
ــايس األعىل  ــو املجلس السي ــى عض التق
ــاد العام  ــس االتح ــي برئي ــان السامع سلط
ــق  تنسي ــس  مجل ــام  ع ــني  أم ــو  ف ــغ  للكون
ــده راوح  ــد عب ــة محم ــادات الرياضي االتح
ــو التي  ــي للكونغ ف ــب الوطن ــة املنتخ وبعث
شاركت يف بطولة العالم بالصني والتي حقق 
ــا منتخبنا ست ميداليات منها ذهبيتان  فيه

وأربع برونزيًتات.
ــدد السامعي عىل أهمية  وخالل اللقاء ش
ــة املختلفة وإبراز  ــل األنشطة الرياضي تفعي
ــة والشبابية  ــات الرياضي ــارات واإلبداع امله
ــاء  ــات أبن ــود وثب ــن صم ــربة ع ــة املع الخالق
ــىل  ع ــني  القائم وإرادة  ــي  اليمن ــب  الشع
ــحة  ــة والفعاليات الرياضية رغم ش األنشط
ــرياً إىل  ــروف الصعبة، مش ــات والظ اإلمكاني
ــو بداية  ــب الكونغ ف ــاز منتخ ــون إنج أن يك
ــرة حافلة  ــات سنوية مستم ــاس فعالي وأس
باألنشطة الرياضية املتنوعة التي تسهم يف 
ــار والتفوق الذي يزخر  صقل اإلبداع واالبتك

به املجتمع اليمني الفتي.
ــه منتخب  ــي أن ما حقق ــح السامع وأوض
ــئني لكرة  ــال منتخب الناش ــغ فو وأبط الكون
ــة وغريهم  ــب الفروسي ــدم وقبلهم منتخ الق
ــن حققوا  ــة اليمنية الذي ــوم الرياض ــن نج م
ــل  املحاف ــف  مختل يف  ــة  مختلف ــازات  إنج
ــة إنما يدل عىل  ــة والدولي ــة والقاري اإلقليمي

ــبابه  ــي وش ــب اليمن ــود الشع ــة وصم عظم
ــئيه والرياضيني والرياضيات، مجدداً  وناش
ــال والرشكات  ــال واألعم ــال امل ــوة لرج الدع
ــة الرياضية وخلق  ــة واألنشط لتبني األندي
ــني  ب األدوار  ــل  وتكام ــي  االيجاب ــس  التناف
ــادات الرياضية،  ــات املعنية واالتح املؤسس
ــىل  األع ــايس  السي ــس  املجل ــم  دع ــدا  مؤك

ــا يعزز النشاط الريايض  وحكومة اإلنقاذ بم
ــه اتحاد  ــا حقق ــاً م ــاء، مثمن ــي والبن الوطن
ــب الوطني للكونغ  ــغ فو وأبطال املنتخ الكون
ــاز يعد ثمرة من ثمار جهود وزارة  فو من إنج

الشباب والرياضة واتحاد اللعبة.
ــام مجلس تنسيق  من جانبه عرب أمني ع
ــاد العام  ــادات الرياضية رئيس االتح االتح
ــكره وتقديره  ــد راوح عن ش ــغ فو محم للكون
ــىل وحكومة  ــس السيايس األع ــو املجل لعض
ــايض من  ــاط الري ــني للنش ــاذ والداعم اإلنق
ــداً بدور وجهود  ــال واألعمال، مشي رجال امل
ــا تبذله يف ظل  ــة وم ــاب والرياض وزارة الشب
ــا الوطن،  ــر به ــي يم ــة الت ــروف الصعب الظ
ــب  ــه منتخ ــذي حقق ــاز ال ــرباً أن اإلنج معت
الكونغ فو يف بطولة دولية هامة وحد مشاعر 
ــل  املستقب ــن  بيم ــل  األم ــدد  وج ــني  اليمني
ــه وقدراتهم عىل تجاوز الصعاب التي  بشباب
ــن عدوان  ــه الوطن م ــا يعيش ــم يف م واجهته

وحصار.

ــد، برقم  ــال مدري ــى نادي ري احتف
ــن زيدان، يف  ــه الفرنيس زين الدي مدرب
ــالل االنتصار عىل  ــا، خ ــة الليج بطول
ــايض  امل ــت  السب ــداد،  سوسيي ــال  ري

بخماسية مقابل هدفني.
ــال  ــي لري ــع الرسم ــب املوق وبحس
ــل ملباراته رقم  ــإن زيدان وص مدريد، ف
ــة  ــن قائم ــح ضم ــا، وأصب 80 يف الليج
ــرب عدد من  ــن خاضوا أك ــني الذي املدرب

املباريات يف البطولة مع ريال مدريد.

ــو كابيلو  ــدان رصيد فابي وعادل زي
80 مباراة، وأمامه يف الرتتيب 9 مدربني، 
ــه اآلن دي ستيفانو 83  حيث األقرب ل
مباراة، ويتصدر القائمة ميغيل مونوز 

بـ424 مباراة.
ــة  الفني ــادة  القي ــدان  زي ــوىل  وت
ــر 2016م، وحقق  ــي يف 9 يناي للمرينج
االنتصار يف لقائه األول عىل ديبورتيفو 

الكورونيا بخماسية نظيفة.
وحقق املدرب الفرنيس، 58 انتصارًا، 

 8 ــى  تلق ــا  فيم ــادًال،  تع و14 
ــر، كما سجل فريقه 219  خسائ

هدًفا واستقبل 78 هدفا.
ــن  ــدة م ــدان واح ــك زي ويمل
ــوز يف الليجا،  ــل نسب الف أفض
بني مدربي ريال مدريد، حيث 
ــالل 38  ــارا خ ــق 29 انتص حق
ــوق 76 %،  تف ــة  بنسب ــاراة  مب
ــب  لق ــق  لتحقي ــق  الفري ــاد  وق

الليجا رقم 33 يف تاريخ امللكي.

الريال يحتفي برقم زيدان يف الليجا
8 ـى 
ه 219

ــن  ة م
ليجا، 
حيث 
ل 38
 ،% 7
ــب  لق

لكيي.
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البيضاء/محمد املشخر
ــدوري الشهيد  ــدة (أ) إىل املباراة النهائية ل ــل فريق الوح تأه
عبدالله عيل اآلنيس امللقب ( بيل ) لكرة القدم للفرق الشعبية من 
ــباب األندية وطالب املدارس وفرق الحواري والهواة بمديريات  ش

رداع والذي ينظمه  نخبة من الشباب والرياضيني بمدينة رداع .
ــاء ذلك بعد فوزه الثمنني عىل فريق اتحاد الصافية بنتيجة  ج
ــدف سجل الهدفني للوحدة النجم محمد عمران   هدفني مقابل ه
ــاء الذي  ــاص يف اللق ــواز الرص ــباب الصافية ف ــدف ش ــل ه وسج

جمعهما عىل ساحة ملعب نادي شباب األحمدي.
ــباب حزيز  ــة وش ــدة الرشي ــي وح ــوم فريق ــي الي ــا يلتق وفيم

لتحديد الطرف الثاني املتأهل إىل نهائي الدوري .
ــوي البعط وفواز  ــي ونايف عل ــد البيضان ــاء / محم أدار  اللق

اآلنيس.

الوحدة إىل نهايئ دوري الشهيد 
اآلنسي  (بلي) الكروية برداع

ذمار/ عادل الطيش 
تأهل فريق دبلوم صيدلة اىل نهائيات 
املسابقات الثقافية العامة لطالب جامعة 
ــد ان تصدر التصفيات  الحكمة بذمار بع
ــر فوزه يف  ــوم اث ــالب الدبل ــة لط التمهيدي
ــىل  ــس ع ــاح ام ــات صب ــي املسابق نهائ
ــوم مختربات ودبلوم مساعيد  فريقي دبل
ــات  ــق اىل النهائي ــل الفري ــاء ..ليتأه اطب
ــا فريقي بك صيدلة  والتي سيواجه فيه

مستوى 5 وبك مختربات مستوى 4..
ــة امطر فريق بك  ــة الكروي ويف البطول
ــباك فريق بك مختربات  صيدلة (م2)ش
ــدف واحد يف  ــل ه ــداف مقاب ــة اه بثماين
ــاح امس  ــي جمعتهما صب ــة الت املواجه

ــي بمدينة  ــد الخوالن ــب الفقي ــىل ملع ع
ــان الرياضية لحساب فرق  الشهيد ذعف

املجموعة االوىل .
ــام  س  : ــة  الصيدل ــداف  اه ــرز  اح
ــل الخليل  ــك ) وخلي ــي (هاتري االصبح
وعمار عبدالرحمن وجمال الفقيه وخالد 

املفرع وبسام الرويض ..
ــه  ط ــربات  املخت ــدف  ه ــرز  اح ــا  فيم
التعزي ولحساب فرق املجموعة الثانية 
تغلب فريق بك صيدلة مستوى 3+4+5 
عىل فريق دبلوم مختربات بثالثة اهداف 
ــازن النجحي (هدفان ) وايمن  احرزها م
ــربي مقابل هدف واحد احرزه محمد  الج

معمر.

دبلوم الصيدلة إىل نهائيات املسابقات 
الثقافية بجامعة الحكمة بذمار الثقافية بجامعة الحكمة بذمار 

الثورة/صنعاء
نظمت وزارة الشباب والرياضة صباح 
ــادات الشبابية  ــداد القي ــز إع ــس بمرك أم
والرياضية وبالتزامن مع الذكرى السنوية 
ــهداء  ــم كوكبة من ش ــل تكري ــد حف للشهي
ــاب  الشب وزارة  ــي  موظف ــن  م ــب  الواج
ــة الشبابية  ــي الحرك ــة ومنتسب والرياض
ــدوا سواًء يف  ــن استشه ــة والذي والرياضي
جبهات البطولة والرشف أو جراء القصف 
ــدوان  ــرات الع ــه طائ ــذي تشن ــري ال الربب
ــم عىل مختلف  السعودي وتحالفه الغاش

محافظات الوطن.
ويف الفعالية التي حرضها وزير الشباب 
والرياضة حسن محمد زيد ووزير الخدمة 
املدنية والتأمينات طالل عقالن وعدد من 
ــالء املساعدين وأرس  ــوزارة والوك وكالء ال
ــر زيد كلمة  ــداء ألقى الوزي ــارب الشه وأق
ــزاز أن يتم  ــه ملن الفخر واالعت ــد فيها أن أك
ــهداء وزارة الشباب  ــن ش ــم كوكبة م تكري
ــي  ــاع الشباب ــي القط ــة ومنتسب والرياض
ــم من  ــوا بأرواحه ــن ضح ــايض الذي والري
ــواًء  ــه س ــه وكرامت ــن وسيادت ــل الوط أج
ــن  ــة أو الذي ــرشف والبطول ــات ال يف جبه
ــراء قصف العدوان الرببري  استشهدوا ج
ــن اليمني،  ــدن الوط ــق وم ــف مناط ملختل
ــد  ــن يع ــهداء الوط ــم ش ــاً أن تكري موضح
ــن، معترباً أن أفضل  تكريماً لكل أبناء اليم
ــل يف نيلهم  ــداء يتمث ــؤالء الشه تكريم له
ــوق لها جميع  ــادة العظيمة التي يت للشه
ــه  ــم وسيادت ــن وطنه ــاً ع ــني دفاع اليمني
ــاء  ــأن أبن ــاً ب ــه، منوه ــه وكرامت واستقالل
ــال القادمة ستظل  ــة واألجي ــب عام الشع
تتفاخر بالتضحيات العظيمة والجسيمة 
ــارة  لشهداء الوطن، مختتماً كلمته باإلش
ــهداء الوسط  ــن الرشف تكريم ش إىل أنه مل

ــم يف  ــاء ذكراه ــايض وإحي ــي والري الشباب
ــات  تضحي أن  ــداً  مؤك ــد،  الشهي ــوع  أسب
الشهداء لن تذهب هدراً وستتكلل بالنرص 

املبني بإذن الله.
ــاب عبدالرحمن  ــى الش ــن جانبه ألق م
ــى  يحي ــد  الشهي ــل  نج ــوع  األك ــى  يحي
ــة عن أرس وأبناء وأقارب  االكوع كلمة نياب
الشهداء عرب فيها عن فخر واعتزاز أقارب 
ــة الكريمة  ــذه اللفت ــني له ــداء املكرم الشه
ــل الشهداء الخالدين  ــي تعد تكريماً لك الت
ــن نالوا  ــن سواًء الذي ــوب أبناء الوط يف قل
ــة  البطول ــات  جبه يف  ــادة  الشه رشف 
ــه  وكرامت ــن  الوط ــن  ع ــاً  دفاع ــرشف  وال
ــراء  ج ــدوا  استشه ــن  الذي أو  ــه  وسيادت
ــم وقصفه  ــدوان الرببري الغاش جرائم الع
ــن  الوط ــل  ك ــداف  استه ــذي  ال ــي  الهمج
وممتلكاته وأبنائه ولم يسلم من وحشيته 
ــب وجامعة ومبنى  ــع ومدرسة وملع مصن
ــل املنشآت التي طالها العدوان  مدني أو ك
ــك الوحشية  ــل تل ــرباً أن ك ــه، معت بجرائم

ــم  ــي يرتكبها العدوان الغاش والجرائم الت
ــاء الشعب  ــا إلركاع أبن ــن ورائه ــى م يسع
ــم إال أن ذلك من رضب  اليمني وإخضاعه
املستحيل ولن يتحقق للعدو مهما تمادى 
ــب  ــة فالشع ــازره البشع ــه ومج يف جرائم
ــة  الحري ــد  وينش ــامخ  وش ــر  ح ــي  اليمن
ــن يخضع إال لله سبحانه  والكرامة ولم ول

وتعاىل.
ــارة إىل أن جميع  واختتم حديثه باإلش
ــىل درب الشهداء  ــاء الوطن ماضون ع أبن
ــون  ــا يملك ــل م ــم وك ــون أرواحه وسيقدم
ــه واستقالله  ــن وسيادت ــن الوط ــاً ع دفاع
ــإذن الله  ــرص املنشود ب ــق الن ــى يتحق حت
ــاب  الشب ــوزارة  ل ــكره  ــاً ش ــاىل، موجه تع

والرياضة عىل هذه اللفتة الكريمة.
ــي  الت ــم  التكري ــة  فعالي ــة  نهاي ويف 
ــن القصائد الشعرية  ــا إلقاء عدد م تخلله
ــة تم تكريم  ــيد املعربة عن املناسب واألناش
ــهداء وزارة الشباب  أرس وأقارب وأبناء ش

والرياضة والقطاع الشبابي والريايض.

عضو "السياسي" السامعي يلتقي بعثة منتخب الكونغ فو

حجة / احمد نارص مهدي 
ــة  ــن بطول ــة م ــة الثالث ــام الجول ــع  اختت م
ــاب املجموعة  األوىل  ــد سود هفج ولحس الفقي
ــباب  الطور  تأهله لدور  ــباب ضمن فريق ش ش
ــه  املجموعة األوىل  بـرصيد  الثمانية  بصدارت
ــباب املعاوصة  6 نقاط وبفارق األهداف عن ش
ــز الثاني وبنفس النقاط بعد  الذي يحتل املرك
ــن  يف  ــق التضام ــام فري ــني أم ــه  بهدف خسارت
املباراة التي جمعتهم  مطلع األسبوع الجاري  
بينما حل  يف املركز الثالث  فريق التضامن بني 

عيد برصيد 5 نقاط ..
ــباب الكزابرة رابعا  بـ4 نقاط فيما  ليأتي ش
ــباب القدس املركز قبل األخري بثالث  احتل  ش

نقاط ليكون بحاجه لفوزين تمكنه من التأهل 
برشط التعادل بني شباب الكزابرة أمام شباب 
املعاوصه يف مباراتهم القادمة ، فيما حل فريق 

بني هفج ذيل القائمة بنقطة واحد.
ــة فقد اعتىل  ــاب  املجموعة الثاني أما لحس
ــة  ــدارة  املجموع ــرة ص ــرص بالنواع ــق الن فري
ــس  ــرص  التناف ــا انح ــاط فيم ـــ9 نق ــة ب الثاني
ــق الطليعة   ــز الثاني أهيل كرش وفري ــىل املرك ع
برصيد 6بنقاط واألهداف لكل فريق فيما حل 
ــي املصابي  ــباب بن ــث فريق ش ــز الثال يف املرك
بـ5نقاط  تأهلهم لألدوار الثمانية بغض النظر 
ــد تذيل فريقي   ــة األدوار القادمة بع عن نتيج
ــة الثانية بدون  ــاد  املجموع ــل واالتح البواس

نقاط .

الطور والنصر يف صدارة بطولة الفقيد هفج بحجة

بحضور زيد وعقالن وأسر وأقارب وأبناء الشهداء

تكريم شهداء الواجب من موظفي وزارة الشباب ومنتسبي الحركة الرياضية

ــرب  هوتس ــام  توتنه ــل  يشك
ــة  جدي ــة  عقب أول  ــزي  االنكلي
ــايل  االيط ــوس  يوفنت ــدرب  م ــام  أم
ــح إىل  ــري الطام ــو اليغ ماسيميليان
إىل  ــة  باإلضاف ــة  األوروبي ــاب  األلق
ــاً، عندما يحل  ــع محلي ــل ناص سج
ــة العارشة  ــد الساع ــاً عليه عن ضيف
ــن مساء  ــة وأربعني دقيقة م وخمس
ــاء يف  ــت صنع ــاء بتوقي ــوم الثالث الي
ــال  أبط ــي دوري  نهائ ــن  ثم ــاب  ذه

أوروبا لكرة القدم.
ــري (50 عاماً) بشكل  وحّل أليغ
ــو 2014 عىل رأس  ــىء يف يولي مفاج
ــدة  "السي ــق  لفري ــي  الفن ــاز  الجه
ــن أنطونيو كونتي  ــوز"، بدًال م العج
ــب  املنتخ ــب  لتدري ــل  انتق ــذي  ال
اإليطايل ثم تشيليس االنكليزي وقاد 
ــوس إىل إحراز سبعة  ــري يوفنت أليغ
ــة الدوري  ــة منها بطول ألقاب محلي

ثالث مرات متتالية.
ــري 238 نقطة حتى  ــق أليغ وحق
اآلن مع يوفنتوس الذي يحتل املركز 
ــارق  بف ــدوري  ال ــب  ترتي يف  ــي  الثان
ــم  ــارساً الرق ــويل، ك ــف ناب ــة خل نقط
ــل  ــق (234) املسج ــايس الساب القي
يف  ــو  كاركان ــو  وكارل ــي  كونت ــم  باس

ثالثينات القرن املايض.
ــة املحلية، ال  ــم الهيمن ــىل رغ وع
ــث وراء لقب أول  ــري يله ــزال أليغ ي
ــّل  ــا ح ــة بعدم ــة األوروبي يف املسابق
ــة  الثالث ــم  املواس ــني يف  مرت ــاً  وصيف
ــلونة  برش ــام  أم ــوس  يوفنت ــرس  وخ
ــم  موس ــي  نهائ يف   1-3 ــي  االسبان
ــري  األخ ــم  غري ــام  وأم  ،2014-2015

ــال مدريد 4-1 يف نهائي  ومواطنه ري
.2016-2017

ــوس أكرث خربة عىل  ويعترب يوفنت
ــام  توتنه ــن  م ــي،  األوروب ــد  الصعي
املتألق محلياً يف املوسمني األخريين 
ــو  ماوريسي ــي  األرجنتين ــادة  بقي
أّن  إىل  ــارة  اإلش ــي  وتكف ــو  بوكيتين
ــة  املسابق ــب  لق ــرز  أح ــوس  يوفنت
ــي 1985 و1996،  ــة األهم عام القاري
ــرات، بينما بلغ  وحّل وصيفاً سبع م
ــف النهائي  ــزي نص ــق االنكلي الفري

مرة واحدة، وذلك عام 1962.
ــم يخرس عىل  ــا أّن يوفنتوس ل كم
ــة،  ــاراة أوروبي ــر 26 مب ــه يف آخ أرض
ــاراة يف مختلف  ــر 11 مب ــاز يف آخ وف
ــاه إّال  ــل مرم ــم يدخ ــات، ول املسابق

هدفاً واحداً يف 16 مباراة.
ــاء  الثالث ــوم  الي ــة  مواجه ــّد  وتع

ــة  والرسمي ــني  الفريق ــني  ب ــة  الثالث
ــني األخريين،  ــا يف العام األوىل بينهم
ــاء  ــوس 1-2 يف لق ــاز يوفنت ــث ف حي
ــام 2016،  ــف ع ــا صي ودي بأسرتالي
ــر2- يف لقاء ودي أيضاً  ثم خرس صف
ــيل اللندني صيف  ــب ويمب عىل ملع
ــن استعداداتهما للموسم  2017 ضم

الحايل.
ولم يحقق توتنهام إّال فوزاً واحداً 
ــع  ــل أرب ــالن (2011) مقاب ــىل مي ع
ــات سابقة  ــي مواجه ــم يف ثمان هزائ
ــّن الوضع  ــة اإليطالية، لك ــع األندي م
ــو وبوجود  ــرياً مع بوكيتي اختلف كث
مهاجم من طينة هاري كاين يحاول 

إثبات ذاته أوروبياً.
ــا تقام يف نفس التوقيت مباراة  كم
ــي  سيت ــرت  مانشس ــع  تجم ــة  ثاني
ــرسي  السوي ــازل  وب ــزي  اإلنجلي

ــة مانشسرت سيتي  ــث تبدو مهم حي
وغوارديوال سهلة نظرياً عندما يحل 
ــزي ضيفاً عىل نظريه  الفريق اإلنكلي

السويرسي.
ــوال يف موسم -2008 ــاد غواردي وق
ــلونة إىل  ــه حينذاك برش 2009 فريق
ــاً يف عقر داره  ــازل ذهاب ــوز عىل ب الف
ــر يف دور املجموعات، قبل أن  -5صف
ــا 1-11 عىل ملعبه  ــادل معه إياب يتع
ــا الثالثية  ــق حينه ــو، وحق ــب ن كام
ــي ولقبي  ــوزه باللقب األوروب ــد ف بع

الدوري والكأس املحليني.
ــق  ــوال إىل تحقي ــى غواردي ويسع
ــي يف موسمه  ــورة ألقابه مع سيت باك
ــىل أربعة  ــس ع ــه، ويناف ــي مع الثان
ــأس وكأس  ــدوري والك ــاب هي ال ألق
ــال  ــرتا، ودوري أبط ــة يف إنكل الرابط

أوروبا.
ــىل تشكيلة  ــد غوارديوال ع ويعتم
ــداف  اله ــا  نجومه ــرز  أب ــة  ثابت
ــرو  أغوي ــو  سريخي ــي  األرجنتين
صاحب 28 هدفاً يف املوسم الحايل يف 

مختلف املسابقات.
ــي  سيت ــرت  مانشس ــك  يمل وال 
ــات  املسابق يف  ــرياً  كب ــاً  تاريخي
ــة له نصف  ــة وأفضل نتيج األوروبي
ــث خرج  ــال حي ــي دوري األبط نهائ
عىل يد ريال مدريد (2015-2016).

ــاً وهو عىل  ــي محلي ــق سيت ويتأل
ــدوري  ال ــب  بلق ــج  التتوي ــارف  مش
ــد بفارق 16 نقطة  املحيل حيث يبتع
ــرس إال  ــم يخ ــد ول ــاره يونايت ــن ج ع
ــدوري حتى اآلن  ــاراة واحدة يف ال مب

(مقابل 23 فوزاً وثالث تعادالت).

يف ذهاب ثمن نهايئ األبطال

توتنهام أول عقبة أمام يوفنتوس.. وسيتي يف ضيافة بازل
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