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الثورة/صنعاء
ــن محمد  ــاب والرياضة حس ــر الشب ــن وزي دش
ــر الرتبية والتعليم الدكتور عبدالله  زيد ونائب وزي
ــيل بصنعاء  ــادي األه ــس بالن ــوم أم ــدي ي الحام
ــن البطولة الرياضية  ــات املرحلة الثالثة م منافس
ــدم واملرحلة  ــرة الق ــة للطالب لك ــة الثاني املدرسي
ــاب  أللع ــات  للطالب ــة  الثاني ــة  للبطول ــة  الثاني
الشطرنج والطائرة والطاولة التي ينظمها النادي 
ــة  ــة املدرسي ــع إدارة األنشط ــاون م ــيل بالتع األه
بمكتب الرتبية باألمانة، وتحت شعاري "الرياضة 
ــات  واملنتخب ــة  لألندي ــي  حقيق ــد  راف ــة  املدرسي

الوطنية"، و"معاً لتفعيل الرياضة النسوية".
ــالب يف مراحلها الثالث  ويشارك يف بطولة الط
ــارك يف منافسات فئة  عرشة آالف طالب فيما تش

ــد أقيمت  ــت ق ــة وكان ــة آالف طالب ــات ثالث الطالب
ــوى املدارس  ــات عىل مست ــة األوىل للطالب املرحل
فيما تقام املرحلة الثانية عىل مستوى املديريات، 
ــالب بمشاركة  ــة الط ــة لفئ ــة الثالث ــام املرحل وتق
ــدارس الحكومية و11  ــة من امل ــب مديري 11 منتخ
ــت املرحلة  ــة، وكان ــدارس األهلي ــن امل ــاً م منتخب
ــوى الفصول واملرحلة  األوىل قد أقيمت عىل مست

الثانية عىل مستوى املدارس.
ــر الحكيم  ــآي من الذك ــذي بدأ ب ــل ال ويف الحف
ــن فيها  ــد كلمة ثم ــاب حسن زي ــى وزير الشب ألق
ــذه  ــة ه ــىل إقام ــيل ع ــادي األه ــود إدارة الن جه
األنشطة، موضحاً أن لهذه األنشطة أهمية كبرية 
ــاف املواهب من املدرسة ورفد األندية بها  يف اكتش
ــة، مشيداً  ــة اليمني ــالق الرياض ــا أساس انط ألنه
ــات لتوسيع  ــة بطولة للطالب ــىل إقام بالحرص ع

ــل أنشطتهن، معترباً  ــاط بينهن وتفعي رقعة النش
ــن املقررات الدراسية  أن الرياضة ال تقل أهمية ع
ملا لها من دور يف صقل مهارات الطالب والطالبات 
ــاء والتنافس الرشيف  ــز روح املحبة واإلخ وتعزي
ــرياً إىل أن الرياضة تنمي التميز  يف أوساطهم، مش
ــز الفردي ال  ــون التمي ــي األنانية ك ــردي وتلغ الف
ــن يف إطار العمل  ــأن ما لم يك ــن أن يكون له ش يمك

الجماعي.
ــايض بغض النظر  ــأن أي نشاط ري ــوه زيد ب ون
ــاراً يف  ــو يعترب عمًال جب ــه وحجمه فه ــن نوعيت ع
مواجهة العدوان الرببري ألن املعتدي يراهن عىل 
انكسار وخضوع أبناء اليمن وبالتايل فأي نشاط 
ــك الرغبة وكرساً  ــود وتحد لتل ــو عبارة عن صم ه
لها، موجهاً الشكر والتقدير إلدارة النادي األهيل 
ولداعمي البطولة وإلدارة األنشطة املدرسية عىل 
ــذه األنشطة  ــن دعم ورعاية ملثل ه ــا يقدمونه م م

وحرصهم عىل إقامتها للعام الثاني عىل التوايل.
ــيل حسن  ــس النادي األه ــد رئي ــن جانبه أك م
ــة  ــل دعام ــة تشك ــة املدرسي ــوس أن الرياض الكب
ــا  حقيقي ــاً  ومنجم ــة  اليمني ــة  للرياض ــة  أساسي
ــا وتوجيهها إىل األندية  للمواهب وصقل مهاراته
ــة  الالزم ــروف  الظ ــئ  تهي ــا  أنه ــا  كم ــة  الرياضي
ملمارسة النشاط الريايض للطالب والطالبات كما 
ــم يف تربية  ــاال حيويا يساه ــة تعد مج أن الرياض
ــن السليم  ــم التكوي ــات وتكوينه ــالب والطالب الط
ــة الكفاءات  ــارف وتنمي ــاب املع ــالل اكتس ــن خ م

الرياضية وتحصني الناشئة من كل أنواع التطرف 
والعنف واالنحراف، معترباً أن األنشطة املدرسية 
ــة يف منظومة العملية التعليمية  تشكل حجر زاوي
ــم وأيضا  ــة للتعلي ــة قاصم ــل رضب ــا يشك وغيابه
للرياضة عىل اعتبار أن املدرسة تشكل االنطالقة 

األوىل للريايض.
ــويل اهتماماً  ــادي األهيل ي ــوس: الن ــال الكب وق
كبرياً وعناية خاصة بالرياضة املدرسية من خالل 
ــة البطولة املدرسية للعام الثاني عىل التوايل  إقام
ــي تشهد مشاركة  ــن النادي والت ــم ورعاية م بدع
ــف  ــن مختل ــري م ــع النظ ــس منقط ــزة وتناف متمي
املدارس الحكومية والخاصة، وحقيقة فإن نجاح 
ــات  ــة نجاح ــاف إىل سلسل ــة يض ــم البطول تنظي

النادي األهيل املستمرة يف مختلف املجاالت.
ــز اإلعالمي  ــاء املرك ــوس عن إنش ــن الكب وأعل
ــب اإلعالمي بهدف تغطية  ــادي لتفعيل الجان للن
ــة واإلجتماعية  ــة الرياضي ــرش األنشط وإبراز ون
ــة الرياضية  ــة وكذا نرش الثقاف ــة املختلف والثقافي
ــا،  بالدن يف  ــايض  ري ــاد  لن ــي  إعالم ــز  مرك ــأول  ك
ــة اإلمكانيات  ــد املركز بكاف ــاً أنه سيتم رف موضح
ــدوره عىل الوجه األكمل وسيكون  الالزمة ليقوم ب
ــادي عرب مختلف  ــق تاريخ الن ــه توثي أول أنشطت
ــت من قبل  ــود التي بذل ــداً بالجه ــل، مشي الوسائ
ــا،  ــف مراحله ــة يف مختل ــة البطول ــع إلقام الجمي
ــم وإقامة مثل هذه  ــرار النادي يف دع ــداً استم مؤك
ــم يف  ــا يسه ــة وبم ــة املختلف ــوالت واألنشط البط

تطوير الرياضة عامة.
ــة  املدرسي ــة  األنشط ــر  مدي ــح  أوض ــدوره  ب
ــا  ــة يف نسخته البطول أن  ــاك  الضح ــم  عبدالكري
ــا بعد أن  ــورة التي رسمت له ــة تسري بالص الثاني
ــت البطولة نجاحاً باهراً خالل العام املايض،  حقق
ــاً البطولة واملراحل الثالث التي أقيمت  مستعرض
فيها، موجهاً شكره لكل من يدعم البطولة ويرعها 
ــة إدارة النادي  ــا ويف املقدم ــم يف إنجاحه ويساه
ــذا إدارات املدارس  ــة وك ــي البطول ــيل وداعم األه
ــن  الذي ــات  والطالب ــالب  والط ــة  الرتبي ــب  ومكات

ــم العدوان  ــرباً أنه ورغ ــع البطولة، معت ــوا م تفاعل
ــالب والطالبات أن  ــق الط ــار إال أن من ح والحص

يمارسوا أنشطتهم ويتلقوا تعليمهم.
ــة الفتيات أمة السالم  كما ألقت مسؤولة بطول
ــك  ــرأة رشي ــا أن امل ــت فيه ــة أوضح ــه كلم الفقي
ــاالت الحياة بما فيها الجانب  أسايس يف كافة مج
الريايض، مشرية إىل أن املدرسة هي املحطة األوىل 
النطالق املواهب الرياضية، مثمنة جهود ورعاية 
ــاح البطولة وإدارة  ــل الرعاة واملساهمني يف إنج ك
ــىل إقامة البطولة  ــادي األهيل التي حرصت ع الن
رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن بسبب 
ــآت  ــل منش ــدف ك ــذي استه ــم ال ــدوان الغاش الع
ــة والرياضية،  ــآت الرتبوي ــا املنش ــن بما فيه الوط
ــارة إىل أنه ومن خالل هذه  مختتمة كلمتها باإلش
ــاء اليمن  ــة يوجه أبن ــة ومختلف األنشط البطول
ــم  ــم وممارسته ــم وثباته ــدى صموده ــة بم رسال
ــا يرتكبه العدوان  ــم بشكل طبيعي رغم م لحياته

من جرائم.
ــني الذي حرضه عدد من قيادات  وشهد التدش
ــة وأمانة العاصمة عرض  وزارتي الشباب والرتبي
ــن  الذي ــة  الكشاف ــباب  وش ــني  للمشارك ــايل  كرنف
ــاء املناطق  ــالم الوطنية وأسم ــروا حاملني األع م
ــا  ــة قدمه ــة وطني ــرة غنائي فق ــذا  ــة وك التعليمي
ــم برنامج ذا فويس كيدز  ــوب أمجد نبيل نج املوه
ــدارس رواد اليمن،  ــة قدمها طالب م وفقرة غنائي
ــيل عروضاً  ــادي األه ــم القدم بالن ــدم براع ــا ق كم
كروية، كما تم تكريم النجم أمجد نبيل واملوسيقي 
ــم عقب ذلك لعب  ــن قبل النادي، ليت ــرم سند م أك

ركلة بداية انطالق املنافسات.
تصوير/خالد الثور- أحمد الناظري

بدء المرحلة الثانية لبطولة الطالبات

زيد يدشن املرحلة الثالثة للبطولة املدرسية لكرة القدم بالنادي األهلي

صنعاء/عيل الغرباين
التقى  وزير الشباب والرياضة حسن زيد 
حسن  صنعاء  أهيل  نادي  رئيس  أمس  يوم 
الكبوس وأعضاء مجلس إدارة النادي، خالل 
وإطالعه  النادي  ملرافق  التفقدية  زيارته 
املدرجات  بناء  مرشوع  من  إنجازه  تم  ما  عىل 
تكلفتها  تبلغ  والتي  النادي  مللعب  الرشقية 
خمسة ماليني ونصف املليون ريال عىل نفقة 
العديد  مناقشة  اللقاء  خالل  وتم  النادي، 
أنشطته  وسري  بالنادي  املتعلقة  القضايا  من 

املختلفة.
إلدارة  وتقديره   شكره  عن  زيــد  ــرب  وأع

النادي  لتطوير  جهود  من  تبذله  ملا  النادي 
إقامة  يف  جهودها  وكذا  املختلفة  ومنشآته 
الفعاليات املتنوعة التي تهدف لتنمية عقول 
قيم  وغــرس  والرياضيني  الشباب  ومهارات 
تفاعله  مؤكداً  نفوسهم،  يف  والوطن  لله  الوالء 
واعداً  املختلفة،  النادي وفعالياته  أنشطة  مع 
تواجه  التي  الصعاب  وتذليل  النادي  بدعم 
أفضل  من  اعتربها  التي  النادي  إدارة  عمل 

وأنجح إدارات األندية يف الوقت الراهن.
العاصمة  أمانة  أول  وكيل  اللقاء  حرض 
النادي  رئيس  ونائب  الرصمي  رزق  محمد 
محمد محمد صالح وأمني عام النادي عبدالله 

جابر وعدد من أعضاء اإلدارة واملعنيني.

اطلع على سري مشروع مدرجات الملعباطلع على سري مشروع مدرجات الملعب

ـــي ـــل األه الـــــنـــــادي  إدارة  يــلــتــقــي  الـــشـــبـــاب  ـــيوزيـــــــر  ـــل األه الـــــنـــــادي  إدارة  يــلــتــقــي  الـــشـــبـــاب  وزيـــــــر 

ذمار/ عادل الطيش 
ــرب بمحافظة ذمار  ــار بمدينة مع ــدل الست اس
عىل منافسات بطولة الصمود الكروية السنوية 
ــرب لفئتي  ــا نادي سالم مع ــي نظمه ــة والت الثاني
ــار بمشاركة 32  ــن 17 والكب ــت س ــئني تح الناش

فريقا يف البطولتني ..
ــالم  ــباب الس ــق ش ــوم فري ــرض نج ــث ف حي
انفسهم يف القائمة الذهبية لبطولة الكبار بالفوز 
ــود بهدفني  ــىل فريق الصم ــق ع ــري واملستح الكب
ــزري خالل  ــم عيل العي ــا النج ــني احرزهم نظيف
شوطي اللقاء الذي حرضه جمهور غفري اكتظت 
ــادي السالم  ــب االحتياطي لن ــم جنبات امللع به

(الغزال ) ..

ــئني حسمت ركالت  ــة الناش ــي بطول ويف نهائ
الرتجيح لقب وكأس البطولة لفريق القوة الجوية 
عىل حساب فريق القاهر 1 بعد ان انتهى الوقت 
ــدف ملثله ..افتتح  االصيل بالتعادل االيجابي به
ــة نجمه وهداف البطولة  التسجيل للقوة الجوي
ــق  ــادل فري ــا ادرك التع ــاري فيم ــش الخس عاي
ــالث دقائق فقط  ــة اللقاء بث ــر 1 قبيل نهاي القاه
ــام لركالت الرتجيح والتي ابتسمت  ..ليتم االحتك

للقوة الجوية باربع ركالت مقابل ثالث ..
ــة  املحافظ ــل  ــام وكي ق ــة  البطول ــام   ويف خت
ــران  ــة جه ــام مديري ــر ع ــني ومدي ــود الجب محم
ــل عبداملغني ومدير عام مكتب الشباب  اسماعي
ــويف  ــد الص ــني احم ــة حس ــة باملحافظ والرياض
ــارص احمد  ــار ن ــرة القدم بذم ــاد ك ــس اتح ورئي

ــب الشباب محمد  ــب مدير عام مكت ــال ونائ العب
ــالم معرب عبداالله  ــح جابر ورئيس نادي س صال
ــد الغرب  ــة املنظمة محم ــر اللجن ــي ومدي القوبان
ــات  ــوؤس وامليدالي ــزة بالك ــرق الفائ ــم الف بتكري

امللونة والجوائز العينية كالتايل : 
بطولة الكبار : 

املركز االول/ شباب السالم.
املركز الثاني/ الصمود.

افضل العب وهداف البطولة/ منري السدمي. 
ــد عبدربه  ــارس مناصفة بني محم احسن ح

راجح وحافظ الحبييش 
الالعب املثايل/  عبدالنارص الفضيل 

بطولة الناشئني : 
املركز األول/ القوة الجوية 

املركز الثاني/ القاهر 1
ــش  عاي ــة/  البطول ــداف  وه ــب  الع ــن  احس

الخساري.
احسن حارس/ يحيى عبي.

ــب يف البطولة/  ــر الع ــايل  واصغ ــب املث الالع
عبدالله ياسني.

ــن بالجوائز الفردية يف  ــا تم تكريم الفائزي  كم
البطولتني واللجان العاملة والحكام ..

الثورة/عبدالرقيب فارع
ــاء فائزاً  ــعب صنع خرج فريق ش
ــاء بهدفني  ــيل صنع ــريه أه ــىل نظ ع
ــا  ــي جمعتهم ــاراة الت ــدف يف املب له
عرص أمس يف افتتاح الجولة الرابعة 
ــى  بامللتق ــدم  الق ــرة  ك ــة  بطول ــن  م
ــذي ينظمه وحدة  ــوي األول ال الشت
صنعاء برعاية وزارة الشباب وأمانة 
ــوزه  ف ــب  الشع ــق  ليحق ــة،  العاصم
ــة بعد أن تلقى ثالث  األول يف البطول
ــة يف البطولة وخالل  خسائر متتالي
ــالث املاضية محرزاً أول  جوالتها الث
ــي إىل املرتبة  ــه ولريتق ــاط ل ــالث نق ث
ــس بينما بقي األهيل يف مركزه  الخام

الرابع بأربع نقاط.
ــب خصمه األهيل  لم يمهل الشع
سوى تسع دقائق ليهز الشباك عرب 
ــواف بعد  ــق زكريا ط ــه املتأل مهاجم
ــن زميلة  ــرة ذكية م ــل تمري أن استغ
املشاكس ماجد عمر لعبها بكل قوة 
ــاول األهيل  ــى األهالوي، وح يف املرم
ــه تفاجأ  ــدا إدراك التعادل لكن جاه
ــة  خاص ــري  كب ــعباوي  ش ــك  بتماس
ــب  الالع ــادة  بقي ــاع  الدف ــط  خ يف 
ــه  خلف ــن  وم ــيل  الثع ــم  عبدالكري

الحارس عبدالرحمن الريمي.
ــرية من الشوط  ــق األخ ويف الدقائ
ــرة  لك ــواف  ط ــا  زكري ــى  ارتق األول 
ــى  يحي ــه  زميل ــه  ل ــا  لعبه ــة  عرضي
ــي باملقاس وحولها برأسه إىل  السكن

هدف شعباوي ثان.
ــيل  ــل أه ــي  دخ ــوط الثان يف الش
ــن األهداف وتحقق  صنعاء باحثا ع
ــول هدافهم سعيد  ــه ذلك بعدما ح ل
ــة ركنية لعبها له زميله  املنصوب ركل
ــب  ــباك الشع ــن إىل ش ــدي مجف مه

ــد  ــة عن النتيج ــه  ب ــص  ــدف  قل كه
الدقيقة الـ61، ليستمر ضغط األهيل 
ــدف التعديل  ــل ه ــل تسجي ــن اج م
ــق دفاع  ــة مهاجميه وتأل ــن رعون لك
ــارس مرماه وقف  ــعب صنعاء وح ش
ــاراة،  ــة املب ــى نهاي ــك حت ــال ذل حي
ــل آخر عرش  ــة أن الشعب أكم خاص
ــاء بعرشة العبني بعد  دقائق من اللق
ــاء حمود املقفزي  ــرد حكم اللق أن ط
ــد  عن ــيل  الثع ــم  عبدالكري ــع  املداف

الدقيقة الـ83.
كما اضطر الحكم حمود املقفزي 
ــه  وج يف  ــراء  الحم ــة  البطاق ــع  لرف
ــا طفطوف بعد  ــم األهيل زكري مهاج

نهاية املباراة لسوء السلوك.
ــاراة الحكم الدويل حمود  أدار املب
ــب  النقي ــواز  ف ــده  وساع ــزي  املقف
ــز سهيل  ــي وفاي ــم العصيم وإبراهي
ــا فنيا مجاهد الظفريي  رابعا وراقبه

وإداريا عادل هاشم.

تتواصل مباريات الجولة الرابعة 
اليوم الخميس بلقاء يجمع 22 مايو 
ــت نقاط  ــز الثاني بس ــب املرك صاح
ــة، وتختم  ــة األخري بنقط مع العروب
ــاء يجمع  ــداً الجمعة بلق ــة غ الجول
ــدة صنعاء بتسع نقاط  املتصدر وح

مع الريموك الثالث بخمس نقاط.
ــاء  ــعب صنع ــم ش ــل مهاج حص
ــاب زكريا  ــي للشب ــا الوطن ومنتخبن
ــل العب يف  ــىل جائزة أفض طواف ع
ــا يف املباراة  ــث تألق زكري املباراة حي
ــذل مجهود  ــديف فريقه وب وسجل ه
ــر  ــي األم ــب الدفاع ــار يف الجان جب
الذي جعل اللجنة املنظمة للبطولة 

تختاره كأفضل العب يف اللقاء.
ــم الالعب جائزة أفضل  وتم تسلي
ــد أن  ــب ينالها بع ــأول الع ــب ك الع
ــة للبطولة بدءا  أقرت اللجنة املنظم
ــوع الرابع تسليم  من مباريات األسب

جائزة ألفضل العب يف املباراة.

على حساب أهلي صنعاء

الشعب يحقق فوزه األول يف كروية امللتقى الشتوي

السالم والجوية يتوجان ببطولة الصمود بمعرب

إب/ محمد الورايف
ــود  ــق الصم ــوج فري ت
املستوى  ملنافسات  بطال 
ــدم بدورة  ــي لكرة لق الثان
ــة  الرياضي ــاب  األلع
إب  ــعار  ش ــت  تح ــإب  ب
و  ــن  الوط ــة  حاضن
ــا  منافساته ــام  تق ــي  الت
ــى  مستشف ــة  برعاي
ــى املنار  ــد ومستشف املج
ــة  ورشك ــني  التخصصي
ــك بفوزه  ــإب، وذل ب بيكو 
عىل نظريه فريق الشعب 
ــداف نظيفة يف  أه بثالثة 
ــا  جمعهم ــذي  ال ــاء  اللق
ــىل ملعب  ــس ع ــرص ام ع

الكبيس بإب.
بدأت املباراة حماسية 
ــني الفريقني منذ  ومثرية ب

ــهدت  وش األوىل  ــة  الوهل
ويف  ــة  متبادل ــات  هجم
ــارشة حسم  ــة الع الدقيق
ــوز  الف ــود  الصم ــق  فري
ــدف التقدم عرب  مبكراً به
ــود  محم ــك  مال ــب  الالع
ــب  الشع ــق  فري ــاول  وح
ــد  بع ــة  النتيج ــل  تعدي
ــدات  التسدي ــن  م ــل  سي
ــن دون جدى  القوية ولك
االول  ــوط  الش ــي  لينته
ــود  الصم ــق  فري ــدم  بتق

بهدف دون مقابل .
ــي  الثان ــوط  الش ويف 
ــة  قوي ــة  املواجه ــاءت  ج
ــة  البداي ــن  م ــة  ورسيع
ــان  ــادل الفريق ــث تب حي
ــة  الرسيع ــات  الهجم
ــا  حارس ــل  واستبس
الفريقني يف إنقاذ املرمى، 

ــة  الخامس ــة  الدقيق ويف 
ــود  الصم ــق  فري ــزز  ع
تقدمه بهدف ثان سجله 
ــال قايد من  ــب جم الالع
ــة استغلها  هجمة منسق
من داخل املنطقة،  ورغم 
للمباراة  ــب  ــد الشع تسي
ــه  ــا وتقديم ــوال وعرض ط
ــر إال أنه لم  ــوى باه مست
ــى  ــدة يف مرم ــن ذا فائ يك
ــم الضغط  ــم وبرغ الخص
ــب  جان ــن  م ــل  املتواص
ــق  فري ــن  تمك ــب  الشع
ــاظ  الحف ــن  م ــود  الصم
ــه بهدف ثالث  عىل  تقدم
ــل  بكي ــب  الالع ــه  سجل
 ،23 ــة  الدقيق يف  ــح  الشل
ــوز  بف ــاء  اللق ــي  لينته
ــة  بثالث ــود  الصم ــق  فري
ــوج  ويت ــة  نظيف ــداف  أه

املستوى  ملنافسات  بطال 
الثاني بجدارة.

ــد  أحم ــاراة  املب ادار 
ــا عادل  ــس وراقبه الدعي
املباراة  وحرض  املنصوب، 
ــي  الخشع ــم  عبدالرحي
ــدم  الق ــرع  ف ــس  رئي
باملحافظة  رئيس اللجنة 
ــدورة والكابنت  لل املنظمة 
ــر  مدي ــازي  غ ــه  عبدالل

البطولة.
ــوم  الي ــم  وتختت
االلعاب  دورة  ــات  منافس
ــرة القدم  ــة يف ك الرياضي
النهائية  ــاراة  املب ــة  بإقام
ــث  حي االول  ــوى  للمست
ــاد  اتح ــا  فريق ــي  يلتق
ــد ويعقبها  ــدان والربي بع

تكريم األبطال.

اليوم نهايئ المستوى األول وتكريم األبطال

الصمود بطل املستوى الثاين بالدورة الرياضية بإب

رداع /محمد املشخر
ــباب  تتواصل عىل ملعب نادي ش
رداع  ــة  بمدين ــايض   الري ــدي  االحم
بمحافظة البيضاء منافسات دوري 
ــم  ــود 1000 من العدوان الغاش الصم
ــة  ــدم بمشارك ــرة الق ــن لك ــيل اليم ع
ــات   ــن منافس ــا ضم ــا كروي 16 فريق
فعاليات املهرجان الوطني الريايض 
ــوالت 1000 يوم  ــىل بط ــي ع والشباب
ــدوان الذي  ــود يف وجه الع من الصم

ــة  والرياض ــاب  الشب وزارة  ــه  تنظم
وقيادة السلطة املحلية باملحافظة.

ــق  فري ــب  تغل األول  ــاء  اللق يف 
ــاروق  ــق الف ــىل فري ــدة (ب) ع الوح
ــدف وسجل هديف  ــني مقابل ه بهدف
ــل، فيما سجل  ــدة احمد العاق الوح
ــا  ــاد، فيم ــاروق نارصالعم ــدف الف ه
ــز (ا) عىل  ــباب حزي ــب فريق ش تغل
ــن مدينة دمت بثالثة  فريق الهالل م
أهداف نظيفة، وفاز فريق امللكي من 
ــباب  مديرية السوادية عىل فريق ش

ــدف وحيد، ويف اللقاء  حزيز(ب) به
ــا اتحاد الصافية  ــع تعادل فريق الراب
واملسرية من ذمار بهدف لكل منهما.

ــدام غالب وفواز  ادار اللقاءات ص
ــي  البيدح ــه  الل ــف  وضي ــيس  اآلن
وصدام العبيس، وأرشف عليها رئيس 
ــاط الريايض  ــة للنش ــة املنظم اللجن
ــور  ــي وبحض ــد الحريب ــرداع  احم ب
ــاب والرياضة فرع  مدير مكتب الشب

رداع كمال اليوبي.

تواصل كروية الصمود برداع

قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم "يويفا"، مرة أخرى، إدخال تعديالت 
طفيفة، عىل مواعيد بعض مباريات دوري أبطال أوروبا.

ــاء واألربعاء، يف  ــي الثالث ــات، ستقام يوم ــا" أن املباري ــح "يويف وأوض
ــط أوروبا (16:55 و20:00 بتوقيت  الساعتني 18:55 و21:00، بتوقيت وس

جرينيتش)، 4.55 مساًء، و8.00 مساًء  بتوقيت العاصمة صنعاء.
وعندما أعلن "يويفا"، يف ديسمرب 2016م، التعديالت الجديدة الخاصة 

بالبطولة األوروبية، كانت املباريات تبدأ يف 19:00 و21:00.
وقرر "يويفا" يف تلك األثناء، تغيري موعد انطالق املباريات األوىل، لكي 
ــى تكون هناك  ــم، بواقع خمس دقائق، حت ــرا عن موعدها القدي تبدأ مبك

مساحة زمنية أكرب بني املباريات.
ــايل، يف الساعة 20:45، لكن هذا  ــق جميع املباريات يف الوقت الح وتنطل

املوعد سيتغري يف املوسم املقبل.
ــد مباريات الدوري األوروبي تغيريات مماثلة، حيث ستنطلق  وستشه

الخميس يف الساعتني 19:00، و21:50.
ــدوري األبطال، املمنوحة  ــرر أن تشهد عدد بطاقات التأهل ل ومن املق
للدوريات األربع الكربى (إسبانيا - أملانيا - إنجلرتا - إيطاليا)، تغيريات، 

لتحصل كل مسابقة عىل 4 بطاقات تأهل مبارشة.

ــباب فيورنتينا، بـ10 أهداف دون رد، أمس  اكتسح املنتخب اإليطايل ش
ــي املؤقت، لويجي  ــة تجريبية، بقيادة املدير الفن ــاء، يف مباراة ودي األربع

دي بياجيو.
ــة  ــا بمقاطع ــب إيطالي ــي ملنتخ ــز التدريب ــاراة، يف املرك ــت املب وأُجري

فلورنسا.
ــي يوفنتوس، وميالن، ونابويل،  ــهدت تشكيلة اآلزوري، غياب العب وش
ــع فرقهم، يف مباراتي نصف نهائي كأس  والتسيو، املرتبطني باملشاركة م
إيطاليا، أمس األربعاء، حيث اعتمد دي بياجيو عىل مجموعة من العبي 

الرديف، وبعض األسماء الشابة.
ــت التشكيلة األساسية كًال من: "مرييت - زامبانو - تشيكرييني -  وضم
ــورا - باسييل - بوليتانو - كابراري  ــرياري - باريكا - بيناتيس - ماندراج ف

- كييزا.
ــط يوفنتوس املُعار  ــداف اآلزوري: ماندراجورا، العب وس ــل أه  وسج
ــة جزاء"،  ــرياردي "من ركل ــو ب ــيس، ودومينيك ــو بينات ــي، ومارك لكروتون
ــن  ــة م ــة لثنائي ــزا، إضاف ــو كيي ــو، وفيديريك ــو دي فرانشيسك وفيديريك
ــة من نجم تورينو، أندريا  ــا كابراري، مهاجم سامبدوريا، وثالثي جيانلوك

باسييل.
ــىل أن يعود دي  ــا، ع ــري ملنتخب إيطالي ــر القص ــس املعسك ــى أم وانته
ــًريا للعب  ــر املقبل، تحض ــف الشه ــر آخر، منتص ــة معسك ــو إلقام بياجي

مباراتني وديتني، أمام إنجلرتا واألرجنتني، يف لندن.

تعديل مواعيد مباريات دوري 
أبطال أوروبا

إيطاليا تكتسح فيورنتينا 
بعشرة أهداف 
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