
ان  زم ري وان غ ط ــيس أن رن ف دى ال أه
ــه  ق ري ف ــد  دري م ــو  ك ي ت ل أت ــم  اج ه م
ت  ب س ــس األول ال ا أم ق ل ىل م وز ع ف ال
ي  ان ب دوري اإلس ن ال ــة 23 م ل رح يف امل
د  ع ة ب ع ــة رائ ي ان س ة إن ت ف ــدم ل ا ق م ك

د. ي وح دف ال ه ه ال ل ج س ت
ىل  ط ع ق ــة ف ي ان ــرور 38 ث ــد م ع وب
ــان  زم ري ــل غ ج ــة س داي ب ال ــرة  اف ص

دالء  ب ــة ال ــاه دك ج ات ــرى ب ه وج دف ه
ــو  ش ات ن ل ــداه  أه ــاً  ص ي م ق ــاول  ن ت ي ل
ــق  ري ف ــع ل اف ــب ي ــو الع ــريا، وه ارب ب
الل  ــة خ ي ب ل ــة ق ت ك س ــويف ب ــزرا ت ي أل

ايض. وع امل ب اراة األس ب ه م وض خ
ــم  اج ه م ل ل ــدف  ه أرسع  ــو  وه
ــىل  ــة ع ي ن ه ــه امل ريت س ــيس يف م رن ف ال

الق. اإلط

غريزمان يسجل هدفا إلحياء اإلنسانية
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ملعب الشجرة

منذ أن عدت من العاصمة صنعاء يف الثامن من رمضان املنرصم وأنا أتلقى عديد الدعوات من نجوم 
ــهد ميالد  ــور منافسات كرة القدم يف ملعب الشجرة الذي سبق له أن احتضن وش ــن الجميل لحض الزم
ــري من أبرز النجوم الذين ال يتسع املجال لذكرهم وتلبية لتلكم الدعوات وآخرها من لدن عبدالقادر  الكث
ــور وذهلت كثرياً لذلك  ــت بالتوجه إىل امللعب املذك ــم الجزيرة والطليعة األسبق قم ــن القادري نج حس
األداء الراقي واملمتع الذي بات عنوانا بارزا ملجمل املواجهات الكروية املنعمة بكثري من اللقطات الفنية 
ــات والحضور الالفت لألنظار ألولئك النجوم  ــرة كما أذهلني ذلك التنظيم املدروس لتلك املباري الساح

وللجماهري املنارصة إلبداعاتهم املدهشة والتي يتزايد اعدادها من مواجهة إىل أخرى.
ــم املسابقات املثرية وذلكم  ــي املذكور تبني يل بأن نجاح تلك ــالل زياراتي املتكررة للملعب الشعب وخ
ــاء اختيارهم بعناية  ــة متألقة من نجوم العرص الذهبي والذين ج ــم املرشف يقف خلفه مجموع التنظي
ــو اآلتي موسيقار الطليعة  ــب الشباب والرياضة يف اللجنة املنظمة وهم عىل النح ــديدة من قبل مكت ش
ــط الصقراوي األسبق واملدرب  ــاً وأحمد فاضل نائباً للرئيس ومهندس الوس ــل أمني عبدالحق رئيس نوف
ــام للبطولة إضافة  ــرم املرشف الع ــاب والرياضة نبيل مك ــام مكتب الشب ــايل نائب مدير ع ــي الح الوطن
ــه – أحمد يحيى،  ــي العبيس – عيدروس الفقي ــاد – زكريا مدهش- فتح ــل من محمد نج ــة ك إىل عضوي
واألخريان مهامهما إعالمية، وقد استطاعت اللجنة املذكورة وبدعم من الفاضل وأنور الشمريي املغرتب 
ــرة إضافة إىل تنظيم بعض اللقاءات عىل مستوى  ــا من إنجاز 35 بطولة كروية يف ملعب الشج يف أمريك
ــروي يف مديرية املعافر والذي تم قبل كتابة هذا العمود ببضع ساعات  ــات وآخرها لقاء أمس الك املديري
ا املدهش حقا يف هذه الفعاليات فهو ذلكم النجاح الكبري الذي حققته وتحققه يف ظل شحة ملموسة  أمَّ
ــداء النجاح من أرباب الهرب والحكوال أما أبرز  ــم ووسط منغصات ومعوقات يائسة يمارسها أع يف الدع
النجوم املشاركني يف تلك املنافسات فهم النجم األسبق يف هالل عدن املخرضم واملدرب الوطني املعروف 
ــده والجالد واملرعب  ــوالت أسعد محمد عب ــالد الحراس وهداف البط ــذور إضافة إىل ج ــز مج عبدالعزي
ــراوي أنيس غانم  ــني واملايسرتو الصق ــه الصقراوي حافظ أم ــيل محمد سعيد ورفيق درب ــر عبد ع اآلخ
ــد – فكري محمد سعيد الذين  ــه املتألق زكريا مدهش ونجوم أهيل تعز محمد نجاد – حسن مرش وزميل
ــوقي محمد حسن ونجما  ــراء إضافة إىل نجم الصحة الجميل ش ــوا أروع االنتصارات للقلعة الحم دون

الرشيد جميل الشيباني ويوسف الرعوي.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الفريق الكروي الذي مثل تعز يف لقاء املعافر أمس األحد معظمهم يمثلون 
منتخبات األوملبي والشباب وهم أيمن الرسيحي – عماد الداليل – أحمد عبدالغني – وجدي أمني – اكرم 
ــري قاسم – حمزة الشحمي – معاذ املزجاجي  ــوس – حلمي عبدالسالم – زيدان نبيل مكرم وسم الدحب
– يونس محمد – عمر الرشعبي – أسامة البطاطا- منري الزنقل – عمران – حسن عادل – محمد فتحي 

– حاتم الحيدري.
وتواصًال للحراك الريايض الذي تعيشه مدينة يف مالعبها الشعبية ال بد من التوقف هنا عند ملعب 
ــهد هذا امللعب عديد  الجروي يف حي املسبح األسفل والذي يعد من املالعب الشعبية املتميزة حيث ش

املباريات التي تألق وبرز فيها مجموعة من الشباب الجامعيني مثل.
ــيل محمد عيل –  ــروي – هيثم الشعراوي – ع ــاء محمد عيل الح ــم الربكاني – ضي ــد عبدالكري محم
ــيل الحروي – لؤي  ــي – رمزي وعبدالرحمن محمد ع ــان – عمر أحمد غالب الحزم ــد ماجد سلط محم

املقطري – أواّب عبدالرحمن وهنا نقول أين كشافو األندية إلبراز تلكم القدرات الكروية الواعدة.
هامش:

ــني فالرجل تاريخ  ــاق من عرشات السن ــداوي الرائع مطهر اسح ــت تعرفت عىل الوح ــت لو كن تمني
ــب اللواء عيل الصباحي ليس  ــة والرياضية والوطنية ومطهر بن اسحاق حس ــل باملحطات الديني حاف

له نظري عىل مستوى الوطن.

عبدالسالم فارع

وجهة نظر

ذمار / عادل الطيش 
ي  والن خ د ال ي ق ف ب ال ع ل ىل م ت ع ل واص ت
ــة  ي اض ري ال ــان  ف ذع ــد  ي ه ش ال ــة  ن دي م ب
ــة  روي ك ال ــة  ول ط ب ال ــات  س اف ن م ــار  ذم ب
ا  ه م ظ ن ي ت ت ــة وال م ك ح ة ال ع ام الب ج ط ل
ــة  ي اف ق ث وال ــة  ي اض ري ال ــة  ط ش االن ادارة 
الن. ع روان ش نت م اب ك ادة ال ي ق ة ب ع ام ج ال ب
ــاب  س ح ل ــان  ارات ب م ــت  م ي أق ــث  ي ح
ة  دل ي ك ص ق ب ري ب ف ل غ ة األوىل ت وع م ج امل
ة  الث ث ة ب ــوم اإلداري ل ع ــق ال ري ىل ف (م1) ع
ان  دف ــل (ه ش ه د ن م ح ــا م رزه ــداف أح أه
ــة  ي ائ ن ث ــرز  أح ــا  م ي ،ف ــاج  ح ال ــيل  وع  (
اد  م ــي وع ده االرضع ب ــة ع ــوم اإلداري ل ع ال

وري. ع ج ال

ك  ــق ب ري ــل ف ج ــي س ان ث ــاء ال ق ل ويف ال
ة  ق اب س ــة يف امل ج ي ت ــىل ن ــة (م2) أع دل ي ص
ــة  ج ي ت ن ــة ب دس ن ه ــق ال ري ــىل ف ــوزه ع ف ب

ة . ع ل ارب اب ق اً م دف ت إىل 11 ه ل وص
ــام  س ــة  ي دالن ي ص ال ــداف  أه ــرز  أح
ــاد  وزي  ( ــك  ري ات ه ــر  وب (س ــي  ح ب االص
ل  ك ــان ل دف ــل (ه ي ل خ ــل ال ي ل ــراس وخ ه م
وري  ــار االث م رح وع ف ــد امل ال ــا ) وخ م ه ن م

ة. راف يل ع وع
ــب  ت ك ــام م ــر ع دي ــاءات م ق ل ــرض ال ح
ــار  ذم ــة  ظ اف ح م ب ــة  اض ري وال ــاب  ب ش ال
ي  ــك وش م امل ري ك دال ب ــويف وع ص ــني ال س ح
ــن  ــدد م ــة وع دي ــادات واألن ح االت ــر  دي م
ة  اض ري ــاب وال ب ش ــب ال ت ك م ــني ب ص ت خ امل

ة . ظ اف ح امل ب

الدوحة/محمد الخمييس
ــني اليمنيني  ــة الفرصة لالعب ــار إتاح يف إط
ــاز الفني للمنتخب  ــني، استدعى الجه املوهب
الوطني األول لكرة القدم ثالثة العبني يمنيني 
ــون يف السعودية بهدف اتاحة الفرصة  ينشط
ــم واحقيتهم يف ارتداء  ــم واختبار جاهزيته له

قميص املنتخب الوطني وتمثيله مستقبال.
ــني إىل  ــوم االثن ــاء الي ــل مس ــث سيص حي
الدوحة كل من الالعب صالح العمودي الذي 
ــري األيمن، والعب الوسط  يلعب يف مركز الظه
ــه بالعبيد  ــم عبدالل ــيل السومحي واملهاج ع

لالنخراط يف تمارين املنتخب.
ــني الثالثة يف إطار  ــي استدعاء الالعب ويأت
ــني املغرتبني  ــني اليمني ــة لالعب ــة الفرص إتاح
ــة،  الوطني ــات  املنتخب ــوف  بصف ــاق  لاللتح
حيث يعترب الالعبني الثالثة من أبرز الالعبني 
اليمنيني الذين يمارسون اللعبة يف السعودية.

املنتخب يواصل اإلعداد يف السد
ــا  منتخبن ــل  يواص ــل  متص ــاق  سي ويف 
ــب الرديف لنادي  ــي تمارينه عىل امللع الوطن
ــه األخرية امام منتخب  السد استعدادا ملبارات
ــن مباريات  ــارس القادم ضم ــال يف 27 م النيب
ــة  ــات اآلسيوي ــن التصفي ــرية م ــة األخ الجول

املؤهلة إىل كأس آسيا االمارات 2019م.
ــن املنتخب رغم احرتاف  ولم تتوقف تماري
ــوف  ــوا يف صف ــن كان ــن الذي ــني م ــة العب ست
ــة إىل  ــة باإلضاف ــة القطري ــب يف األندي املنتخ
ــن الهند  ــد م ــري العائ ــن الهاج ــني ايم الالعب
ــث  ــن، حي ــن اليم ــادم م ــان الق ــد بقش ومحم
ــه الذي يتكون  ــل الجهاز الفني برنامج يواص
ــة إىل  ــة باإلضاف ــة يومي ــن مسائي ــن تماري م
ــل اسبوع، احدهما يقام  تمرينني صباحيني ك
ــون يوم  ــى الالعب ــا يعط ــئ، فيم ــىل الشاط ع
ــة، باإلضافة إىل  ــوع راح ــة من كل اسب الجمع

يومني نهاية كل شهر.

الالعبون يواصلون تمارينهم على الملعب الرديف لنادي السد

الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني يخترب ثالثة العبني مغرتبني

مسقط/ سبأ
ــم جربان إىل  ــة إبراهي ــي لكرة الطاول ــب منتخبنا الوطن ــل الع تأه
ــة الرباعم املقامة حالياً  ــي بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة لفئ نهائ
ــن  ــل م ــب ك ــا بجان ــة بالدن ــط. بمشارك ــة مسق ــة العماني يف العاصم
ــان وباكستان  ــد ومرص والتشيك واليون ــة عمان والصني والهن سلطن
ــان  ــد ولبن ــر والسوي ــة وقط ــران واألردن والسعودي ــا وإي واندونيسي

واسكوتلندا وسوريا وتايلند والفلبني.
ــريه السويدي  ــربان إىل النهائي عقب فوزه عىل نظ ــاء تأهل ج وج

سوجرن إلياس بثالثة أشواط دون مقابل.
ولعب جربان املباراة النهائية يف وقت متأخر من مساء أمس حيث 
ــذي تأهل للنهائي بفوزه  ــه فيها الالعب اإليراني أمني صمدي ال واج

عىل نظريه السوري عبد الله ايزو بثالثة أشواط دون رد.
وتصدر الالعب يف الدور التمهيدي منافسات املجموعة الخامسة 
ــد السويلم  ــودي محم ــي والسع ــي أحمد الريام ــىل العمان ــوزه ع بف
والقطري يوسف عيل بثالثة أشواط دون رد يف كل لقاء، ويف دور الـ16 

ــواط نظيفة ليتأهل إىل  فاز عىل السويدي السك ايدرسون بثالثة أش
ــدي اميت نرساني  ــىل الالعب الهن ــذي تغلب فيه ع ــة وال دور الثماني

بثالثة أشواط دون رد.

جربان يتأهل لنهايئ بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

رداع / محمد املشخر
ــاس  ك ــو  ماي ــق22  فري ــرز  أح
ــيل  ع ــه  عبدالل ــد  الشهي دوري 
ــب (بيل) لكرة الطائرة  اآلنيس امللق
ــات رداع  ــة بمديري ــرق الشعبي للف
ــن الشباب  ــذي ينظمه  نخبة م وال
ــني بمدينة رداع بمشاركة   والرياضي

10 فرق رياضية .
جاء ذلك بعد فوزه فريق املباراة 
ــرب  ــق 26 سبتم ــيل فري ــة ع النهائي
بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوط. 

ــري  الحم ــم  سال ــاء  اللق أدار 
ــور  وبحض ــريي  النص ــي  ويحي
ــة  ــاب والرياض ــب الشب ــر مكت مدي
ــي ومدير مكتب  ــال اليوب برداع كم
ــس  ــريي ورئي ــد النص ــة خال الثقاف
ــدوري الدكتور  ــة املنظمة، لل اللجن
عبدالحميد الربوعي  ونائب رئيس 
ــرة الطائرة  ــرع االتحاد اليمني لك ف
ــد خالد النصريي  باملحافظة محم
ــني النظاري  ــور محمد حس والدكت
ــرن  ق ــادي  بن ــايض  الري ــرشف  وامل

األسد عامر الجهمي الريايض .

ــرصي محمد  ــو بنظريه امل ــري صامويل إيت ــي الكب ــم الكامريون ــاد النج أش
ــول يف الدوري  ــة فريقه ليفرب ــه األخري رفق ــد املستوى الذي قدم ــالح، بع ص

اإلنجليزي هذا املوسم.
ــاء هذا يف ترصيحات أدىل بها إيتو ونقلتها عىل لسانه صحيفة "صن"،  ج

وأكد خاللها أن الالعب املرصي يعد حالًيا من أفضل الالعبني يف العالم.
ــن أفضل الالعبني يف العالم حالًيا  ــال إيتو: "محمد صالح يعد واحداً م وق
ــون دوًما سعيد اعند  ــان عظيما، وبالنسبة يل أك ــأداؤه مع فريق ليفربول ك ف

رؤية الالعبني من قارة إفريقيا يقدمون تلك املستويات".
وأضاف نجم تشيليس وبرشلونة السباق والعب فريق كونيا سبور الرتكي 
ــع مرات عن  ــارة افريقيا أرب ــل العب يف ق ــىل جائزة أفض ــايل الحاصل ع الح
ــق الحصول عليها، أتمنى أن  ــول صالح عىل تلك الجائزة: "لقد استح حص

يمر باملزيد من األعوام كهذا العام".
ــدوري اإلنجليزي  ــول يف ال ــع ليفرب ــاً م ــل 21 هدف ــد سج ــان صالح ق وك
ــدارة هدايف  ــم، وينافس عىل ص ــدز هذا املوس ــة مع الري ــن أصل 24 مشارك م

الربيمريليج رفقة كل من هاري كني وسريخيو أجويرو.
ــون مع فريقه  ــالح سيواجه فريق ساوثهامبت ــر أن محمد ص ــر بالذك جدي

ليفربول اليوم، ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري اإلنجليزي.

٢٢ مايو يحرز كأس الشهيد 
اآلنسي لكرة الطائرة برداع

إيتو: محمد صالح من أفضل العبي العالم

الحديدة /قاسم البعييص
ــه العدوان  ــن الصمود يف وج ــة 1000 يوم م ــق القادسية ببطول ــوج فري ت
ــرة القدم والتي تأتي يف إطار فعاليات املهرجان الريايض والشبابي الذي  لك
ــه وزارة الشباب والرياضة وقيادة السلطة املحلية باملحافظة والدائرة  تنظم
الرتبوية النصار الله ،حيث فاز فريق  القادسية بالبطولة إثر فوزه يف املباراة 
ــت بنتيجة 5/6  ــح والتي انته ــيل برضبات الرتجي ــة عىل فريق تشي النهائي

لصالح القادسية بعد انتهاء املباراة بالتعادل اإليجابي 2/2
ــدة لشؤون الشباب والرياضة  ــام كرم وكيل أول محافظة الحدي ويف الخت
ــد بطل الدورة القادسية بكاس وميداليات ذهبية ومستلزمات  صدام آل راش
ــز الثاني، حكم اللقاءات نجم  ــة وتم تكريم فريق تشييل بجائزة املرك رياضي

الكرة الساحلية محمد قاسم محمد.

القادسية يتوج بالبطولة الكروية 
ملهرجان الصمود بالحديدة 

فوز الصيدلة يف كروية الحكمة بذمار 


