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إب/بندر األحمدي
ب  ع ل ىل م ــني ع ن س االث اح أم ب ــت ص م ت ت اخ
دوري  ــات ال س اف ن ة إب م ع ام ج وم ب ل ع ــة ال ي ل ك
ــة  ع ام ج ال ب ــاص  خ ال ــدم  ق ال ــرة  ك ل ــايض  ري ال
ذي  ي ال ائ ه ن اء ال ق ل ة ال ام إق رع إب ب ة ف ي ن وط ال
ي  ان ث وى ال ت س ة امل وم اإلداري ل ع ي ال ق ري ع ف م ج
ي  ان ث وى ال ــت س ة امل دل ي وس ص وري ال ك ق ب ري وف
ــة  دل ي ص ال ــق  ري ف ــوز  ف ب ــة  ه واج امل ــت  ه ت وان

دف. ل ه اب ق ني م دف ه ب
ــة  اإلداري ــوم  ل ع ال ــق  ري ف ــدم  ق ت ــث  ي ح
ــوط األول  ش ــن ال ــة 24 م ق ي دق ل يف ال ي ــج س ت ال
ــة  ج ي ت ن ال ــي  ــم وه ــري دره ك ــب ف الع ال ــرب  ع
ــوط  ش ــوط األول ويف ال ش ــا ال ه ــى ب ه ت ــي ان ت ال
ه  ــاط ش ن ــة  دل ي ص ال ــق  ري ف اد  ع ــت اس ــي  ان ث ال
ــى  رم ــىل م ــات ع م ج ه ــن ال ــد م دي ع ــن ال ش وي
ــة 30  ق ي دق ــى ال ت ــة ح ــوم اإلداري ل ع ــريه ال ظ ن
ح  ال ص زاء ل ة ج ــاب رضب س ت دت اح ــه ي ش ت وال
ق  ري ــع ف داف ــد م ي رة ل ك ــس ال ــر مل ــة إث دل ي ص ال
الل  ب ط الع اح ال ج ن ا ب ــدده ة س وم اإلداري ل ع ال

ر  م ــت واس ــة  ج ي ت ن ال ــل  دي ع ت ــاً  ن ل ع م ــدل  االه
دف  ن ه ر ع م ــى أث ت ة ح دل ي ص ــق ال ري ط ف غ ض
ان يف  ط ــل د س ب زاي الع ه ال ل ــج ــذي س وز ال ف ال
اراة  ب ــم امل ك ك ح ب ذل ق ــن ع ل ع ي ــة 38 ل ق ي دق ال
ني  دف ه ــة ب دل ي ص ق ال ري ــوز ف ف اء ب ق ل ــة ال اي ه ن

دف. ل ه اب ق م
ن  زي ائ ف ال وال ط م األب ري ك م ت اراة ت ب ب امل ق وع

ور  ت دك ة ال ع ام ج رع ال ر ف دي ل م ب ن ق دوري م ال ب
ؤون  ر ش دي رع وم ف ل ال ــج س ي وم زم ح ال ال م ج
ــام  س ــرشيف األق ــاء وم ــرع ورؤس ف ال ــالب ب ط ال
ــة  م ظ ن امل ــة  ن ج ل ال ــم  ري ك ت ــم  ت ــا  م ــرع ك ف ال ب
م  ري ك ــذا  ت ــدوري وك ــاح ال ج ني يف إن م ــاه س وامل
ارس  ــل ح ض ــدل وأف ــالل األه ــب ط ــل الع ض أف

وت. ح د ال م م أح ك ح ي وال اح ب ص م ال اس ب

اختتام دوري الجامعة الوطنية بإب

ر خ ش د امل م ح رداع/م
ة  ظ اف ح م رداع ب ــرش ب ع ة ال ري دي م ار ب ب خ ة ال ق ط ن م ــل ب واص ت ت
رة  ك ي ل اج ج ح يل ال ه ع داإلل ب د ع ي ق ف ات دوري ال س اف ن اء م ض ي ب ال
ة  ق ط ن ني يف امل ي اض ري اب وال ــب ش ن ال ة م ب خ ا ن ه م ظ ن ذي ي دم ال ق ال

ايل: ت ال دور األول ك ج ال ائ ت اءت ن ث ج ي ا، ح ق ري ة 12 ف ارك ش م وب
م  ط ران واالق ع ن ش دي ي ه ش ق ال ري ىل ف ار ع ب خ اب ال ب ق ش ري وز ف ف
اور  م ن ب ام ض ت وز ال د، ف ي دف وح ل ه اب ق داف م ــة أه س م خ الح ب م ب
ار  ب خ دة ال وح ق ال ري ب ف ل غ ة، ت ف ي ظ ة ن ي الث ث يل ب ص اب امل ب ىل ش ع
رضة  خ ريه ال ظ ــداد ن د ش ي ــه ش ق ال ري ــب ف س ـ6/ 4، ك ة ب ق ح ىل ال ع
ع  س م دوي ب د ع ي ق ف ي ال ق ري ادل ف ع دف، ت ل ه اب ق داف م ــة أه الث ث ل

ا. م ه ن ٍل م ك ني ل دف ه ار ب ب خ ال ال ب أش

ــال رئيس االتحاد األملاني راينهارد  ق
ــب  لطل ــالده،  ب ــف  مل إن  ــدل  جرين
ــتضافة يورو 2024م، لن يتأثر سلبا  اس
ــل مبلغ مثري  ــة الخاصة بتحوي بالقضي
للشبهات عىل هامش عملية التصويت 
ــتضافة كأس  ــا، حق اس ــىل منح أملاني ع

العالم 2006م.
ــات  ترصيح يف  ــدل،  جرين ــاف  وأض
ــاحة  ــىل الس ــن ع ــة، أن الكثريي صحفي
ــم 2006م  ــرون أن كأس العال ــة ي العاملي

بأملانيا، شكلت "تجربة ال تنىس".
ــي يف اللجنة التنفيذية  وتابع "زمالئ
ــدة  ــون أن اإلدارة الجدي ــا، يعرف لليويف
ــري  بمعاي ــزم  تلت ــي،  األملان ــاد  لالتح

الحوكمة الجيدة".
ونوه "إنهم يعرفون أن طلبنا لتنظيم 
ــفافية  ــم بالش ــة األوروبية، يتس البطول

منذ اليوم األول".
ــدم األملاني،  ــطورة كرة الق ونفى أس
ــة  للجن ــا  رئيس كان  ــذي  ال ــاور،  بيكنب

املنظمة ملونديال 2006، دفع رشوة.
ــتضافة  اس ــب  بطل ــا  أملاني ــدم  وتتق
ــث  حي ــاء،  الثالث ــوم  الي  ،2024 ــورو  ي
ــره يف مدينة نيون  ــلمه لليويفا يف مق تس

السويرسية.
تجدر اإلشارة إىل أن قائمة املرشحني 
املحتملني الستضافة البطولة األوروبية 

لعام 2024، تضم أملانيا وتركيا.

ــون لندن  ــن منظمو ماراث أعل
أمس االثنني، أن الشخص البالغ 
من العمر، 29 عاما، والذي انهار 
ــاركته يف املاراثون أمس  أثناء مش

األول األحد، رحل عن عاملنا.
ــىل  ــل، ع ــات كامب م ــقط  وس
ــرت  م ــو  كيل  36.21 ــب  عق األرض 
ــم عالجه  ــباق، وت ــن بداية الس م
ــه  نقل ــل  قب ــاء،  األطب ــطة  بواس

للمستشفى.
ــون  ــل ماراث ــذي أكم ــل، ال وكان كامب
ــهر، خالل أقل من 3  ــرت هذا الش مانشس
ساعات، يشارك يف ماراثون لندن إحياء 
ــويف قبل  ــن، الذي ت ــده مارت ــرى وال لذك

عامني.

ــود  "ي ــان  بي يف  ــون  املنظم ــاف  وأض
ــة ماراثون لندن،  جميع املنتمني ملؤسس
التعبري عن خالص تعازيهم لعائلة مات 

وأصدقائه".
ــاة،  للوف ــيس  الرئي ــبب  "الس ــع  وتاب
ــالل فحص طبي  ــيتم تحديده من خ س

سيجري الحقا".

ــاد  ح االت ــس  ي رئ ــدى  أب
اف"  ــدم "ك ق ال ــرة  ك ل ــي  ق ري األف
د  ــدي ش ه ال اؤل ف ــد، ت م ــد أح م أح
ل  ب ة، ق ي ق ري رة األف ك وى ال ت س م ب
ا  ــي روس ــال  دي ون م يف  ة  ــارك ش امل

ل. ب ق ف امل ي ص ه ال ت ام رر إق ق امل
د  م أح اف  وأض

ات  ح رصي يف ت
 ، ــة ي ف ح ص

ف  غ 500 أل ل ب م رصف م ت ــي ه س أن
ــي  ق ري أف ــب  خ ت ن م ل  ــك ل دوالر 

م. ال ع أس ال ة ك ول ط ارك يف ب ش ي
ــات  ب خ ت ن م  5 ــارك  ش وت
ا  ــي روس ــال  دي ون م يف  ــة  ي ق ري أف
ا  ريي ج ي ــرب ون غ رص وامل ــي: م وه

س. ون ال وت غ ن س وال
ــاد  ح االت ــس  ي رئ ــى  ن م وت
ــع  ي م ج ــدم  ق ت أن  ــي،  ق ري األف
ت  ــا ب خ ت ن مل ا
ــة  ي ق ي ر ف أل ا
دة،  ي ات ج وي ــت س م
ــل إىل أدوار  أه ت وت
يف  ــة  دم ق ت م

ة. ول ط ب ال

تواصل منافسات دوري 
طلب أملانيا الستضافة يورو ٢٠٢٤ لن الفقيد الحجاجي برداع

يتأثر بشبهات مونديال ٢٠٠٦م

رئيس االتحاد األلماين يؤكد:

٥٠٠ ألف دوالر لكل منتخب أفريقي يف املونديالوفاة املتسابق كامبل يف ماراثون لندن

ا  ــي روس ــال  دي ون م يف  ة  ــارك ش مل
ل. ب ق ف امل ي ص ه ال ت ام رر إق ق مل

د  م أح اف  وأض
ات  ح رصي  ت

 ، ــة ي ف ح ص

م يف  ــة  ي ق ري أف
رص وا ــي: م وه

و ال وت غ ن س وال
ر ــى  ن م وت
أن ــي،  ق ري األف

ا
ا

م

     

حسن الوريث

وجهة نظر
صور للعرض فقط

ــور  للص ــاَ  معرض ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  ــت  نظم
ــل الذي  ــري والهائ ــار الكب ــم الدم ــربز حج ــة ي الفوتوغرافي
ــىل امتداد  ــبابية ع ــآت الرياضية والش ــه املنش ــت ل تعرض
ــعودي وعقب انتهاء  ــن قبل العدوان الس الوطن اليمني م
ــم التقاطها  ــور إىل املخازن وكأنه ت ــادة الص ــرض تم إع املع

فقط لعرضها يف هذا املعرض وليس ألي يشء آخر.
ــني اليمنيني  ــا للمواطن ــم عرضه ــي يت ــور الت ــذه الص ه
ــت يف ذكرى  ــي أقيم ــض املعارض الت ــرض وبع ــذا املع يف ه
ــل فاعليتها محدودة  ــن العدوان تظ ــول العام الرابع م دخ
ــذه املعارض تقام  ــن التقاطها إذ أن ه ــق الغرض م وال تحق
ــن  ــدى م ــا ال تتع ــايل فآثاره ــي وبالت ــل اليمن ــا يف الداخ لن
ــرسون عىل  ــاس الذين يتح ــن الن ــارض م ــرض هذه املع يح
ــآت واملباني التي دمرها العدوان فهذه املنشآت  تلك املنش
ــئت من أجل  ــة والتجهيزات التي أنش ــاالت الرياضي والص
ــتضافة  ــطتهم واس ــة أنش ــباب اليمن ورياضييه ملمارس ش
ــوالت الرياضية املحلية والدولية وظلت الدولة تبنيها  البط
عىل مدى عقود طويلة من الزمن ودفع الشعب اليمني من 
ــة وضحاها إىل أنقاض  ــه وقوته لبنائها تتحول بني ليل عرق
ــاف يتم عرضها يف  ــبب حقد هذا النظام ويف نهاية املط بس
ــيئاً لم يكن وكأن هذا هو  معرض ملدة يومني أو ثالثة وكأن ش
ــباب والرياضة وقطاعاتها واللجنة األوملبية  دور وزارة الش

واالتحادات الرياضية واألندية وكل األطر الرياضية.
ــني وإعالميني أن ال  ــا جميعاً كرياضي ــد أن دورن بالتأكي
ــور يف املعارض ونكتب خرب  ــي بمجرد عرض هذه الص نكتف
ــة أو ننرشه يف التلفزيون وكل منا يعود إىل بيته  يف الصحيف
ــا تتعرض له  ــف وقفة جادة تجاه م ــا جميعاً أن نق فواجبن
ــآتنا الرياضية ومالعبنا ورياضتنا من عدوان همجي  منش
ــؤولني يف وزارة الشباب والرياضة  ــافر ويجب عىل املس وس
ــادات واألندية الرياضية  ــة األوملبية اليمنية واالتح واللجن
ــذه املواجهة من خالل  ــة الصفوف يف ه ــوا يف مقدم أن يكون
ــة والدولية  ــة القاري ــان األوملبي ــة اللج ــع كاف ــب م التخاط
ــا تتعرض له  ــة وتعريفهم بم ــة واألندي ــادات الدولي واالتح
ــود وتدمري ممنهج  ــتهداف مقص ــة من اس ــة اليمني الرياض
ــي ليقف معنا  ــرأي العام العامل ــد ال ــل من أجل حش ولنعم
ــعود لكننا  ــم األموال الطائلة التي يرصفها نظام بني س رغ
ــم وخاصة  ــن قناعات العال ــري م ــتطيع أن نغ ــد نس بالتأكي
ــا بواجباتنا  ــرصف والعمل وقمن ــنا الت الرياضيني لو أحس
ــورة الحقيقية ملا يجري  ــه األكمل لتوضيح الص عىل الوج
ــا ويمكن بما  ــدوان يف بالدن ــم الع ــفنا جرائ ــا وكش يف بالدن
ــة وما نتعرض له من ظلم أن ننجح  نمتلكه من قضية عادل

يف الوصول إىل هدفنا.
ــاع  ــة يف قط ــة ممثل ــباب والرياض ــد أن وزارة الش اعتق
ــؤولية كبرية يف  ــات يتحملون مس ــض القطاع ــالم وبع اإلع
وضع خطة إعالمية واالستفادة من التطور الكبري لوسائل 
ــالم للتخاطب مع العالم وخاصة االتحادات والهيئات  اإلع
ــع األدوار بني  ــبابية العاملية وتوزي ــة والش ــر الرياضي واألط
ــم معارض يف دول  ــادات واألندية واإلعالميني وتنظي االتح
العالم عرب الناشطني واليمنيني املتواجدين يف تلك البلدان 
ــوي وفاعل ألن  ــكل ق ــالة إىل العالم بش ــل الرس ــى تص حت
ــرايف أو يف مقر الوزارة لن يكون  تنظيم معرض يف ملعب الظ
ــار أن فاعليتها  ــق الفائدة منها عىل اعتب ــداً ولن تتحق مفي
ــت للعرض لكنها  محدودة وأثرها داخيل فهذه الصور ليس

إليصال رسالة للعالم بما يحدث لليمن واليمنيني.

الثورة/أحمد أبوزينه
ــة  ــس بالعاصم ــوم أم ي ــت  أجري
ــرشكات  ال ــة  بطول ــة  قرع ــاء  صنع
ــباعية التي ينظمها  لكرة القدم الس
ــايض للرشكات  ــام الري ــاد الع االتح
ــداً األربعاء  ــاتها غ ــق منافس وتنطل
ــي  ملعب ــىل  ع ــاً  فريق  18 ــاركة  بمش

نادي صنعاء الرتفيهي وامليدان.
ــراء القرعة بحضور  حيث تم إج
ــات  واملؤسس ــرشكات  ال ــي  مندوب
يف  ــاركة  املش ــة  واألهلي ــة  الحكومي
البطولة، وسبق إجراء القرعة  عقد 
ــرق  الف ــي  ملندوب ــي  الفن ــاع  االجتم
ــة  ومناقش ــتعراض  واس ــاركة  املش

الئحة ورشوط البطولة.
ــع  توزي ــن  ع ــة  القرع ــفرت  وأس
ــات  مجموع ــة  ثالث ــىل  ع ــاً  فريق  18

وكالتايل:
ــن  اليم ــك  األوىل/بن ــة  املجموع
ــدة، العاملية،  ــم املتح ــت، األم والكوي
ــوايف اإلعالمية،  ــة ال هاتفي، مؤسس

مرصف اليمن والبحرين الشامل.

ــة الثانية/ريال موبايل،  املجموع
ــون تليكوم،  ــوم، الك ــرايس تيليك الغ

يمن نت، كاك بنك، الجيل الجديد.
للتأمني،  ــة/كاك  الثالث املجموعة 
ــل،  ــن موباي إن، يم ــي  ت إم  ــا،  تويوت

سبافون، أسس تيليكوم.
ــدا  غ ــوم  ي ــة  البطول ــق  وتنطل
األربعاء بإقامة ثالث مباريات ضمن 
األوىل  ــة  للمجموع األوىل  ــة  الجول
ــي العاملية  ــاراة األوىل يلتق ــي املب فف
ــة  االفتتاحي ــاراة  املب يف  ــي  وهاتف
ــف  والنص ــة  الثالث ــاعة  الس ــد  عن
ــرصف  م ــاراة  مب ــا  وتتبعه ــرصاً  ع

ــامل مع الوايف  اليمن والبحرين الش
ويلتقي يف املباراة الثالثة بنك اليمن 

والكويت واألمم املتحدة.
ــة مدير عام  ــراء القرع حرض إج
ــباب  ــوزارة الش ــي ب ــاط النوع النش
ــي  الحوان ــاب  عبدالوه ــة  والرياض
ــايض  الري ــاد  االتح ــام  ع ــني  وأم
ــي واملرشف  الحيم ــور  أن ــرشكات  لل
ــغدري  ــن الش الفني باالتحاد محس
الزميل  ــرشكات  ال ــاد  اتح ــاء  وأعض
ــة  اللجن ــو  وعض ــري  الظام ــد  أحم

املنظمة رامي بامشموس.

إب/محمد الورايف
اختتمت صباح أمس األول عىل ملعب مدارس بلقيس 
األهلية بمديرية الظهار بمحافظة إب منافسات البطولة 
املدرسية لكرة القدم لفئات الناشئني التي أقيمت برعاية 
مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة إب وتحت شعار "ثالثة 

أعوام من الصمود يف وجه العدوان".
ــث توج فريق مدارس الجامعة بطًال للبطولة عقب  حي
ــة بهدفني  ــد األهلي ــق مدارس املج ــريه فري ــوزه عىل نظ ف
ــوط  ــة حيث انتهي الش ــاراة النهائي ــدف يف املب ــل ه مقاب
ــف  ــدف نظي ــة به ــدارس الجامع ــق م ــدم فري األول بتق
ــوط الثاني نجح  ــه، ويف الش ــازن الفقي ــجله الالعب م س
ــجيل هدف التعادل بواسطة  فريق مدارس املجد من تس
ــيطر  ــن فريق مدارس الجامعة س ــب طه محمد ولك الالع

ــدف الفوز  ــح يف إحراز ه ــاراة ونج ــب فرتات املب عىل أغل
ــة بفوز  ــي املواجه ــي   لتنته ــن الربط ــه عزالدي ــرب العب ع
ــق مدارس الجامعة بهدفني مقابل هدف وليتوج بطًال  فري

للمدارس األهلية.
إدارة  ــر  مدي ــاملي  الس ــب  نجي ــام  ق ــاراة  املب ــب  وعق
ــية بمكتب الرتبية والتعليم باملحافظة  ــطة املدرس األنش
ــدم  الق ــاد  اتح ــرع  ف ــس  رئي ــعي  الخش ــم  وعبدالرحي
ــهادات  والش ــؤوس  بالك ــن  الفائزي ــم  بتكري ــة  باملحافظ
ــة حيث تم تكريم فريق مدارس الجامعة األهلية  التقديري
ــق مدارس املجد  ــات الذهبية وتكريم فري بكأس وامليدالي
ــمس  ــوان ش بكأس املركز الثاني كما تم تكريم الكابنت نش
الدين مدرب فريق مدارس الجامعة وأمني البخيتي وكيل 
ــن مدير  مدارس الجامعة والدكتور عمار عبدالكريم حس

مدارس املجد.

إجراء قرعة بطولة الشركات لكرة القدم السباعية

اختتام البطولة املدرسية بمديرية الظهار بإب

ــات نصف  ــوم الثالثاء منافس تنطلق الي
ــدم  ــرة الق ــا لك ــال أوروب ــي دوري أبط نهائ
ــاراة  ــة أول مب ــم 2017 / 2018 بإقام للموس
ــاعة  ــع عند الس ــي تجم ــدور والت ــذا ال يف ه
ــة وأربعني دقيقة من مساء  التاسعة وخمس
ــول  ــي ليفرب ــاء فريق ــت صنع ــوم بتوقي الي
ــث يعود  ــايل، حي ــا اإليط ــزي وروم اإلنجلي
ليفربول وروما بالزمن إىل عام 1984، عندما 

يتواجهان عىل ملعب "أنفيلد".
ــف  نص يف  ــول  ليفرب ــد  تواج كان  وإذا 
ــق  لفري ــبة  بالنس ــاً"  "عادي ــراً  أم ــي  النهائ
ــا عام  ــرات (آخره ــب خمس م ــوج باللق مت
ــرة األوىل منذ  ــق للم ــه تحق ــم أن 2005)، رغ
ــت بعد الفوز ذهاباً وإياباً  2008 بإنجاز ملف
ــيتي املتوج بطال  ــرت س عىل مواطنه مانشس
ــا إىل دور  ــل روم ــإن تأه ــاز، ف ــدوري املمت لل

األربعة كان مدوياً.
ــة اإليطالية  ــادي العاصم ــف ن ــد خال لق
ــات بعدما قلب الطاولة عىل العمالق  التوقع
ــلونة الذي اعتقد أّنه ضمن  ــباني برش اإلس
ــه 1-4، إال أن  ــاً عىل أرض ــوزه ذهاب ــه بف تأهل
ــوا  حقق ــكو  فرانشيس دي  ــدرب  امل ــال  رج
ــر عىل ليونيل  ــا بفوزهم -3صف اإلنجاز إياب

مييس ورفاقه.
وهي املرة األوىل التي يصل فيها روما إىل 
ــني واصل طريقة  ــة منذ 1984 ح دور األربع
ــىل أرضه، قبل  ــي الذي أقيم ع ــى النهائ حت
أن يسقط بركالت الرتجيح عىل يد ليفربول 
بالذات بعد انتهاء الوقتني األصيل واإلضايف 

بالتعادل 1-1.
ــارع محلياً  ــول الذي يص ــل ليفرب ويدخ
ــرت  ــف مانشس ــة خل ــل الوصاف ــان ني لضم
ــال املدرب  ــل، إىل مباراته ورج ــيتي البط س
اوزيبيو دي فرانشيسكو بمعنويات مهزوزة 
ــبت بتقدمه  ــيشء بعد أن فرّط الس بعض ال
ــر  2-صف ــون  ألبي ــش  بروميت ــت  وس ــىل  ع
ــة التعادل  ــاف بنقط ــى يف نهاية املط واكتف

.2-2
ــرض روما بأفضل طريقة  ومن جهته، تح
لزيارته إىل "انفيلد" بفوزه الكبري عىل ضيفه 
ــبال -3صفر السبت يف املرحلة  املتواضع س

34 من الدوري.
ــرية وإن كانت فرص  ــاراة أهمية كب وللمب
ــن الناحية  ــل للنهائي أقل م ــا يف التأه روم
ــد  ــل ق ــض العوام ــه بع ــن لدي ــة، لك النظري
ــتغاللها  ــاعد يف زيادة فرصه، وعليه اس ُتس
لتحقيق نتيجة إيجابية وأبرز هذه العوامل:
ــن قبل  ــرب م ــا ُيعت ــة أن روم ــى حقيق تبق
ــا  ــل حظوًظ ــق األق ــني الفري ــم املراقب ُمعظ
واألقل إمكانيات من بني الفرق التي وصلت 
ــن هذا  ــال، ولك ــي دوري األبط ــف نهائ لنص
ــىل أرض امللعب  ــر إيجابي ع ــد يكون له أث ق
ــني، وظهر ذلك  ــية الالعب ــد نفس عىل صعي
ــلونة يف مباراتي ذهاب وإياب ربع  أمام برش
النهائي، ورغم اإلنجاز الذي حققه بإقصاء 
ــح فريق  ــق الكتالوني لكن ال أحد يرش الفري
دي فرانشيسكو للوصول للمباراة النهائية 

حتى اآلن.
العامل الثاني الذي من املهم أن يستغله 
ــني إيدين  روما هو إمكانيات املهاجم البوس
ــة  ــرات الهوائي ــع الك ــل م ــو يف التعام دجيك
للتفوق عىل فان ديك ولوفرين يف قلب دفاع 

ليفربول.
أما العامل الثالث فقد أكد فيه دفاع روما 
ــي الحايل،  ــع املدير الفن ــوره م ــه وتط صالبت
ــا بطريقة الـ3ـ5ـ2 بوجود  وعندما لعب روم
ــوان  ج ــا  جانبهم وإىل  ــوالس  ومان ــو  فازي
خيسوس لم يدخل مرمى الذئاب أي هدف 
ــي أمام  ــع النهائ ــاب رب ــاراة إي ــواء يف مب س

برشلونة، أو يف مباراتي الدوري األخريتني.
ــتغلها  ــي يجب أن يس ــن العوامل الت وم
ــض األوقات  ــاراة يف بع ــة رتم املب ــا تهدئ روم
ــب  ــىل ملع ــة ع ــرية عالي ــب بوت ــدم اللع وع
ــد، ألن اللعب برتٍم عاٍل طوال املباراة  األنفيل
ــي  األمام ــي  والثالث ــول  ليفرب ــاعد  سيس
الرسيع عىل أن يكون له فرص أكرب يف إيجاد 

املساحات املناسبة لصناعة الفارق.

اليوم .. روما وليفربول يف نصف نهايئ دوري األبطال

ــة واألربعني  ــخة الخامس تّوج املرصي محمد صالح بالنس
ــم -2017 ــب يف الدوري اإلنكليزي ملوس ــزة أفضل الع لجائ
ــة يف حفل توزيع جوائز  ــاً عىل نجوم البطول 2018 متفوق

األفضل من قبل رابطة الالعبني املحرتفني.
ــرت سيتي  وتفوق محمد صالح عىل العب مانشس
كيفني دي بروين صاحب املركز الثاني وهاري كني 

مهاجم توتنهام يف املركز الثالث.
ــال صالح عقب تتويجه بلقب أفضل العب  وق
ــور بهذا  ــعيد وفخ ــا س ــزي: "أن ــدوري االنكلي يف ال

التتويج".
ــة  ــايل مقارن ــتواه الح ــول مس ــالح ح ــاف ص وأض
ــم احظ بفرصتي  ــيليس: "ل ــابقة مع تش بتجربته الس
ــدوري اإلنكليزي  ــابق، ومنذ أن تركت ال يف الس
ــرة القدم  ــن للجميع ك ــود وأبره أردت أن أع

ــاً: "عدت  ــيس". مضيف ــي أثبت نف ــتطيع تقديمها ك ــي أس الت
شخصا مختلفا عما كنت عليه".

ــدل تهديفه  ــي يحققها ومع ــية الت ــام القياس ــول األرق وح
ــس لنفيس وقد لعبت الكثري من  ــايل قال: "ألعب للفريق ولي الع
ــني وزمالئي واملدرب  ــكر الالعب ــمة، وأريد أن أش الكرات الحاس

فمن دونهم لم أكن هنا اآلن وقد ساعدوني كثرياً للتهديف".
ــم توتنهام  ــزة كل من مهاج ــىل الجائ ــع صالح ع ــس م وتناف
ــا والعبو  ــد دافيد دي خي ــرت يونايت ــني وحارس مانشس هاري ك
مانشسرت سيتي كيفني دي بروين ودافيد سيلفا ولريوي ساني.

ــب أفريقي العام  ــز عىل لقب أفضل الع ــوج صالح الحائ وت
ــوات، ليكرر  ــن األص ــدد م ــه أكرب ع ــد نيل ــزة بع ــايض بالجائ امل
ــرت  ــه الجزائري رياض محرز مهاجم ليس ــاز الذي حقق االنج
ــم  ــيتي أول العب عربي وأفريقي يتوج بجائزة العب املوس س

يف انكلرتا.

صالح فخور بالتتويج بجائزة األفضل يف إنجلرتا
ــة وا ــخة الخامس توج املرصي محمد صالح بالنس
ــم ــب يف الدوري اإلنكليزي ملوس ــزة أفضل الع لجائ

ح ي ج
ــة يف حفل توزيع ــاً عىل نجوم البطول  متفوق
م ي إل ي يف ب

2018
األفضل من قبل رابطة الالعبني املحرتفني.

يف م
ــرت وتفوق محمد صالح عىل العب مانشس
كيفني دي بروين صاحب املركز الثاني وها

مهاجم توتنهام يف املركز الثالث.
ــال صالح عقب تتويجه بلقب أفض وق

يف م م
ــ ــعيد وفخ ــا س ــزي: "أن ــدوري االنكلي يف ال

ح
التتويج".

ــايل ــتواه الح ــول مس ــالح ح ــاف ص وأض
ج

ــم احظ بف ــيليس: "ل ــابقة مع تش بتجربته الس
ــدوري اإل ــابق، ومنذ أن تركت ال يف الس

م يس ع
ــر ــن للجميع ك ــود وأبره أردت أن أع

ي

حجة/أحمد نارص مهدي
ــهيد  ــفر إىل نهائي بطولة الش ــل منتخب مديرية ش تأه
ــاً  ــة حالي ــات املقام ــات املديري ــدم ملنتخب ــرة الق ــد لك القائ
ــطة بمكتب  ــا إدارة األنش ــي تنظمه ــة والت ــة حج بمحافظ
ــريه منتخب  ــد عىل نظ ــوزه بهدف وحي ــد ف ــار الله بع أنص
ــي أقيمت عىل  ــف النهائي الت ــلم يف مباراة نص مديرية أس

ملعب شفر .
ــابها  ــتوى من الفريقني وش ــطة املس املباراة كانت متوس
ــلم الذي  ــبية ملنتخب أس ــذر الدفاعي مع أفضلية نس الح

ــىل صاحب األرض والجمهور، غري  تفوق يف مواقف كثرية ع
ــتضيف كان لها مفعولها ومن خطأ فادح  أن محاوالت املس
ــلم استطاع منتخب شفر تسجيل هدفه  يف محور دفاع أس

الوحيد.
ــوء الحظ وقلة  ــلم كثري تدارك األمر غري أن س حاول أس
ــت دون إدراك  ــوة دفاع الخصم حال ــربة باإلضافة إىل ق الخ
ــفر بهدف وحيد  ــادل، لتنتهي املباراة بفوز منتخب ش التع
ــل لنهائي البطولة يف انتظار نتيجة مباراة منتخبي  وليتأه
ــيتأهل  ــة وتحديد املنتخب الذي س ــي عبس وحج مديريت

للنهائي ملواجهة شفر.

شفر يتأهل إىل نهايئ بطولة الشهيد القائد بحجة
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