداف نظيفة.
ــح  ــداد وصال ــر الح ــري وعم ــح املظف ــه صال ــن عبدالل أدار اللقاءي

الواحدي.

تكريم أبطال الشطرنج والطاولة عقب النهايئ
اليوم التسويق واملالية يف نهايئ سباعية يمن موبايل الكروية

أتلتيكو يسعى لضم صالح

البايرن يقرتب من ضم 
دراكسلر

كانافارو يستقيل من تدريب تيانجني الصيني

وزارة الشباب تدشن اليوم املركز الطبي 
ملكافحة الكولريا ببني حشيش

انطالق دوري املعهد 
التقني بالبيضاء
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