
ــرت أسطورة  ــك كلويف ــاد باتري أش
ــدا  هولن ــب  ومنتخ ــلونة  برش ــادي  ن
ــرصي محمد صالح، نجم  السابق، بامل
ــد أدائه أمام  ــول اإلنجليزي، بع ليفرب
ــي جمعتهما  ــاراة الت ــام، يف املب توتنه
ــات الجولة  ــس األول ضمن منافس أم

الـ26 من عمر الربيميريليج.
ــت حيث  ــل الف ــالح بشك ــق ص وتأل
ــاراة التي  ــدز يف املب ــديف الري ــل ه سج

انتهت بتعادل مثري، بهدفني لكل فريق.
ــه،  حساب ــرب  ع ــرت،  كلويف ــال  وق
ــي  االجتماع ــل  التواص ــع  موق ــىل  ع
ــرت": "يف مباراة أمس بني ليفربول  "توي
ــالح البارز  ــان محمد ص ــام، ك وتوتنه

الوحيد".
ــس وليد  ــق لي ــذا التأل ــاف: "ه وأض
ــط، يا له من العب، تهانينا  اللحظة فق

لجميع جماهري ليفربول".

ويحتل محمد صالح وصافة 
هدايف الربيميريليج برصيد 21 

ــا، بفارق هدف عن  هدًف
هاري كني، مهاجم 

السبريز.

ــدا يــشــيــد بــصــالح ــن ــول أســـطـــورة ه
ويحتل محمد صالح وصافة 

هدايف الربيميريليج برصيد 21
ــا، بفارق هدف عن  هدًف

ج يف
هاري كني، مهاجم 

السبريز.
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الحديدة / قاسم البعييص
ــق  ــىل فري ــرب ع ــق 21 سبتم ــب فري تغل
ــات  مباري ــاح  افتت يف  ــدة  الحدي ــة  جامع
ــدة  ــرة بالحدي ــرة الطائ ــة لك ــة النخب بطول
ــي ينظمها فرع اتحاد اللعبة باملحافظة  الت
ــة وقيادة  ــاب والرياض ــإرشاف وزارة الشب ب
ــار الله،  ــاع الرتبوي ألنص ــة والقط املحافظ
ــرث من 12 فريقاً وتقام  التي يشارك فيها أك

عىل مدى عرشة أيام.
ــن فريق 21 سبتمرب من الفوز  حيث تمك
ــق جامعة  ــة عىل فري ــاراة االفتتاحي يف املب
ــاء  اللق يف  ــني،  نظيف ــني  بشوط ــدة  الحدي
ــذي جمعهما عىل ملعب حديقة الشعب  ال

ــات الوطنية يف  ــوم املنتخب ــارك فيه نج وش
ــوف الفريقني أمثال خالد مقبويل نجم  صف

21 سبتمرب.
ــب  مكت ــر  مدي ــب  نائ ــاح  االفتت ــرض  ح

ــد يوسف غالب،  ــة محم ــاب والرياض الشب
ورئيس فرع اتحاد الطائرة عبدالله الرسي، 
ومدير األخبار بوكالة سبأ فؤاد العوسجي، 
ــة  الرياضي ــات  الشخصي ــن  م ــدد  وع

واألكاديمية.
ــاد  ــل، قهر فريق اإلرش ــاق متص ويف سي
ــة  بثالثي ــة  املغرتبي ــباب  ش ــق  فري ــريه  نظ
ـــ16  إىل  ــات دور ال ــام مباري ــة يف خت نظيف
ــود بمرور 1000  ــك قهر من بطولة الصم ذل
ــدوان ضمن منافسات مهرجان  يوم من الع
ــايض والشبابي الذي تنظمه  الحديدة الري
ــار الله  وتحت  ــرة القسم الرتبوي ألنص دائ
ــادة  ــة وقي ــاب والرياض إرشاف وزارة الشب

املحافظة.

صنعاء / عاصم النهمي 
ــه حسن  ــاب والرياض ــر الشب ــدى وزي اب
ــام لتبني  ــوزارة الت ــداد ال ــد استع ــد زي محم
ــي منتخب  ــزال جماعي لالعب مهرجان اعت
ــه رشيان وجالل القطاع وفؤاد  األمل عبداإلل
العماري وعبود الصايف وحمري املرصي وزيد 

النجار وسامي جعيم .
ــر  الوزي ــع  ــاء جم لق ــالل  ــك خ ذل ــاء  ج
ــد بالعبي منتخب  ــاد زي بالالعبني حيث اش
ــرى طيبة يف  ــم خلفوا ذك ــدا بانه ــل مؤك األم
ــوى  ــب املست ــني بسب ــع اليمني ــان جمي اذه

الكبري واالنجاز التاريخي الذي قدموه .
ــى مهرجان  ــوزارة ستتبن ــد ان ال ــد زي وأك
ــني  ــؤالء الالعب ــم ه ــي لتكري ــزال جماع اعت
ــري من  ــوى كب ــىل مست ــم ع ــم تكريمه وسيت
ــايس  السي ــس  واملجل ــة  الجمهوري ــة  رئاس

االعىل برئاسة صالح الصماد .
ــار  ــل  مستش استقب ــرى  اخ ــة  ــن جه م
ــايس  السي ــس  واملجل ــة  الجمهوري ــة  رئاس
األعىل الربفيسور د. عبدالعزيز الرتب العبي 

منتخب االمل حيث وعدهم بتبني مهرجان 
االعتزال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
ــن رد الجميل  ــة كجزء م ــات الحكومي والجه

لهذا املنتخب التاريخي .

وزير الشباب يدعم مهرجان اعتزال ٨ العبني من منتخب األمل تواصل منافسات القدم

فوز سبتمرب يف افتتاح منافسات الطائرة بمهرجان الصمود بالحديدة

إب / محمد الورايف
ــوزه عىل  ــدور النهائي بف ــود لل ــق الصم ــل فري تأه
ــاراة التي  ــدف يف املب ــني مقابل ه ــام بهدف ــق الهج فري
ــب الكبيس بإب يف  ــس عىل ملع ــرت بينهما عرص أم ج
ــوى الثاني ضمن  ــات دور االربعة يف املست ــار مباري إط
ــة  واملقام ــإب.  ب ــة  الرياضي ــاب  االلع دورة  ــات  منافس
ــى املجد ومستشفى املنار  منافساتها برعاية مستشف

التخصصيني ورشكة بيكو بإب. 
 أنتهى الشوط االول بالتعادل السلبي بدون أهداف 
ــان الهجمات  ــادل الفريق ــني ويف البداية تب ــني الفريق ب

املرتدة ولم ينجح احدهما يف التسديد. 
ــود هدفني  ــل فريق الصم ــوط الثاني. سج ويف الش
ــودي يف الدقيقة  ــن املحم ــني سجلهما نجم الدي متتال

العارشة وبكيل الشلح .
ــاوالت كبرية تمكن فريق  ــة (21) وبعد مح يف الدقيق

ــل هدفه الوحيد  ــة(29) من تسجي ــام.يف, الدقيق الهج
ــار وانتهت املباراة  ــه الالعب مؤيد معص باملباراة سجل
ــني مقابل هدف وتأهل فريق  ــوز فريق الصمود بهدف بف

الصمود لنهائي الدورة.

أدار املباراة الحكم أنيس سالم ويف بداية املباراة كرم 
ــاالخ عبدالرحيم  ــدم باملحافظة ممثال ب فرع اتحاد الق
الخشعي رئيس الفرع باملحافظة. الزميل محمدالورايف 

بشهادة تقديرية نظر لجهوده يف املجال االعالمي .

الصمود لنهايئ دورة االلعاب الرياضية بإب 
دمت /عادل الطيش

ة  ن دي م ــس ب رص أم ــت ع م ت ت اخ
وي  ت ش دوري ال ات ال س اف ن ت م دم
ه  م ظ ــذي ن ــدم وال ق ــرة ال ك األول ل
ــي  ي اض وري اب  ــب ش ــن  م ــة  ب خ ن
ر  م ع ــاب م ش ــة ال اس رئ ــة ب ق ط ن امل
اب  ش ــة ال اي م ورع دع ــري ب ج ح ال
ة  ك ــب ريش وش ع ان امل دن ايض ع ري ال
اء  ق ل ة ال ام إق ت..ب ن ل ــك ل ن ي ت ل دم
ع  م ذي ج ــة وال ول ط ب ل ي ل ام ت خ ال
ن  ي م ان رشق ــى ال ط وس ــي ال ق ري ف
ــب  ل ــن األج ــم م ة واألرق ــي اش ري ال
ة  م رض ــة ال ري دي ــار (م م ــال ع ب ج
ــور  ض ح ــط  وس إب  ــة  ظ اف ح م  (

ات  ع وق ت ــاق ال ــري ف ب ــريي ك اه م ج
ــب  ع ل ــات م ب ن ــع ج ي م ــى ج ط وغ
ــت  دم ــة  رض ح ــوار  ج ب ــرص  ن ال
ري  ث ــوز م ف ــى ب ه ت ــة وان ي خ اري ت ال
ون  ادم ق ب ال ل ــاء األج ن ب ألب ع وص
ــني  دف ه ب ــة  م رض ال ــة  ري دي م ــن  م

د . دف واح ل ه اب ق م
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زام  ــب ح الع ال ة  ط واس ــد ب ي وح ال

زاء . ة ج ل ن رك ي م ق ول ع ال
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ايل:  ت و ال ح ن ىل ال ع
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ع راب ز ال رك الم امل األح
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ــواف  ن ــة  ول ط ب ال ــداف  ه
رص ن ق ال ري ي ف اح ب ص ال

أ  ــب ــة ش ل ظ ن ــب ح ــل الع ض اف

ب ل ق األج ري ف
ــن  دي ورال ن ــارس  ح ــن  س اح

ي ان رشق ريي ال ط ال
ري  م ع ــق ال ي ايل وث ث ــب امل الع ال
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ة  ل ام ع ان ال ج ل م ال ري ك م ت ا ت م ك
ــة  م داع ــات ال ه ج ــة وال ول ط ب يف ال

ا. ه ات س اف ن ة مل ي راع وال

أرقم بط للدوري الكروي بدمتالكروي بدمت 

البيضاء/محمد املشخر
ــة بطولة دوري  أحرز فريق العقل
القدس عاصمتنا لكرة القدم بمدينة 
ــباب  البيضاء الذي نظمه منتدى ش
ــة من  ــم ورعاي ــايف  بدع ــة الثق الرشي
مجموعة القييس الطبية وبمشاركة 

24 فريقا كرويا.
وجاء تتويج فريق العقلة ببطولة 
ــوزه يف النهائي عىل  ــة الكبار اثر ف فئ
ــة أهداف  ــج بأربع ــق سالم مذح فري

نظيفة.
ــر عام  ــم مدي ــاراة سل ــب املب وعق
مكتب الشباب والرياضة باملحافظة 
ــة  اللجن ــس  ورئي ــاء  الرثي ــه  عبدالل
املنظمة للدوري أحمد عزي القربي 

ــة  الوطني ــة  الجامع ــب  مكت ــر  ومدي
ــيش  ــال الحب ــح جم ــاء صال بالبيض
ــق العقلة  ــة لكابنت فري ــاس البطول ك
ــل وامليداليات الذهبية  خالد الحاص
ــم تسليم  ــة كما ت ــهادات تقديري وش

ــنت فريق سالم  ــف لكاب ــأس الوصي ك
ــدي وامليداليات  ــيل العبي ــج ع مذح
ــهادات تقديرية وكأس  ــة وش الفضي
ــيد  ــث لكابنت فريق الرش ــز الثال املرك
ــي ومنح كأس  ــر الحارث ــه عم عبدالل

ــب مناصفة بني  ــل الع ــزة أفض وجائ
ــزي  ع ــر  بوبك ــى  مصطف ــني  الالعب
ــود الجبيل وكأس أفضل  القربي وعب
حارس ألحمد محسن النجار وكأس 
ــداف الدوري لالعب احمد محجن  ه
ــم تكريم  ــاً وكذلك ت ــد 12 هدف برصي
ــئني  ــق النخبة بطل دوري الناش فري
ــد  محم ــد  خال ــه  استلم ــأس  بالك
ــف لكابنت  ــأس الوصي ــة وك الصامط
ــار نارص علوي  ــق مدارس األنص فري
ــب لقاسم  ــل الع ــأس أفض ــة وك دابي
ــت جائزة هداف  حسني الرشيف وكان
ــب محمد  ــن نصيب الالع ــدوري م ال
ــور النقيب برصيد 6 أهداف وكأس  أن
ــد  ــب خال ــد لالع ــب واع ــل الع أفض

احمد بولص.

ــلونة  ــرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برش ذك
ــة، بالتزامن مع استكمال  ــدد بالتعرض لصدمة قوي مه

مشوار الفريق يف دوري أبطال أوروبا.
وتعرض جريارد بيكيه، مدافع برشلونة، لإلصابة أمام 
ــي كتالونيا، الذي جمعهما أمس  إسبانيول خالل ديرب

االول، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الليجا.

ــة "آس"، إن بيكيه تعرض إلصابة يف  ــت صحيف وقال
الركبة، مشرية إىل أنه يجري عدة فحوصات دقيقة، من 

أجل تحديد مدى خطورة تلك اإلصابة.
ــت الصحيفة "بيكيه قد يغيب لعدة أسابيع،  وأضاف
ــا يف إياب  ــة فالنسي ــن مواجه ــي غيابه ع ــو ما يعن وه
ــيس بثمن  ــك، ومواجهة تشيل ــأس املل ــف نهائي ك نص

ــدة مباريات  ــال أوروبا، فضًال عن ع ــي دوري أبط نهائ
بالليجا".

ــغ أقىص حد يف الكامب نو، نظرًا  وتابعت "القلق يبل
ــلونة ال يملك العديد  ألن إرنستو فالفريدي، مدرب برش
ــاس فريمايلني  ــاب توم ــع غي ــة م ــني، خاص ــن املدافع م

لإلصابة".
ــا للظهور  ــاري مين ــاح الفرصة لي ــا تت ــت "ربم وأتم
الرسمي األول مع برشلونة أمام فالنسيا يف إياب نصف 
ــدت خطورة  ــل، إذا تأك ــأس، الخميس املقب ــي الك نهائ

إصابة بيكيه".

العقلة بطل دوري القدس عاصمتنا بالبيضاء

صدمة جديدة لربشلونة
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