
إب/ محمد الورايف 
ــب  ع ل م ــىل  ع ــس  أم ــت  ق ل ط ان
ة   ع ــات دور األرب اري ب إب م يس ب ب ك ال
ــاب  ع ــات دورة األل س اف ن ــار م يف أط
ار  ــع ش ــت  ح وت ــإب  ب ــة  ي اض ري ال
ــة  اي رع وب ــن  وط ال ــة  ن اض ح إب 
ي  ــف ش ت س وم ــد  ج امل ي  ــف ش ت س م
ــو  ك ي ــة ب ــني ورشك ص ص خ ت ــار ال ن امل
ن  م س ض ــات ام اري ب اءت م ــإب وج ب
ــي  ان ث ال وي  ــت س امل ــات  س اف ن م
إب  ب  ــع ش ــا  ق ري ف ــي  ق ت ال ــث  ي ح
اراة  ب ت امل ه ت ــدة وأن اع ق ن ال ام ض وت
ــات   رضب ب ب  ــع ش ال ــق  ري ف ــوز  ف ب
ــادل  ع ت ــد  ع ب  (6/7) ــة   ي ح ي رتج ال
ل  ــج س ــه  ل ث مل ــدف  ه ب ــون  ق ري ف ال
ن  ام ض ت ق ال ري ف ــد أوال ل م ح ر م اب ج
ادل  ع ت دف ال وم ه ق ل ارون ح وأدرك ه
ان  ق ري ف ــم ال ك ت ا أح ده ع ب ب ــع ش ال
رت  ــف ي أس ت ة ال ي ح ي رتج ات ال رضب ل
ــدور  ل ــه ل ل أه ب وت ــع ش ــوز ال ــن ف ع

ي. ائ ه ن ال
ــام  س ب ــم  ك ح ال ــاراة  ب امل إدارة 
ــادل  ــنت ع اب ك ــا ال ه ب ــان وراق س م ش

وب  ص ن امل
ــس  ي رئ ــب  ائ ن ــاراة  ب امل ــرض  ح
ــب  ي ج ن ــدة  اع ق ال ــن  ام ض ت ــادي  ن
دم  ق ــاد ال ح رع ات س ف ي ــوب ورئ ي ه م
ي   ع ش خ ال م  ي رح دال ب ع ة  ظ اف ح امل ب
ــات  س اف ن وم م ي ق ال ل ط ن ــت ا س م ي ،ف

وي االول. ت س امل
ــت  م ت ت اخ ــر  آخ ــب  ان ج ويف 
ــة إب  ن دي م ــيل ب ص ــب امل ع ل ــيل م ع
ــة  روي ك ال ــة  ول ط ب ال ــات  س اف ن م
ــد  ي ق ف ل ل ــة  ث ال ث ال ــة  وي ن س ال

ــم  ث ي ه ــب  الع ال ــإب  ب ــة  ي اض ري ال
ب إب  ــع ــادي ش ــب ن ــوي الع ط ق ال
ــة  ام ق وامل ــدريس   امل ــب  خ ت ن وامل
ــخ  ي ش ال ــة  اي رع ب ــا  ه ات س اف ن م
ــل  ي وك ــي  روع امل ــد  واح دال ب ع
ــة  ي ن ف ال ــؤن  ش ل ل إب  ــة  ظ اف ح م
ي  ف ش ت س ــن م م م دع ــة ب ظ اف ح امل ب
ــت  ح وت ــإب  ب ــص  ص خ ت ال ــار  ن امل
ــي  ام ش ال ــيس  ي ع ــنت  اب ك ال ارشاف 
ي  ت ــة وال ي ائ ه ن ــاراة  ال ب ــاءت امل وج
الل  ه ــاد وال ح ــي االت ق ري ــت ف ع م ج
ــت  ه ت وان ــة  ول ط ب ال ــي  ائ ه ن يف 
اد (2/3)  ح ق االت ري ــوز ف ف اراة ب ب امل
اء  ه ت ــد ان ع ة ب ي ح ي رتج ــات ال رضب ب
ادل  ع ت ال ــاراة ب ب امل يل ب ــت االص وق ال
ــل  ج س ــدف  ه ل ــدف  ه ب ــي  اب ج االي
رادي  ج ــدان ال م ــاد غ ح ــق االت ري ف ل
ل  ي ج س ن ت ــالل م ه ق ال ري ن ف ك م وت
ال  ض ب ن الع ــرب ال ادل ع ع ت ــدف ال ه

وي . ل ح
د ويف  ام زي س م ب ك ح اراة ال ب ادار امل

ب   ت ك ام م ر ع دي ام م اراة ق ب ــة امل اي ه ن
ــة  ظ اف ح امل ــة ب ي اض ري ــاب وال ب ش ال
ــب  ت ك ــر م دي ــاوي  وم س ــم امل ي راه أب
ة  ي ن ف ؤون ال ش ل ة إب ل ظ اف ح ل م ي وك
ر إدارة االرشاف  دي ري وم زوق اد ال ه ج
ــة  ظ اف ح امل ــل  ي وك ل ل ــة  ع اب ت وامل
ريس  ــدس م ن ه ــة امل ي ن ف ــؤون ال ش ل ل
دم  ق اد ال ح ــرع ات س ف ي اع ورئ ج ش ال
ي  ع ش خ ال م  ي رح دال ب ع ة  ظ اف ح امل ب
ي  ام ش ــيس ال ي ة ع ول ط ب ــرشف ال وم
اب  ب ش ــب ال ت ك ام م ــر ع دي ــب م ائ ون
ل  اض د ف ة رع ظ اف ح امل ة ب ي اض ري وال
ــاس  ك ب ــاد   ح االت ــق  ري ف ــم  ري ك ت ب
ة  ي ب ذه ــات ال ي دال ي ــز األول وامل رك امل
الل  ه ال ــق  ري ــم ف ري ك ــة وت ول ط ب ال ب
ــه  ول ص ح ل ــة  ي ض ف ال ــات  ي دال ي امل ب
ب  الع م ال ري ك ي، وت ان ث ز ال رك ىل امل ع
ــداف  وه ــايض  ق ال ــام  س ب ــايل  ث امل
ل  ض ــح وأف ــان راج م ي ل ــة س ول ط ب ال
ــل  ض ــرادي وأف ج ــالل ال ــارس ج ح

ي. امل س ادل ال درب ع م

ــايف  ــلونة، تش ــطورة برش ــف أس كش
ــد القطري الحايل،  هرنانديز، العب الس
ــبت إليه،  حقيقة الترصيحات التي نس
ينتقد فيها الربازييل نيمار جونيور نجم 
ــيس الحايل  ــان جريمان الفرن باريس س
عىل سلوكه غري الريايض يف املباراة ضد 

رين.
وتواصلت صحيفة موندو ديبورتيفو 
الكتالونية مع تشايف للتحقق من صحة 

ــد  ــى قائ ــث نف ــات، حي ــذه الترصيح ه
برشلونة السابق كل ما ذكر عىل لسانه.
ــل أي يشء  ــم أق ــايف: "ل ــدد تش وش
ــذه  ــوا ه ــد اخرتع ــل، لق ــذا القبي ــن ه م

الترصيحات".
ــت  نقل ــد  ق ــالم  إع ــل  وسائ ــت  وكان
ــايف، يقول  ــان تش ــىل لس ــات ع ترصيح
ــاه نيمار،  ــعر بخيبة أمل تج فيها: "أش
آمل أنه مع الوقت سوف يتعلم ويصبح 

ــم  ل ــه،  لخصوم ــا  احرتاًم ــرث  أك
يف  ــك  ذل ــه  نعلم أن  ــع  نستط
ــان رحيله  ــا ك ــلونة، وربم برش
ــذا   ه ــع،  للجمي ــرار  ق ــل  أفض
ــل  يجع ــيسء  ال ــوك  السل

الالعبني الكبار ال أحد 
يتذكرهم".

تشايف ينفي حقيقة هجومه على نيمار
ــم  ل ــه،  لخصوم ــا  احرتاًم ــرث  ك
يف  ــك  ذل ــه  نعلم أن  ــع  ستط
م
ــان رحيله  ــا ك ــلونة، وربم رش
ــذا   ه ــع،  للجمي ــرار  ق ــل  فض
ــل  يجع ــيسء  ال ــوك  سل

العبني الكبار ال أحد 
يسيس

تذكرهم".
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الثورة / أحمد أبوزينة
ــارف يف بطولة  ــجي وردفان ع ــارك اليمنيني زهري موش ش
ــة الرابعة  ــاءات املجموع ــس لللق ــة للتن ــز الدولي كأس ديفي
ــرب  ــم وأك ــن أه ــرب م ــي تعت ــة الت ــوط ، يف البطول ــكام خط كح
ــام  ــس وتق ــدويل للتن ــاد ال ــا االتح ــي ينظمه ــوالت الت البط
ــقط خالل الفرتة (29  ــاتها يف العاصمة الُعمانية مس منافس

يناير وحتى 4 فرباير) 2018م.
ــي (عمان  ــة 12 دولة اسيوية ه ــة مشارك ــد البطول وتشه
ــن، جيوام ،بنجالدش ،ترامكستان  ،العراق ،االمارات، البحري
ــا ،سنغافورة)  ــان، منغولي ــار، كازاخستان،طاجكست ،ماينم
فيما تغيب اليمن عن املشاركة يف البطولة للعام الرابع ،وتقام 
ــل األول والثاني إىل  ــام املجموعات حيث يتأه ــة بنظ البطول

املجموعة الثالثة .
ــارف بدعوة من  ــجي وردفان ع وجأت مشاركة زهري موش
ــا بالظهور  ــد استطاع حاكمن ــان للتنس، وق ــاد اليمني االتح

الجيد واملرشف يف البطولة .

ــة  األوملبي ــة  اللجن ــت  كشف
ــاً  رياضي  13 أن  ــت  السب ــة  الدولي
ــن الذين  ــني م ــني اثن ــاً ومدرب روسي
ــة  ــم الدولي ــة التحكي ــت محكم ألغ
ــاف  اإليق ــة  عقوب ــوع  األسب ــذا  ه
ــون مؤهلني  ــاة، سيكون ــدى الحي م
ــوي  الشت ــاد  األوملبي يف  ــة  للمشارك

2018م.
وأكدت اللجنة أن القرار النهائي 
ــي ستقام  ــدورة الت ــه يف ال بمشاركت
ــغ الكورية الجنوبية  يف بيونغ تشان

سيتخذ يف األيام املقبلة.
ــىل  ع ــوع  أسب ــن  م ــل  أق ــل  وقب
 9 ــني  ب ــررة  املق ــاب  األلع ــالق  انط
ــدث  ــن املتح ــه، أعل ــر و25 من فرباي
ــة الدولية مارك أدامز  باسم األوملبي
ــا،  ــة له ــة تابع ــة متخصص أن لجن
ــة ملفات الرياضيني  ستقوم بدراس
ــروس، وتقرر عىل ضوء  واملدربني ال
ــوًّال بالفعل  ــون مخ ــن سيك ــك م ذل

للمشاركة يف األوملبياد.
ــني من إلغاء  ــى ذلك بعد يوم وأت
ــم الريايض، عقوبة  محكمة التحكي
ــاً روسياً  ــق 28 رياضي ــاف بح اإليق
ــدى الحياة  ــل 43، ُمِنعوا م ــن أص م
ــاب األوملبية  ــة يف األلع عن املشارك
ــات  ــة منشط ــة فضيح ــىل خلفي ع

طالت الرياضة الروسية.
ــزل  اعت  ،28 ـــ  ال ــن  ضم ــن  وم
ــي  يبق ــا  م ــة،  الرياض ــة  مزاول  13
الرياضيني الـ 13 واملدربني االثنني. 
ــدت  أك ــة  األوملبي ــة  اللجن ــت  وكان
الخميس بعد صدور قرار التحكيم، 
ــم  يأهله ــن  ل ــة  العقوب ــع  رف أن 

للمشاركة تلقائياً يف األوملبياد.
ــز السبت "سننظر  وأوضح أدام
ــل  ــة قب ــل حال ــردي إىل ك ــل ف بشك
ــك  ــداً أن ذل ــرار"، مؤك ــل لق التوص

سيتم قبل انطالق األلعاب.

ــة الروسية منذ  ــي الرياض وتعان
ــف نظام  ــة كش ــن فضيح ــني م عام
ــط ممنهج برعاية الدولة، طال  تنش
عىل وجه الخصوص دورة األلعاب 
ــي  الت  2014 ــة  الشتوي ــة  األوملبي
ــيش.  سوت ــة  مدين يف  ــا  استضافته
ــايض،  امل ــرب  وديسم ــرب  نوفم ــني  وب
الدولية عقوبات  ــة  أصدرت األوملبي
 43 ــق  بح ــاة  الحي ــدى  م ــاف  إيق
رياضياً عىل خلفية استفادتهم من 

هذا النظام.
ــؤالء باستئناف  وتقدم 42 من ه
إىل محكمة التحكيم التي تتخذ من 
مدينة لوزان السويرسية مقراً لها. 

ــة إنه "يف 28 حالة،  ورأت املحكم
ــن  ــم تك ــة ل ــة املقدم ــني أن األدل تب
ــرق لقواعد  ــة إلثبات وجود خ كافي
ــل  قب ــن  م ــات،  املنشط ــة  مكافح
ــا رفعت  ــني". كم ــني املعني الرياضي
 11 ــن  ع ــي  جزئ ــل  بشك ــة  العقوب
ــاً متحدثة عن وجود "أدلة"  رياضي
ــا خفضت  ــم، إال أنه ــىل تنشطه ع
عقوبتهم من اإليقاف مدى الحياة، 
إىل الحرمان من املشاركة يف أوملبياد 
بيونغ تشانغ. أما بشأن الرياضيني 
ــني، فستنظر املحكمة  الثالثة املتبق
ــن قبلهم يف  ــاف املقدم م يف االستئن

وقت الحق.
ــي  ــط الت ــة التنش وأدت فضيح
ــة والعاملية،  ــة الروسي ــز الرياض ته
ــن  م ــروس  ال ــني  الرياضي ــع  من إىل 
املشاركة يف منافسات عاملية أبرزها 
ــاد 2016م الصيفي يف مدينة  أوملبي
ــا  ــة. كم ــريو الربازيلي ــو دي جان ري
قررت األوملبية الدولية منع مشاركة 
ــاد  أوملبي يف  ــروس  ال ــني  الرياضي
ــاً  رياضي  169 ــاء  باستثن 2018م، 
ــن املنشطات،  ــت "نظافتهم" م ثبت
عىل أن يشاركوا تحت راية محايدة.

ــول عىل  ــه يف الحص ــي عن نجاح ــي األمريك ــدو سيت ــادي أورالن ــن ن أعل
ــات الالعب املرصي عمرو طارق، مدافع فريق وادي دجلة لصفوفه عىل  خدم

سبيل اإلعارة.
ــاء ذلك يف بيان رسمي نرشه النادي عىل موقعه اإللكرتوني، وأكد خالله  ج
ــة املوسم الذي سيبدأ خالل  ــارة ستكون ملدة عام واحد، ينتهي بنهاي أن اإلع

أيام.
ــادي: "نحن سعداء للغاية باإلعالن  ــال نيكي بودليتش املدير العام للن وق
عن نجاحنا يف ضم عمرو طارق يف فرتة اعارة، هو مدافع يتميز باللعب بقدمه 

اليرسى وسبق له أن لعب يف الدوري األمريكي مع كولومبس كرو".
ــا يف الواليات املتحدة ستساعده  ــاف: "متأكد ان تجربته السابقة هن وأض
ــرصي، وسيتأقلم بشكل  ــه من الدوري امل ــرتة االنتقالية بعد انضمام ــىل الف ع

جيد هنا يف أورالندو".
ــرتة اعارة من  ــرو أثناء ف ــح كولومبس ك ــد لعب لصال ــرو طارق ق ــان عم وك
ــم يشارك سوى  ــوف الفريق االسباني ول ــس أثناء احرتافه يف صف ــال بيتي ري

لدقيقتني.
جدير بالذكر أن أورالندو سيتي األمريكي سبق وأن لعب له الربازييل كاكا، 
ــة املوسم يف الواليات املتحدة  ــن اعتزاله قبل عدة أسابيع مع نهاي والذي أعل

األمريكية.

البيضاء / محمد املشخر
دوري  ــات  منافس ــل  تتواص  
ــي  التنشيط ــية  الرياش ــاء  أصدق
ــرق الشعبية  ــرة القدم للف ــي لك الثان
ــاح  وصب ــية  الرياش ــي  بمديريت
ــاء  البيض ــة  محافظ رداع  ــة  بمنطق
ــباب  ــن ش ــة م ــه نخب ــذي ينظم وال
ــي  ــت الرصيم ــايض ببي ــرص الري الن
وبدعم املغرتبني أبناء الرياشية التي 

يشارك فيه 16 فريقا .
ــاءات وأسفر  ــد أقيمت ثالثة لق وق
اللقاء األول عن تمكن فريق االتحاد 
ــوز عىل فريق النور  الرشفاني من الف

ــل  مقاب ــداف  أه ــة  باربع ــيش  الوحي
ــي حقق فريق  ــة ،يف اللقاء الثان ثالث
ــىل  ــا ع ــوزا ثمين ــرسب ف ــوارح امل الج
ــة  بثالث ــي  الرصيم ــر  الصق ــق  فري
ــني وللقاء الثالث  أهداف مقابل هدف

تعادل فريقا سام النويرة مع املغيش 
بنتيجة ثالثة أهداف لكال منهما.

ــش  قطي ــد  محم ــاءات  اللق أدار  
ــر  مسف ــد  ومحم ــريي  الط ــح  وصال
ــور رئيس  ــد القشطري ،وبحض وزائ

ــدوري قائد صالح  ــة املنظمة لل للجن
الرصيمي.

ــق اليوم  ــر تنطل ــب آخ ــن جان وم
ــدوري  ل ــة  الثماني دور  ــات  مباري
ــيس امللقب (  ــه اآلن ــد عبدالل الشهي
ــرق الشعبية  ــدم للف ــرة الق ــيل ) لك ب
ــق التوحيد قيفة  ــاراة تجمع فري بمب
مع فريق الوحدة (ا) ،ويقام غدا لقاء 
ــز(أ) مع  ــباب حزي ــق ش ــع فري يجم
فريق الوحدة (ب) ،وسيلتقي فريق 
ــاد  ــق اتح ــز (ب) بفري ــباب حزي ش
ــي  ــل ويلتق ــاء املقب ــة الثالث الصافي
ــرة مع  ــباب الحف ــق ش ــاء فري االربع

فريق وحدة الرشية .

الثورة /
ــباب والرياضة  ــت وزارة الش نظم
ــهداء  صباح أمس زيارة إىل مقربة الش
ــاء  احتف ــك  وذل ــاء  صنع ــة  بالعاصم
وزار  ــهيد  للش ــنوية  الس ــرى  بالذك
ــم القائم  ــباب يتقدمه ــد وزارة الش وف
ــد الحكيم  ــل األول عب ــال الوكي باعم
ــهداء بالقرب  ــربة الش الضحياني مق

من مسجد الحشوش.
ــع  الجمي ــرأ  ق ــارة  الزي ــالل  وخ
ــهداء  ــاء ألرواح الش ــة والدع الفاتح
ــة  رخيص ــم  حياته ــوا  قدم ــن  الذي
ــراب الوطن  ــن ت ــاع ع ــل الدف ــن اج م
ــعودي  ــباته ضد العدوان الس ومكتس
ــنة الثالثة  الذي يواصل اعتداءه للس

عىل التوايل.
ــال وكيل  ــح للقائم بأعم ويف ترصي
وزارة الشباب والرياضة عبد الحكيم 
ــذه الزيارة  ــي قال فيه: ان ه الضحيان
ــت الرتاب هي واجبة  ملن اصبحوا تح
ــف ورافض  ــي حر ورشي ــىل كل يمن ع

ــؤالء الشهداء  ــان ه ــد ك ــدوان فق للع
ــون  يعيش ــم  وأوالده ــم  أهاليه ــني  ب
ــني استدعى الواجب  بسالم لكنهم ح
الوطني تقديم حياتهم نرصة لالرض 
ــجاعة  ش ــل  بك ــا  قدموه ــان  واالنس
واقدام فنالوا الشهادة من اجل حياة 

كريمة البنائنا..
وزارة  ــأن  ب ــي  الضحيان ــاف  وأض
ــادرات املعنوية  الشباب ويف إطار املب
ــداء  الشه ــن  م ــدد  ع أرس  ــرم  ستك

ــوزارة  لل ــني  املنتسب ــني  الرياضي
يف  ــدوا  استشه ــن  الذي ــني  والالعب

القصف الهمجي بمبالغ مالية..
ــه  ترصيح ــي  الضحيان ــم  واختت
ــود والصرب  ــا إىل مزيد من الصم داعي
ــى اليوم  ــدوان حت ــدي ألن الع والتح
ــري  تدم ــن  م ــه  ب ــام  ق ــا  م كل  ــم  ورغ
ــل  وقت ــة  التحتي ــى  والبن ــآت  للمنش
للناس لم يفت يف عزيمة أبناء الشعب 

اليمني ولن يستطيع.

     وزارة الشباب تحيي الذكرى السنوية للشهيد 

رابطة نجوم الرياضة يقرتبون من التدشني

وجهة نظر

ــني عمل رابطة  ــة حثيثة لإلعداد لتدش ــد جهود مضنية ومتابع بع
ــة الكابنت نرص الجرادي وحضور مميز  نجوم الرياضة اليمنية برئاس
ــني االهجري  ــرز النجوم أمثال حس ــة املتمثل بأب ــكادر الرابط أيضا ل
ومطهر إسحاق وعباس املنصور ويحيى جالعم ومحمد الدولة وعبد 
الخالق الحيمي وشكيب البشريي وعصام الحميظة واحمد أبو منرص 
ــيس الرابطة  ــه، مجموعه حملت عىل عاتقها تأس ــالم الفقي وأمة الس
ــاندة وزير الشباب والرياضية األستاذ حسن محمد زيد  وبدعم ومس
الذي يويل اهتماما كبريا بكافة نجوم الرياضة منذ بداية السبعينيات 
ــخصيته وهو يتابع املباريات  ــى اليوم والذي كان يل معارصة  لش وحت
ــي الذي كان  ــد أطرافها أألهيل  الصنعان ــة إذا كان أح ــغف وخاص يش

الوزير حسن زيد احد ابرز أبنائه ومحبيه ومتابعيه..
ــاوب  ــدم تج ــة بع ــرت الرابط ــد م ــوع فق ــل يف املوض ــى ال أطي  وحت
ــات ومن  ــوا يتابعون  الجه ــم ظل ــرى لكنه ــات املعنية األخ ــن الجه م
ــة ونتيجة للظروف  ــرية النجومية للرياضة اليمني ــتمرار مس املهم  اس
ــروب يف مختلف  ــادي وح ــار اقتص ــن حص ــالد م ــا الب ــر به ــي تم الت
ــوا اًعمالهم يف املتابعة للمقر  ــتطاعوا أن يعمدوا ويواصل الجبهات اس
ــل  ــوم والعم ــاكل النج ــل مش ــتخصص لح ــي س ــتحقات الت وللمس
ــر يجعل النجوم   ــوم الرياضة لتوفري مق ــواء أمام نج ــىل تهيئة األج ع
ــل  ــة ليتواص ــاءات الجماعي ــة واللق ــاب الخفيف ــه األلع ــون في يمارس
ــوم ونجوم  ــني قدامى النج ــض والتواصل ب ــع بعضهم البع ــوم م النج
ــاب الرياضية والعمل  ــف األلع ــف ارتباطاتهم  يف مختل ــوم بمختل الي
عىل تأهيل النجوم الذين لديهم الرغبة واالستعداد ملواصلة ارتباطهم 
ــري دورات رياضية ومنح  ــم وذلك بتوف ــايض بعد اعتزاله ــال الري باملج
ــتقبل إضافة إىل متابعة ظروفهم وأحوالهم  إلعدادهم كمدرسني للمس
ــاعدتهم والتعاون معهم  ــية والصحية وكل ما يمكن توفريه ملس املعيش
ــتندين بذلك ملا يوليه الوزير من  يف تذليل أي صعوبات تواجههم مس
ــة اليمنية ورشفت  ــي خدمت الرياض ــذه الرشائح الت ــام ودعم له اهتم

اليمن يف التمثيل واملشاركات الخارجية ...
ــاندة  الوزير  ــيد بمس ــرص الجرادي  يش ــة الكابنت ن ــس الرابط رئي
ــرية املساندة من بقية الجهات ورجال  ودعمه ويتمنى أن تتواصل مس
ــوم الرياضة  ــج ايجابية  لخدمة نج ــة من نتائ ــال ملا لهذه املهم األعم

اليمنية.

أحمد أبو منرص

اختتام بطولة الفقيد القطوي

الشعب يتأهل إىل نهايئ دورة  األلعاب الرياضية بإب

مشاركة ناجحة لحكام اليمن يف بطولة كأس ديفزي للتنس

العب مصري ينضم للدوري األمريكيتأهيل ١٣ رياضيًا روسيًا للمشاركة يف األلعاب الشتوية

انطالق دور الثمانية لدوري الشهيد

فوزان وتعادل يف دوري أصدقاء الرياشية بالبيضاء
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