
األندية السعودية يف ورطة
دم  ق رة ال ك وي ل ي اد اآلس ح ع االت وض
ــد أن  ع ــة ب ة يف ورط ودي ــع س ــة ال دي األن
دم  ــن ع ــاء ع الث ث ــس ال ــوم أم ــن ي ل أع
ا  ــي ــال آس ط ــات دوري أب اري ب ــة م ام إق
ب  الع ــىل م ــل 2018م ع ب ق ــم امل وس م ل ل

دة. اي ح م
ــة  دي ــرار األن ق ــذا ال ــع ه ــث وض ي ح
ي  ت ة ال ودي ع س ة ال دي ا األن ــه ىل رأس وع

دة يف  اي ح ــىل أرايض م ــب ع ع ل ــد ال ري ت
ا  م ه ث ل ال ن ال ث اري ي ل يف خ ث م ت ة ت ورط
ل يف  ث م ت ار األول ي ي خ ال ــر، ف ا م م اله وك
ي  ان ث ارة وال ق ــة رشق ال دي ع أن ب م ع ل ال

ة. ول ط ب ن ال اب م ح س ل يف االن ث م ت ي
ــد  ق ة،  ودي ــع س ال ــة  دي األن ــت  ان وك
ة  ــخ س ن ال يف  ــا  ه ات اري ب م ــت  اض خ
ل  ة يف ك ي ران ــرق اإلي ف ــام ال ــة أم ي اض امل

ل  ث م ــان، وي م ــر وُع ط ــارات وق ــن اإلم م
ــال  ط أب دوري  ــة  ول ط ب يف  ة  ودي ــع س ال
ــان  ادي ــل 2018م ن ب ق ــم امل وس ا امل ــي آس
ا  م ي ــدة ف ــيل ج ــالل وأه ه ــم ال ــط ه ق ف
دم  ع ــاد ل ح ــرص واالت ن اد ال ب ع ــت م اس ت
ة،  اري ق ال ــة  ص رخ ــىل ال ــا ع م ه ول ص ح
ــوم  ي ــة  ول ط ب ال ــة  رع ق رى  ج ــت وس

ل. ب ق رب امل م س ن دي ادس م س ال

15 الثــــورةرغاضئ

صنعاء/نبيل الرتايب
ـــ30 من نوفمرب  ــاالت بالدنا بعيد الجالء ال ــبة احتف بمناس
وتزامنا مع  املولد النبوي الرشيف يقام عرص اليوم عىل ملعب 
ــروي يجمع فريقي  ــة صنعاء لقاء ك ــادي األهيل بالعاصم الن

نخبة رداع ورواد األمانة عىل كأس الـ30 من نوفمرب.
ــذا الصدد أوضح الكابنت محمود الكهايل مدرب فريق  ويف ه
ــىل ملعب  ــتقام ع ــاراة التي س ــدم أن املب ــرة الق ــة رداع لك نخب
ــي تقيمها نخبة  ــطة الرياضية الت ــيل تأتي يف إطار األنش األه
ــروف الصعبة  ــة يف ظل الظ ــني خاص ــيط الرياضي رداع لتنش

ــبب العدوان الغاشم والحصار الجائر  التي تمر بها بالدنا بس
ــاركة الشباب والرياضيني  املفروض عىل بالدنا إضافة إىل مش
ــني واملتمثلة يف  ــىل قلوب مل اليمني ــاء ذكرى عزيزة ع يف إحي
ــذا االحتفال بذكرى املولد  ــد الجالء الثالثني من نوفمرب وك عي

النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــدد من  ــاركة ع ــهد مش ــاراة ستش ــر أن املب ــر بالذك والجدي
ــر  ــدي وعم ــال حم ــنت جم ــال الكاب ــل أمث ــن الجمي رواد الزم
عبدالحفيظ وأحمد الصنعاني وعزيز الكميم  واملرعب عصام 
دريبان ومحمد العزعزي وعادل التام وغريهم من نجوم الزمن 
الجميل الذين سيشاركون يف املباراة ضمن فريق رواد األمانة.

حجة/احمد نارص مهدي
ع  م ج ــارس وم ن ي ــار ب م ــة ع درس ــا م ق ري ــل ف أه ت
ــول  رس ال ــة  ول ط ب ل ــة  ي ائ ه ن ال ــاراة  ب امل إىل  ــورة  ث ال
ة  وي ان ث ــة ال ل رح م ل دم ل ق رة ال ك ة ل ــي درس م امل ظ األع
ــة  ي رتب ــا إدارة ال ه م ظ ن ــي ت ت ــة وال ج ــة ح ظ اف ح م ب
اري  ج رب ال م وف رتة -20 29 ن ف الل ال ة خ ج ــة ح ن دي م ب

ة. ج رص ح ادي ن ب ن ع ل ىل م ا ع ه ات س اف ن ام م ق وت
ارس  ن ي ــار ب م ــة ع درس ق م ري ل ف أه اء ت ــث ج ي ح
ع  م ج ــق م ري ىل ف ــي ع ائ ه ن ــف ال ص ــوزه يف ن ــد ف ع ب

ــخ  س الث ن ر ث ب) يف أخ ق ل ل ال ام وي (ح رتب ــرص ال ن ال
د  دي ع ل رص ل ن ــع ال م ج ع م ي ي ض م ت ــد رغ ي دف وح ه ب
ل  أه ا ت م ي ة ف ج ي ت ن ل ال دي ع ت ة ل ل ــه س رص ال ف ن ال م
ريه  ظ ن ه ل اح س ت د اك ع ورة ب ث ع ال م ج ة م درس ق م ري ف

دف. ل ه اب ق داف م ة أه ي ان م ث ي ب اط م ح د ال ي ه ش ال
ــة  وي ه ــد  دي ح ت ل ــوم  ي ال ــان  ق ري ف ال ي  ق ت ل ــي وس
م  ري ك م ت ت ــىل أن ي ة ع ول ط ب ن ال ف م ي وص ــل وال ط ب ال
ة  ق اب س ذا م ة وك روي ك ة ال ول ط ب ة يف ال ــارك ش رق امل ف ال
ة  ل رح دارس امل ني م ت ب م ي ي أق ت ة ال ــي درس ة امل اإلذاع
ف. رشي وي ال ب ن د ال ول رى امل ة ذك ب اس ن م ة ب ي اس األس

ذمار/ عادل الطيش
ــس عىل صالة  ــت صباح ام اختتم
الفقيد راوية املغلقة بذمار منافسات 
ــيطية للجمباز والتي  البطولة التنش
نظمها ودعمها ورعاها االتحاد العام 
للجمباز عرب فرعه يف املحافظة  تحت 
ــة  والرياض ــباب  الش ــب  مكت ارشاف 
ــار احتفاالت بالدنا  باملحافظة يف اط
ــني للجالء وتزامنا مع  بالعيد الخمس
ــالمية  ــاالت بالدنا واالمة االس احتف
باملولد النبوي الرشيف عىل صاحبه 
افضل الصالة والسالم ..خالل الفرتة 
ــاركة  ــرب الجاري  بمش 26 – 28  نوفم
ــئني –  ــوا فئات (الناش ــا مثل 23 العب
ــار برنامج  ــار ) يف اط ــباب – الكب الش
ــاز يف االحتفال  ــاد العام للجمب االتح
ــبتمرب  س ــة  اليمني ــورة  الث ــاد  بأعي
ــات  محافظ يف  ــرب  ونوفم ــر  واكتوب
ــة  اقام ــمل  يش ــذي  وال ــة  الجمهوري
ــيطية  ــوالت التنش ــن البط ــد م العدي
ــات ذمار – إب  االحتفائية يف محافظ

– الحديدة – عمران..
ــة بتكريم  ــة الخاص ويف االحتفالي

ــدد  ــن واملربزين يف البطولة ش الفائزي
ــباب والرياضة  ــام مكتب الش مدير ع
باملحافظة حسني الصويف اىل رضورة 
ــة  بأهمي ــي  اليمن ــباب  الش ــري  تذك
ــن ضمنها عيد  ــة وم ــاد الوطني االعي
ــدوان  الع ــل  ظ يف  ــة  خاص ــالء  الج
ــم للعديد من مناطق  واالحتالل القائ
ــتهداف منشآت ومقدرات  بالدنا واس
ــباب  ــا ممتلكات الش ــا فيه ــالد بم الب

والرياضيني ..
ــاط الفاعل واملتميز  مشيدا بالنش
ــار يف كل االلعاب الرياضية  ألبناء ذم
ــأن حياتنا  ــا للعالم ب ــن اعلنوه والذي

ستستمر ورياضتنا ستستمر .

ــار  ــام كب ــة ق ــام االحتفالي ويف خت
الضيوف بتكريم الفائزين يف البطولة 
بالكؤوس وامليداليات امللونة واملبالغ 
ــة وهم  ــهادات التقديري ــة والش املالي

كالتايل :
فئة الناشئني :

االول: اسامة محمد ابو عاطف
الثاني: وائل سعد الحوري

الثالث: وضاح عبده اليفاعي
فئة الشباب :

االول: عبدالقادر محمد الهتار
ــد  محم ــالم  عبدالس ــي:  الثان

السماي
الثالث سيف محمد السماوي

ذمار/عادل الطيش
ــام أللعاب  ــرع االتحاد الع يقيم ف
القوى بمحافظة ذمار صباح السبت 
ــالء األوىل الخرتاق  املقبل بطولة الج
الضاحية تزامناً مع احتفاالت بالدنا 
ــدة وذكرى  ــة املجي ــاد الوطني باألعي
ــد النبوي الرشيف عىل صاحبه  املول

أفضل الصلوات والتسليم.
ــة من  ــل البطول ــم تأجي ــث ت حي
ــاح  صب إىل  ــس  الخمي ــد  غ ــاح  صب
ــس  الخمي ــٍد  غ ــوم  ي ــون  ك ــبت  الس
ــوي  النب ــد  املول ــرى  ذك ــادف  يص

الرشيف.
ــار رئيس فرع  ــذا الصدد أش ويف ه
ــد عباد  ــنت فؤاد محم ــاد الكاب االتح
إىل أن التأجيل يأتي بسبب انشغال 
ــا باالحتفال  ــة مكوناته ــا بكاف بالدن

ــوي الرشيف وانه  ــرى املولد النب بذك
ــبت املقبل  ــاح الس ــد صب ــم تحدي ت
ــم االنتهاء  ــة البطولة بعد أن ت إلقام
ــة  الالزم ــريات  التحض ــع  جمي ــن  م
ــيق مع الجهات  إلقامتها بعد التنس
ــه الدعوة لكل  املعنية، مجددا توجي
العبي الضاحية يف بالدنا للمشاركة 
ــم تحديد مكان  ــي ت ــة والت يف البطول
انطالقها من جولة عزان  يف الدائري 
ــيكون  الجنوبي بمدينة ذمار فيما س
خط النهاية بمكتبة الربدوني بشارع 
ــا أن  ــم، متوقع ــافة 5 ك ــاء وملس صنع
ــا إىل ما  ــاركني فيه ــدد املش ــل ع يص
ــداء من  ــني ع ــد عن مائة وخمس يزي
ــدارس من  ــات وامل ــة والجامع األندي
ذمار واملحافظات التي تم التخاطب 
ــا  ــد منه ــدت العدي ــي أب ــا والت معه

التجاوب مع الفرع.

ــن  ــة، ع ــر صحفي ــت تقاري تحدث
ــباني، يف ضم  رغبة ريال مدريد اإلس
ــكاردي،  ــاورو إي ــالن، م ــرت مي نجم إن
ــم خط  ــي، لتدعي ــو الصيف يف املريكات
ــة  ــذ بداي ــي من ــذي يعان ــوم ال الهج

املوسم.
ــف  الصح ــن  م ــد  العدي ــارت  وأش
ــدوىل  ال رد  أن  إىل  ــة،  اإليطالي
ــرض امللكي، كان  األرجنتيني، عىل ع
ــرك فريقه يف الوقت  ــه ال يفكر يف ت بأن

الحايل.
"آس"  ــة  صحيف ــفت  وكش
ــائل إعالم  ــن وس ــال ع ــبانية، نق اإلس
وراء  ــي  الحقيق ــبب  الس ــة،  إيطالي
تجاهل إيكاردي لعرض ريال مدريد، 
ــتعداد  ــع لعدم اس ــة أنه يرج موضح
زوجته ووكيلة أعماله الشهرية، واندا 
ــة ميالنو، والذهاب  ــارا، يف ترك مدين ن
ــا، رفقة  ــارج إيطالي ــة أخرى خ ملدين

أوالدها الخمسة.
ــؤولة عن  ــدا، هي املس ــرب وان وتعت
ــكاردي،  بإي ــة  خاص ــات  مفاوض أي 
ــادت املفاوضات األخرية  حيث أنها ق
ــرت، والتي انتهت  ــه وبني إدارة اإلن بين
ــون يورو يف  ــل 5 ملي ــد مقاب بالتجدي
ــت عىل مبلغ  ــم، وحينها حصل املوس

كبري نظري إنهاء الصفقة.
ــيانو  لوتش ــئل  ُس وأن  ــبق  وس
ــن إمكانية  ــباليتي، مدرب اإلنرت ع س
رحيل إيكاردي لريال مدريد، وحينها 
رد بأن الالعب يريد إكمال مسريته يف 

الفريق إىل األبد.
ــتعداده  ــال قد أبدى اس وكان الري
ــورو، مقابل ضم  ــني ي ــع 110 مالي لدف
ــت  ــرت رفض ــكاردي، إال أن إدارة اإلن إي
ــل  ــع املقاب ــت رف ــرض، وطلب ــذا الع ه
ــىل أن الالعب جدد  ــًال ع ــادي، فض امل

عقده مع الفريق قبل أشهر قليلة.

اليوم رواد األمانة يقابلون نخبة رداع على كأس الـ٣٠ من نوفمرب

عمار والثورة إىل نهايئ بطولة الرسول األعظم الكروية بحجة

ابو عاطف والهتار بطال  بطولة الجالء للجمباز بذمار 

السبت.. بطولة الجالء األوىل للضاحية بذمار

زوجة إيكاردي تعيق انتقاله للريال

ــة الثورة  ــاق بمديري ــباب امليث ــادي ش ــم ن ينظ
ــمرب املقبل  ــهر ديس ــاء خالل ش ــة صنع بالعاصم
ــرق  ــدم لف ــرة الق ــئني لك ــبال والناش ــة األش بطول
ــي يف إطار  ــي تأت ــة والت ــة العاصم ــات أمان مديري
ــباب  ــطة والفعاليات التي يحرص نادي ش األنش
ــدار العام بدعم ورعاية  امليثاق عىل إقامتها عىل م

رئيس النادي عبدالقادر عبدالله إبراهيم.

ــس اللجنة املنظمة  ــدد أوضح رئي ويف هذا الص
ــري إلقامة  ــداد والتحض ــدي أن اإلع ــه الهن عبدالل
ــث يتم وضع  ــاق حي ــري عىل قدم وس ــة يس البطول
ــاح البطولة  ــأنها إنج ــة الرتتيبات التي من ش كاف
ــرياً إىل أنه يتم  ــة، مش ــورة الالئق ــا بالص وإخراجه
ــة العاصمة  ــف مديريات أمان ــيق مع مختل التنس
ــة املخصصة  ــاركة يف البطول ــز فرقها للمش لتجهي

ــبال تحت 14 عاماً وفئة الناشئني تحت  لفئة األش
16 عاماً.

ــادي  ــس الن ــود رئي ــىل جه ــدي ع ــى الهن وأثن
ــذي ال يألو جهداً  ــه إبراهيم ال ــادر عبدالل عبدالق
ــالزم  ال ــم  الدع ــم  وتقدي ــريات  التحض ــة  متابع يف 
ــري إقامة  ــة الصعاب التي تعرتض س ــهيل كاف وتس
ــباب  ــا نادي ش ــي ينظمه ــطة الت ــف األنش مختل

ــئني الكروية  ــبال والناش امليثاق ومنها بطولة األش
ــهر ديسمرب املقبل وعقب  املزمع انطالقها خالل ش
ــات إلقامتها، متمنياً  ــن مختلف الرتتيب االنتهاء م
ــع البطولة التي من  ــن كافة املديريات التفاعل م م
شأنها صقل مواهب ومهارات الالعبني من الفئات 
ــات  ــذه الفئ ــيط ه ــذا تنش ــرى وك ــة الصغ العمري
ــر بها  ــاع التي تم ــل األوض ــة يف ظ ــة خاص العمري

بالدنا بسبب العدوان الغاشم وحصاره الجائر.
ــي  الت ــاق  امليث ــة  مدرس الدارة  ــكره  ش ــاً  موجه
ــة القامة املباريات  تعاونت يف تجهيز ملعب املدرس

عليه .

نادي شباب امليثاق ينظم بطولة لألشبال والناشئني

الثورة / عبدالرقيب فارع
تجاوز فريق شعب صنعاء خصمه 
ــني مقابل هدف  ــوك بهدف ــق الريم فري
ــة  الجول ــات  منافس ــاح  افتت ــن  ضم
ــن بطولة اعياد  ــة واالخرية م الخامس
الثورة اكتوبر ونوفمرب لكرة القدم التي 

ينظمها فرع اتحاد كرة القدم باألمانة 
ــعب اول  وبهذا الفوز يحصد ابناء الش

انتصار لهم يف البطولة .
ــطة  ــاراة بمجملها كانت متوس املب
ــوك مختار  ــجل للريم ــث س االداء حي
ــوك عند  ــدف فريقه الريم ــذي ه املاخ
ــادة  بقي ــعب  الش ــود  ليع ــة 53  الدقيق

ــدي اىل  ــيل العبي ــرضم ع ــه املخ مدرب
اجواء اللقاء وقلبوا الطاولة والنتيجة 
ــداف  ه ــطة  بواس ــني  هدف ــجيل  بتس
ــي يف الدقيقة 86  الفريق مجد الحكيم
ــة 89  ــع الدقيق ــي مطل ــليم الرداع وس
ــان بهدفني  ــاء بفوز الفتي ــي اللق لينته

مقابل هدف .

ــعب  الش ــع  رف ــار  االنتص ــذا  وبه
ــادرا بها  ــس نقاط مغ ــده اىل خم رصي
مؤخرة الرتتيب اىل املركز الرابع مؤقتا 
وبقى الريموك يف مركزه الثالث  بسبع 

نقاط.
وتتواصل مباريات الجولة األخرية 
ــدة الخامس  ــاء يجمع الوح اليوم بلق

مع متذيل الرتتيب العروبة .
ــه  املنظم ــة  اللجن ــرت  اق ــك  ذل اىل 
ــمة  ــاراة االحاس ــل املب ــة تاجي للبطول
ــة بدال  ــو اىل الجمع ــيل  وماي ــني االه ب
رصف  ــر  تاخ ــبب  بس ــس  الخمي ــن  م
يف  ــة  بالبطول ــة  الخاص ــات  املخصص

البنك املركزي.

اليوم.. الوحدة والعروبة

الشعب يتجاوز الريموك يف كروية أعياد الثورة
تعادالن إيجابيان ضمن منافسات املستوى 

الثاين لدورة األلعاب الرياضية بإب
إب/محمد الورايف

ــعب إب واملجد  ــا ش ــرج فريق خ
ــن املباراة  ــدف ملثله م متعادلني به
ــس  ــرص أم ــا ع ــرت بينهم ــي ج الت
يف  ــإب  ب ــيس  الكب ــب  ملع ــىل  ع
ــي  ــتوي الثان ــات املس ــار مباري إط
ــدم املندرجة ضمن  ــة كرة الق لبطول
ــات دورة إب حاضنة الوطن  منافس
ــة حالياً  ــة املقام ــاب الرياضي لأللع
ــفيي  بمحافظة إب وبرعاية مستش

املجد واملنار التخصصيني بإب.
ــوط األول من اللقاء انتهى  الش
ــوط  الش ويف  ــلبي  الس ــادل  بالتع
ــدة تمكن  ــة مرت ــن هجم ــي وم الثان
ــجيل هدف  ــن تس ــد م ــق املج فري
يف  ــش  الوري ــارس  ي ــرب  ع ــبق  الس
ــاراة  ــة املب ــل نهاي ــة 11 وقب الدقيق
ــعب  بخمس دقائق نجح فريق الش
ــب  الالع ــرب  ع ــادل  التع إدراك  يف 

ــاراة  املب ــي  لتنته ــزام  ح ــد  محم
بالتعادل االيجابي (1 / 1).

ــيل  النزي ــا  زكري ــاراة  املب أدار 
وراقبها الكابنت عادل املنصوب.

ــاراة الثانية التقى فريقا  ويف املب
إتحاد إب والرشيد وانتهي الشوط 
ــيد بهدف سجله  األول بتقدم الرش
ــي، يف الدقيقة  الالعب أمجد امليتم
ــي ومع  ــوط الثان ــارشة ويف الش الع

ــق  ــن فري ــة تمك الخامس ــة  الدقيق
االتحاد من تسجيل هدف التعادل 
ــي الكرازي  ــاء العبه مصطف بإمض
ــاول كل  ــدف التعديل ح ــب ه وعق
ــر لكن دون  ــباك اآلخ ــق لدغ ش فري
ــاراة بالتعادل  املب ــي  جدوى لتنته

بهدف ملثله.
ــار  النج ــب  حبي ــاراة  املب أدار 

وراقبها الكابنت عادل املنصوب.
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