
الثورة/عبدالرقيب فارع
ــن التتويج  ــاء م ــدة صنع ــق وح ــرتب فري اق
ــتوي  بلقب بطولة كرة القدم ضمن امللتقى الش
ــذي ينظمه نادي الوحدة برعاية أمانة  األول ال
العاصمة ووزارة الشباب، حيث أصبح الوحدة 
ــج باللقب بعد  ــني أو أدنى من التتوي قاب قوس
ــوك بثالثة أهداف  ــىل نظريه الريم ــوزه أمس ع ف
ــة الرابعة من  ــات الجول ــة يف ختام مباري نظيف

البطولة.
ــق الوحدة فوزه الرابع عىل  وبفوزه أمس حق
ــردا يف  ــة مغ ــده إىل 12 نقط ــاً رصي ــوايل رافع الت
ــباكه بأي هدف بينما  الصدارة  دون أن تهتز ش
ــابق خمس  ــا برصيده الس ــوك ثالث ــى الريم بق

نقاط.
ويحتاج الوحدة للفوز أو التعادل يف مباراته 
األخرية أمام األهيل ليتوج باللقب بغض النظر 
ــوج باللقب  ــا أنه يت ــرق األخرى كم ــج الف لنتائ
ــادل أو  ــاراة رشيطة تع ــارته للمب ــال خس يف ح

خسارة 22 مايو أمام الريموك.
ــي  املنيف ــري  بش ــدويل  ال ــب  الالع ــح  افتت
ــد  ــزاء عن ــة الج ــن عالم ــدة م ــف للوح التهدي
ــي بعد أن  ــدف الثان ـــ15، وجاء اله ــة ال الدقيق
تلقى عبدالله العبيس تمريرة مقرشة من زميله 
ــل بها داخل منطقة الجزاء  محمد علوس توغ
ــب  وتعرض للعرقلة من مدافع الريموك ليحتس
ــري املنيفي  حكم اللقاء ركلة جزاء انربى لها بش
ــدد  ــد الدقيقة الـ65، وس ــا إىل هدف عن وحوله
ــارج منطقة  ــرة قوية من خ ــار البيضاني ك عم
ــوك مروان  ــارس الريم ــاهدها ح ــزاء لم يش الج
بسباس إال وهي تهز شباكه عند الدقيقة الـ85 

لتنتهي املباراة بفوز ثالثي للوحدة.
ــب  واملنتخ ــاء  ــدة صنع ــم وح ــال مهاج ون
ــزة أفضل العب  ــي عبدالله العبيس جائ األوملب

يف املباراة.
ــد املؤتمر الصحفي حيث  وعقب املباراة عق
أكد مدرب وحدة صنعاء أمني السنيني أن عىل 
فريقه االنتظار ملباراة األهيل يف الجولة األخرية 
ــم اللقب رغم الفوز العريض عىل  من اجل حس

الريموك 3/ صفر،
وقال السنيني: رغم فوزنا وتحقيقنا للثالث 
ــباك  ــة الـ12 وبش ــا إىل النقط ــاط ووصولن النق
ارض  ــىل  ع ــت  مازال ــة  البطول أن  إال  ــة  نظيف
ــكل كبري  ــمها يتعلق بش ــألة حس امليدان ومس
ــو والريموك والوحدة واألهيل يف  بمواجهتي ماي

الجولة األخرية.
ــنيني إىل أن خصمه الريموك لم  ــار الس وأش
ــم األداء  ــس النتيجة حج ــيئا ولم تعك ــن س يك
ــه الفريق الخصم، متمنياً من  الجيد الذي قدم
ــه تقديم مباراة جيدة أمام األهيل وتتويج  العبي

جهودهم الكبرية بالفوز بالبطولة.
من جانبه أكد مدرب فريق الريموك الدكتور 
ــتحق الفوز  ــودي أن فريق الوحدة اس فؤاد الع
ــىل األداء الكبري الذي قدمه،  ــاء عطفا ع يف اللق
ــل أداء له منذ  ــدة قدم أفض ــريا إىل أن الوح مش

بداية البطولة يف هذا اللقاء.
ــارة فريقه إىل األخطاء  وارجع العودي خس
الفردية التي ارتكبت من العبي فريقه يف اللقاء 
باإلضافة إىل الفوارق الكبرية يف اإلمكانيات بني 
ــا يتجاوز أكرث من  ــني، فضال عن غياب م النادي

نصف التشكيلة األساسية عن املباراة.
ــه العبيس  ــرب الالعب عبدالل ــن جهته أع م

ــل العب يف  ــوز بجائزة أفض ــعادته بالف ــن س ع
ــتكون حافزا له ولزمالئه  املباراة، مؤكدا بأنها س

لتقديم أداء جيد يف بقية املباريات.
ــس األول مباراة  ــوم أم ــد أقيمت ي ــت ق وكان
ــي انتهت بفوز  ــو والعروبة والت ــي 22 ماي فريق
ــو رصيده إىل  ــع ماي ــة نظيفة، لريف ــو بثالثي ماي
ــزه الثاني بينما  ــع نقاط  محافظاً عىل مرك تس
تراجع العروبة للمركز األخري بنقطته اليتيمة.

افتتح مايو التسجيل عند الدقيقة الـ30 من 
ــه املتألق محمد  ــد أن راوغ العب ــن املباراة بع زم
ــة زبيدي الزبيدي  ــم حارس مرمى العروب هاش

ومر منه بنجاح وأودعها الشباك بكل سهولة.
ــام مدافعي  ــي أم ــالم املوزع ــتعرض س واس
العروبة وسجل هدفا ثانيا ملايو بعد أن استغل 
دربكة أمام املرمى ليسجل الكرة بركلة مقصية 
ــالح الزريقي  ــول ص ـــ70، وح ــد الدقيقة ال عن
ــدف ثالث ملايو قبل  ــم إىل ه تمريرة محمد هاش

نهاية املباراة بعرش دقائق.
ونال العب وسط 22 مايو ومنتخب الشباب 

السابق محمد هاشم بجائزة العب املباراة.
ــت يوم  ــد افتتح ــة ق ــة الرابع ــت الجول وكان
ــاء واألهيل  ــعب صنع ــاء املايض بلقاء ش األربع

والذي انتهى لصالح الشعب بهدفني لهدف.
إب/بندر األحمدي

توج فريق الصقور ببطولة كأس بعدان لالعبني 
املحليني لكرة القدم التي أقيمت يف قرية العماهي 
بمديرية بعدان بمحافظة إب برعاية نادي جسار 

الريايض.
وجاء تتويج فريق الصقور بالبطولة بعد فوزه 
ــار  ــاراة النهائية الذي احتضنه ملعب جس يف املب
ــاج بنتيجة 5  ــس الجمعة عىل فريق عج عرص أم

.4 /
ــل والوصيف  ــم البط ــم تكري ــاراة ت ــب املب وعق
ــاهمني واملتعاونني  والحكام واللجان العاملة واملس
ــخصيات من  ــذا بعض الش ــة وك ــاح البطول يف نج
ــن قاموا بالتكريم  قبل الضيوف الحارضين والذي
ــر  ــب مدي ــود نائ ــالم محم ــم عبدالس ويف مقدمته
ــاد كرة القدم بإب  ــة بعدان ورئيس فرع اتح مديري
ــخصيات الرياضية  ــعي والش ــم الخش عبدالرحي
نبيل محمد عزيز وعامر راجح وعزالدين املظلوم 
ــفى املجد عبدالغني  ــد زياد ومدير مستش وحاش
ــل للعالج الطبيعي مأمون  معزب ومدير مركز األم

الدعيس.
ــد محمد الوجيه  ــب أفضل العب أحم ونال لق
ــل حارس  ــزة أفض ــار وكانت جائ ــق جس ــن فري م
ــق اتحاد طبيع  ــد منرص من فري ــن نصيب محم م

ــيف من فريق  ــيف أحمد س ــال لقب الهداف س ون
اإلعصار.

ــد الدعيس وارشف  ــاراة تحكيميا أحم أدار املب
عيل البطولة ميدانيا مجيب الوجيه.

ــرع اتحاد كرة  ــياق متصل أعلن رئيس ف ويف س
ــن اختيار  ــعي ع ــم الخش ــإب عبدالرحي ــدم ب الق
ــا لكرة  ــيص راعيا ذهبي ــفى املجد التخص مستش
ــبابها  ــة نظرا ملا يقدمه للعبة وش القدم باملحافظ

ورياضييها.
ــات بطولة  ــار منافس ــرى ويف إط ــن جهة أخ م
ــا  ــي ينظمه ــدم الت ــرة الق ــئني لك ــم والناش الرباع
ــادة  ــة مراكز الس ــإب بدعم مجموع ــدم ب ــرع الق ف
ــة الربيهي  ــنان ومؤسس لطب وجراحة الفم واألس
ــاذ بن جبل  ــاد إب ومع ــل فريقا اتح ــالن تأه لإلع
ــث فاز اتحاد  ــة يف بطولة الرباعم، حي ــدور األربع ل
ــىل اتحاد العدين بهدف وحيد وفاز معاذ بن  إب ع
ــل عىل عنيد نابويل بهدفني لهدف يف املباراتني  جب

اللتني أقيمتا صباح أمس الجمعة.
ــة فريق  ــدور األربع ــئني تأهل ل ــة الناش ويف فئ
ــويل بركالت  ــىل عنيد ناب ــوز ع ــعب إب بعد الف ش
الرتجيح 4 / 3 بعد انتهاء املباراة يف وقتها األصيل 

بالتعادل االيجابي بهدف ملثله.
أدار املباريات تحكيميا عادل املنصوب وبسام 

شمسان.

ــر الفني لنادي  ــن الدين زيدان، املدي أكد الفرنيس زي
ــاًيل يف مواجهة  ــر ح ــباني، أنه ال يفك ــد اإلس ــال مدري ري
ــريا إىل أن كل تفكريه  ــان جريمان الفرنيس، مش باريس س

ينصب عىل لقاء خيتايف بالليجا.
ومن املقرر أن يلتقي ريال مدريد نظريه خيتايف اليوم 
السبت عىل ملعب "سانتياجو برنابيو"، يف الجولة الـ27 
من الليجا، قبل أن يحل ضيًفا عىل باريس سان جريمان 
ــوم الثالثاء  ــال أوروبا ي ــي دوري أبط ــاب ثمن نهائ يف إي

املقبل.
وقال زيدان يف املؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة 
ــبانيول يف  ــا أمام إس ــد خرسن ــو": "لق ــدو ديبورتيف "مون

الجولة املاضية، ولكن هذا وارد يف كرة القدم".
ــنحاول  ــاف: "نحن نفكر اآلن يف مباراة الغد، وس وأض
تقديم أفضل ما لدينا، من الطبيعي أن يفكر الالعبون يف 
ــان جريمان، ولكن األولوية  املباراة الكبرية ضد باريس س

لنا اآلن هي مباراة الغد".
ــان  ــيل نيمار مهاجم س ــم الربازي ــاب النج ــول غي وح
ــان عن لقاء ريال مدريد، قال املدرب الفرنيس: "من  جريم
ــس يملك فريًقا  ــرض لإلصابة، لكن باري ــف أن يتع املؤس
ــيكون يف نفس  ــني أن البديل س ــىل يق ــًدا، وأنا ع ــا ج قوًي

جودة نيمار، املباراة لن تكون سهلة".
ــلونة ضد التحكيم عقب مباراة  ــكوى برش ــأن ش وبش
ــر ال  ــذا األم ــال: "ه ــت (1-1)، ق ــي انته ــاس الت الس بامل
ــلونة أو أتلتيكو،  ــه برش ــن ال نهتم بما يفعل ــي، نح يهمن
ــع املباريات  ــو الفوز يف جمي ــب علينا القيام به ه ــا يج م

املتبقية لنا".
ــيلعب بها ضد سان جريمان  ــكيلة التي س وعن التش
ــط يف مباراة  ــك، أفكر فق ــم أفكر يف ذل ــال: "حتى اآلن ل ق
ــتيانو رونالدو  الغد"، كما أنه لم يفصح عن موقف كريس
ــايف حيث قال:  ــاركة أمام خيت ــم ريال مدريد من املش نج

"سرتون غًدا".
ــاراة  ــايل يف مب ــم الربتغ ــد أراح النج ــدان ق وكان زي

ــزا بصورة  ــى يكون جاه ــة، حت ــبانيول املاضي إس
مثالية ملباراة باريس سان جريمان.

ــال زيزو: "اليشء  ــول إصابات العبيه ق وح
ــبة لتوني  ــيلو عاد إلينا، بالنس املهم أن مارس
ــنتابع  ــوكا مودريتش ال نعرف، س ــروس ول ك

حالتهما خالل األيام املقبلة".
ــيتش قال: "لقد  وعن أداء ماتيو كوفاس
ــكل رائع،  لعب أربع أو خمس مباريات بش

أراه يف حالة بدنية جيدة جدا".
ــتبداله  ــكو من اس ــول انزعاج إيس وح
ــا  ــدان: "أداؤه دائم ــح زي ــات أوض باملباري
مذهل، وهذه املسألة ال وجود لها بالنسبة 

يل، أن يكون غاضبا هو أمر طبيعي".

الصقور يتوج ببطولة كأس بعدان لكرة القدم

زيدان يقــلل من تأثـري غـيـاب نـيـمـار

الثورة/
ــىل فريق  ــباب ضوران ع ــاز فريق ش ف
ــداف مقابل هدف  ـــ 4 أه ــاد الصيح ب اتح
واحد يف اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن 
ــهيد منري األسدي  ــات بطولة الش منافس
ــس  ــوران آن ــة ض ــاً بمديري ــة حالي املقام

ــخصية الرياضية  ــار وبدعم من الش بذم
الشيخ هادي بن عبدالله النهمي.

ــباب ضوران محمد  ــجل لش  حيث س
ــدي  ــدر قصيلة وعيل األس ــي 2 وب الكلب
ــجل هدف اتحاد  ــكل منهما.. وس هدف ل
ــريي. أدار اللقاء  ــلمان الضف ــح س الصي

تحكيماً عدنان مرسب.

ضمن مباريات بطولة الشهيد األسدي األوىل

فوز شباب ضوران على اتحاد الصيح
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الهند/ الثورة
تأهل منتخب طالب اليمن يف جامعات ميسور 
ــل النهائي لبطولة  ــد إىل الدور قب بجمهورية الهن
ــور لكرة  ــات مدينة ميس ــالب يف جامع ــاد الط اتح
القدم املقامة حالياً بمشاركة 45 فريقاً تمثل عدداً 
كبرياً من طالب الدول الدارسني يف تلك الجامعات.

ــد إحرازه  ــالب اليمن بع ــل منتخب ط ــاء تأه ج
ــىل  ــوزه ع ــب ف ــة األوىل عق ــز األول للمجموع املرك
ــة اأداف مقابل هدفني لريفع  طالب الفلبني بخمس
ــدارة املجموعة  ــده اىل 13 نقطة اعتىل بها ص رصي
ــدور الثاني وفق  ــرق ليتأهل لل ــم عرش ف ــي تض الت

نظام البطولة.
ــتويات متميزة  ــدم منتخب طالب اليمن مس وق
ــا حيث فاز يف  ــه ولم يخرس أي منه ــالل مباريات خ
ــاراة واحدة بالبطولة  ــات وتعادل يف مب أربع مباري

ــور  ــات ميس ــالب جامع ــاد ط ــا اتح ــي ينظمه الت
بالتعاون مع طالب مختلف الجاليات.

إىل ذلك أوضح مدير منتخب طالب اليمن رامي 
محمد القديمي أن ما قدمه املنتخب من مستويات 
ــني والجهاز الفني الذين  كان نتاجاً لجهود الالعب
ــق انجاز  ــل تحقي ــم من أج ــىص جهوده ــوا أق بذل

يسجل باسم اليمن يف جامعات ميسور.
ــن  م ــون  الالعب ــه  قدم ــا  بم ــي  القديم ــاد  وأش
ــن تقديم  ــالل املباريات مكنتهم م ــرية خ جهود كب
ــا اعتالء  ــتطاعوا من خالله ــتويات مميزة اس مس

صدارة املجموعة وبلوغ الدور قبل النهائي.
ــن ان العبي  ــالب اليم ــب ط ــر منتخ ــد مدي وأك
ــج بلقب البطولة التي  الفريق عازمون عىل التتوي
ــارك فيها طالب من أكرث من اربعني دولة، وذلك  يش
ــذا املحفل  ــاً يف ه ــن عالي ــع علم اليم ــل رف ــن اج م

الريايض الطالبي الهام يف الهند.

     

عندما تم إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة يف عهد طيب 
ــه ان يداوي العلل  ــاب راوح- كان الغرض من ــبق -عبدالوه الذكر الوزير األس

املالية للرياضة اليمنية، ال أن يكون هو علتها الرئييس.
ــاحات الرياضية : بأن  ــه وغريه من املس ــكان قلنا وقال غرينا في ــذا امل يف ه
ــه، وكان الريح يأخذ  ــن اجل ــا خصصت م ــدوق ترصف يف غري م ــوال الصن أم
ــىل الرياضة لم يكن  ــون كل القائمني ع ــه يف أعماق البحر، ك ــا ويرمي ب كالمن

لديهم جرأة االعرتاف بهذه املشكلة الكبرية.
ــباب والرياضة - أثناء الحوار الذي أجراه  ــتاذ حسن زيد - وزير الش األس
ــبت املايض، كان شجاعا ووضع  ــتاذ يحيى الحاليل يوم الس معه الزميل األس
ــوال الصندوق ترصف يف  ــرف، وقالها بالفم املليان : أم ــم نقطة عىل أهم ح أه

غري ما خصصت له !!.
ــئلة التي تدور يف  ــات عىل كثري من األس ــيقا ، وحمل إجاب ــوار كان ش الح
ــدوق، كون  ــأركز عىل علة الصن ــايض، ويف هذا العمود س ــارع الري ــان الش أذه

الزمالء األعزاء البد وأن يتطرقوا إىل بقية ما جاء يف الحوار.
ــوزراء يوجه (رغم اعرتافه بأن  ــال الوزير : أنا أوجه بالرصف ، ورئيس ال ق
الوضع الحايل للبالد ُيبيح املحظورات) واملحظورات هي تعدد أوجه الرصف، 

والتي نأمل تضييقها إىل اقل الحدود، طاملا وزوالها صعب اآلن.
ــتدالل  أصبح الصندوق -لكون الرضورات تبيح املحظورات- ألن هذا االس
ــون العدوان قد جعل  ــا عىل كثري من املحظورات، ك ــل الصندوق مفتوح يجع

الرضورات هي السمة الغالبة.
ــادات الرياضية،  ــغيلية لالتح ــن رصف نفقات تش ــدث األخ الوزير ع تح
ــغيلية  ــاطا رياضيا، فأي نفقات تش ــب، فمعظمها ال يقيم نش ــذا أمر غري وه

يستحقها؟!.
ــادات الخارجية هو  ــره العدوان لالتح ــر بأن إيصال ما دم ــال األخ الوزي ق
ــؤولية االتحادات الوطنية، وهنا نتساءل : كيف يقوم األخ الوزير برصف  مس
ــا الوطني يف  ــادات لم تقم حتى بدوره ــغيلية من الصندوق التح ــات تش نفق
ــآت الرياضية...  ــج الذي طال املنش ــعة للتدمري املمنه ــال الصورة البش إيص
ــا - وطاملا هي لم  ــاس عمله ــاط ريايض - وهو أس ــي لم تقم بأي نش ــا ه فطامل
ــآت - التي يفرتض  تقم بدورها الوطني بتعريف املجتمع الدويل بتدمري املنش
ــغيلية، وملاذا ال  ــطتها عليها - إذا ما لداعي لهذه النفقات التش ــم أنش أن تقي

تسخر لالتحادات العاملة فقط!!.
ــك يعود  ــر بأن ذل ــال الوزي ــا، ق ــري اقراره ــوزارة وتأخ ــة ال ــبة لهيكل بالنس
ــول: إن كانت الهيكلة  ــا يرتتب عليها من أعباء مالية، ونق ــور كثرية منها م ألم
ــم اليوم من  ــي منها، ألن األل ــاء مالية، فال داع ــتضيف أعب ــة أيضا س القادم
االستحداثات غري القانونية والتي ترتب عليها أعباء مالية، فكيف بنا عندما 

نقر هذه األعباء يف قانون رسمي!.
ــة الهامة التي  ــنتطرق للنقط ــه تعاىل - س ــإذن الل ــادم - ب ــبوع الق يف األس
اقرها الوزير، واملتمثلة يف إقامة دوري لكرة القدم، تستضيف نهائياته مدينة 
ــاركة كل املحافظات..ألهميته الكبرية..لكون النشاط الريايض  الحديدة بمش

هو الركيزة الرئيسة للوزارة واالتحادات، وبدونه ال فائدة من وجودهما.

محمد النظاري

وجهة نظر

ــة الـ27 من  ــبت ، يف الجول ــد وخيتايف، اليوم الس ــيتواجه ريال مدري س
الدوري اإلسباني.

ــوى يف مباراة  ــانتياجو برنابيو)، س ــىل ملعب (س ــم يفز الضيوف ع ول
ــنوات،  وحيدة، ضمن 12 لقاًء أمام املريينجي، وكان ذلك الفوز منذ عرش س

يف 24 فرباير عام 2008.
ــدرب الدنماركي، مايكل  ــايف، تحت قيادة امل ــك اللقاء، فاجأ خيت ويف ذل
ــرت، عندما فاز  ــادة األملاني، بريند شوس ــق امللكي، تحت قي الودروب، الفري

بهدف العبه النيجريي، أوتيش (ق63).
ــاراة، يوجد فقط مدافع  ــاركوا يف تلك املب ــن بني الـ28 العبا، الذين ش وم
ــد 10 أعوام من  ــوس، بقميص الفريق، وذلك بع ــريخيو رام ريال مدريد، س

اللقاء.
ــن حصد نقطة، بعد  ــم (2007/2008)، تمكن خيتايف أيضا م ويف موس
ــه، دانييل  ــايف عن طريق العب ــي، بعدما تقدم خيت ــادل أمام املريينج التع
ــتلروى،  ــادل املهاجم الهولندي، فان نيس ــل أن يتع ــزا، يف (ق37)، قب جوي

للفريق امللكي، قبل انتهاء شوط املباراة األول.

ــانتياجو  ــني، عىل (س ــني الفريق ــث ديربي ب ــو ثال ــاء ه ــذا اللق وكان ه
برنابيو)، بعدما تمكن الفريق األبيض من الفوز، يف املباراتني السابقتني.

وبعد تلك املواجهة، التقى الفريقان يف 8 مباريات بالدوري، وكان الفوز 
فيها من نصيب ريال مدريد.

ــام 2015، عندما  ــو ع ــي، يف 23 ماي ــه الفريق امللك ــوز حقق ــرب ف وكان أك
ــس  ــيلو، وخامي ــن مارس ــي كل م ــجل للمريينج ــة (3-7)، وس ــاز بنتيج ف
ــدو (هاتريك)،  ــتيانو رونال ــاريتو، وكريس ــز، وخييس، وتشيتش رودريجي

بينما أحرز أهداف خيتايف كل من، إيسكوديرو والسني ودييجو كاسرتو.
ــانتياجو برنابيو)، يف 5 ديسمرب  وكان آخر ديربي بني الفريقني عىل (س

عام 2015.
ــة (1-4) عىل  ــل بينيتيز، بنتيج ــت قيادة رافايي ــال مدريد تح وفاز ري
ــداف الفريق  ــجل أه ــكريبا، وس ــران إيس ــادة املدرب، ف ــت قي ــايف، تح خيت
األبيض كل من، جاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما (هدفني).
ــيخوض ريال مدريد اللقاء القادم، وهو يف املركز الثالث، برصيد 51  وس

نقطة، بينما يحل خيتايف يف املركز التاسع، برصيد 36 نقطة.
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رتون غًدا".
ــاراة  ــايل يف مب ــم الربتغ ــد أراح النج ــدان ق وكان زي

ــزا بصورة  ــى يكون جاه ــة، حت ــبانيول املاضي
لية ملباراة باريس سان جريمان.

ــال زيزو: "اليشء  ــول إصابات العبيه ق وح
ــبة لتوني  ــيلو عاد إلينا، بالنس م أن مارس
يش إ
ــنتابع  ــوكا مودريتش ال نعرف، س وس ول

لتهما خالل األيام املقبلة".
ــيتش قال: "لقد  وعن أداء ماتيو كوفاس

م
ــكل رائع،  ب أربع أو خمس مباريات بش

 يف حالة بدنية جيدة جدا".
ع

ــتبداله  ــكو من اس ــول انزعاج إيس وح
ــا  ــدان: "أداؤه دائم ــح زي ــات أوض باري

إ إج ج
هل، وهذه املسألة ال وجود لها بالنسبة 

حح
أن يكون غاضبا هو أمر طبيعي".

الوحدة يقرتب من التتويج ببطولة قدم امللتقى الشتوي

اليوم .. ريال مدريد يستضيف خيتايف

البيضاء/محمد املشخر
ــي  ــزام الذهب ــا الح ــل فريق تأه
ــاراة النهائية لدوري  ــة ايل املب واملري
ــهيد جونه العوايض لكرة القدم  الش
للشباب بمديرية ردمان آل عواض 
ــعبية  محافظة البيضاء للفرق الش
ــباب  الش ــب  مكت ــه  ينظم ــذي  ال
والرياضة بمديرية ردمان بمشاركة 

10 فرق.
ــزام  الح ــق   فري ــل  تأه ــاء  وج
ــباب  ــوزه عىل الش ــد ف ــي بع الذهب
ــداف دون رد ، كما تأهل  ــة أه بأربع
ــق  ــاوزه فري ــد تج ــة بع ــق املري فري
ــني اللتني  ــني يف املبارات األهيل بهدف
ــهيد  ــىل ملعب نادي الش ــا ع أقيمت

العوايض.
ــة يوم  ــة  املنظم ــددت اللجن وح
االثنني املقبل موعد نهائي الدوري 
ــي فريقا الحزام الذهبي  حيث يلتق

واملرية لتحديد بطل الدوري.

تواصل دوري 
الشهيد العواضي 
بردمان يف البيضاء

مايو يحافظ على مركزه الثاين بالفوز على العروبةبمشاركة منتخبات أكرث من ٤٠ دولة

منتخب اليمن يبلغ نصف نهايئ اتحاد 
طالب جامعات ميسور بالهند
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