
إب / بندر األحمدي 
ــعب إب فعاليات بطولة اليمن  ــل بمرسح نادي ش تتواص

أغىل للرباعم والتي يشارك فيها 48 فريقا 
ــام بطريقة خروج  ــج دورالـ16الذي يق ــفر نتائ حيث اس

املغلوب عن النحو التايل:
فوز الريان عىل القدس 2/1 وتعادل نابويل مع النرص2/2 
ــىل الهالل 4/2 وفوز الصحة عىل وحدة عدن  وفوز العنيد ع
ــوم االثنني ويرشف  ـــ16 الي ــات دورال ــتكمل مباري 5/0 وتس
ــم ابوبكر الحروي  ــا مدرب فريق الرباع ــىل البطولة ميداني ع
ــات عبدالرقيب  ــم املباري ــاب وحك ــىس العط ــاعده عي ومس

الرسيحي .
ــبال  ــا من فئة االش ــع 11العب ــم ترفي ــة اخرى ت ــن جه م
ــيد وارشف  ــارون الرش ــم ه ــئني وه ــة الناش ــوا اىل فئ لينضم
ــد الجماعي  ــمي وعبدالواح ــة ومحمد ناجي القش البطاط
ــه وماجد  ــادق العالي ــيد ص ــي ورش ــد الجيالن ــل مفي واصي
ــارالعبيس بجهود مدرب  ــاح ومحمد البورعي وبش عبدالفت
ــبال عبداالله راجح اضافة اىل ان هنالك مواهب كروية  االش

مميزة يف شعب إب .
ــرى املرحوم  ــل مباراة احياء ذك ــأن آخر تم تأجي ويف ش
ــابق بكرة  ــعب إب الس ــدرب ش ــب وم ــرصاري الع ــد ال محم
ــس االحد يف  ــرر اقامتها  عرص ام ــي كان من املق ــلة والت الس
ــادم وذلك  ــاح الخميس الق ــعب إب اىل صب ــادي ش مرسح ن
ــبب االمطار الغزيرة التي من الله بها عىل إب هذه االيام  بس

ولكون الخميس اجازة .
ــة  ــرع إب الصيدل ــة ف ــة الوطني ــة الجامع ــن بطول وضم
ــد فوزه  ــي البطولة بع ــني لنهائ ــي اول الواصل ــتوى ثان مس
ــادل الفريقني يف الوقت االصيل  بركالت الرتجيح 4:3 بعد تع
ــدل الهدف  ــجل الكابنت طالل االه ــبكة وس ــدف يف كل ش به
ــتوى ثاني وسجل اسامة املجاهد هدف  االول للصيدلة مس
ــأ الفريقان  ــث ليلج ــتوى ثال ــق الصيدلة مس ــادل لفري التع
ــتوى  ــمت لفريق الصيدلة مس ــظ والتي ابتس اىل ركالت الح
ــي ليكون اول الواصلني لنهائي البطولة يف انتظار مباراة  ثان
ــس صباحي التي  ــتوى خام العلوم االدارية والصيدلة مس
ــي وراقبها  ــاراة خالد املفت ــم املب ــوم االثنني ،حك ــتقام الي س

فيصل صوفه .

عمران / عبدالوهاب العشبي
ــل يزيد بكأس البطولة  توج فريق مديرية جب
ــية لكرة القدم للمرحلة االساسية  والتي  املدرس
ــب الرتبية والتعليم  ــطة بمكت تنظمها إدارة االنش
ــال العاملية  ــة االطف ــة رعاي ــن منظم ــة م وبرعاي
ــة البون الزراعية وذلك  إثر فوزه عىل فريق  ووكال
مديرية عمران بهدف نظيف جاء بإمضا الالعب 
ــن  ــعة م ــة التاس ــري يف الدقيق ــل املعم عبدالجلي
زمن  الشوط االول يف املباراة التي أقيمت بينهما 
ــكنية .. أدار املباراة خالد  ــىل ملعب  املدينة الس ع
القيني وخالد مصلح وعبد امللك حمدين وراقبها 
ــب الرتبية يحيى عيل  ــطة بمكت مدير إدارة االنش

املأخذي.
ــة  الرتبي ــب  مكت ــام  ع ــر  مدي ــام  الخت ــرض  ح
والتعليم أحمد الشهاري ومدير االعالم الرتبوي 
ــون الزراعية   ــة الب ــي ومدير وكال ــل العكرم فيص
ــاريع  ــر  الخدمات واملش ــامي  ومدي ــري الجس بش
ــارق املأخذي وممثلو  ــمنت عمران ط بمصنع أس
ــد الريمي  ــال العاملية محم ــة االطف منظمة رعاي

ونارص الكويل.
ــرق  الف ــم  تكري ــيقام  س ــه  ان ــره  ذك ــر  الجدي  
ــية  ــزة واملربزين للمرحلة الثانوية واالساس الفائ
ــة  ــاراة النهائي ــب املب ــادم  عق ــاء الق ــوم االربع ي
ــران وثالء للمرحلة  ــتقام بني فريقي عم والتي س

الثانوية.

10 رياضة

ــة اإلنجليزية تحقيقاتها، حول  بدأت الرشط
ــكل أوليفر، حكم مباراة  ــي لويس، زوجة ماي تلق

ريال مدريد ويوفنتوس، لرسائل تهديد.
ــة اإلذاعة الربيطانية "BBC"، أن  وذكرت هيئ
ــهدت جدًال تحكيمًيا  مع انتهاء املباراة، التي ش
ــف زوجة الحكم،  ــرش البعض رقم هات ــًعا، ن واس
عىل وسائل التواصل اإلجتماعي، لتجد العديد 

من الرسائل التي تهاجمها هي وزوجها.
ــتقوم الرشطة  ــائل التهديد، س ــخاص وبخالف رس ــق أيضا، حول قيام بعض األش بالتحقي

بالرتدد عىل منزلهما، يف الساعات املاضية.
ــا كحكم، يف دوري  ــر أن لويس تعمل أيض ُيذك
ــيدات بإنجلرتا، وقد وجدت  الدرجة األوىل للس
ــل "زوجك  ــول، مث ــا املحم ــىل هاتفه ــائل ع رس

مروع مثلك تماما".
ــت لجنة الحكام يف االتحاد اإلنجليزي،  وكان
ــورد  واتف ــاراة  مب إدارة  ــر  ألوليف ــندت  أس ــد  ق
ــبت، التي  ــفيلد تاون، أمس االول الس وهيدرس

انتهت بفوز األخري 1-0.

حكم الريال ويوفنتوس يتلقى رسائل تهديد

ثالثة انتصارات وتعادل يف بطولة اليمن أغلى بإبثالثة انتصارات وتعادل يف بطولة اليمن أغلى بإب

الثورة / أحمد أبوزينه
ــات بطولة  ــل بالعاصمة صنعاء منافس تتواص
ــي تقام  ــكواش، والت ــس واالس ــن األوىل للتن تيليم
ــكواش  ــام للتنس واالس ــب اإلتحاد الع ــىل مالع ع
ــة  اليمني ــة  الرشك ــة  برعاي ــاء  صنع ــة  بالعاصم
ــن) خالل الفرتة من (  ــاالت الدولية (تيليم لالتص
ــاركة أكرث من 150  14 - 19) إبريل الجاري و بمش
العباً والعبة ينافسون يف أربع فئات هي (براعم - 

ناشئني - شباب - رواد) .
ــة عن  ــي للبطول ــوم الثان ــج الي ــفرت نتائ وأس

النتائج التالية :
فئة الشباب :

ــب حمزة  ــورد عىل الالع ــب فهمي ال ــاز الالع ف
ــمري وتغلب منيع املقالح عىل الالعب أحمد  املس

املغربي.
فئة الرواد :

فاز لطف الذرة عىل وليد الفسيل. 
فئة الناشئني : 

ــامة  ــل عىل الالعب أس ــب انس عقي ــاز الالع ف
ــىل الالعب  ــيبة ع ــف الش ــب يوس ــي وتغل االريان

يوسف سالمة .
فئة الرباعم : 

فاز الالعب مروان عبدامللك عىل الالعب تومي 
الكميم.

الثورة / عبدالرقيب قارع
ــة املرمى  ــرم قدامى ومحبو ناديي الصقر والطليعة بمحافظة تعز نجم حراس ك
ــن الطليعة  ــي عري ــل حام ــن عبدالجلي ــنت عبدالرحم ــني الكاب ــني العمالق للفريق
ــل وممتع جمعهما عىل  ــبق يف لقاء جمي ــنت محمد درهم حارس الصقر األس والكاب
ــاركهم هذا التكريم آبان العرص الذهبي للكرة التعزية كًال  ــجرة حيث ش ملعب الش
من رياض عبد االله وأحمد الشمريي وانيس غانم و زكريا الجرادي وفكري محمد 
ــال الريايض املهيب  ــاركوهم هذا الكرنف ــليم الوهري وزمالئهم الذين ش ــعيد وس س
ــة الكابنت نبيل مكرم  ــباب والرياضة باملحافظ ــذي حرضه نائب مدير مكتب الش ال
ومعه الدكتور الكابنت صالح السيد واإلعالمي عبد السالم فارع الذين قاموا بمعية 
ــة املهداة من  ــم واملكافئة املالي ــليم كايس التكري ــي الطليعة بتس ــد فريق محب قائ
النبيل عمار مهيوب العديني للمكرمني الكابنت عبد الرحمن عبد الجليل والكابنت 

محمد درهم .
من جهة أخرى حقق  فريق مركز تعز لكرة القدم بطولة دوري مشجعي النادي 
األهيل بجده يف اليمن لدعم شباب ومواهب تعز لكرة القدم فئة الشباب بعد تغلبه 
ــدم الفريقان  ــد ان ق ــداف مقابل هدفني  بع ــه أه ــم بخمس ــباب حس عىل فريق ش
ــباب  ــتوى كونها ضمت كوكبة من نجوم املنتخبات الوطنية للش مباراة عالية املس
والناشئني حيث سجل أهداف فريق مركز تعز هداف البطولة الالعب سمري قاسم 
هدفني وصدام قاسم هدف والالعب زيدان مكرم هدف والالعب مجد مجذور هدف 
ــة الالعب عصام  ــل العب يف البطول ــم أفض ــباب حس ــجل أهداف فريق ش فيما س
ــم تكريم أصحاب  ــام املباراة ت ــس محمد هدف ويف خت ــدف والالعب يون ــان ه نعم

املراكز االوىل 
فريق مركز تعز بكأس البطوله وجائزة املركز االول 

 فريق شباب حسم بجائزة املركز الثاني
 الالعب حسام االغواني الالعب املثايل 
 الالعب أيمن الرسيحي أفضل حارس 

الالعب عصام نعمان أفضل العب يف البطولة
 الالعب سمري قاسم. هداف البطولة

ــجعو النادي األهيل بجدة يف اليمن ممثال بالكابنت محمود فؤاد العليمي  *  مش
ــرة القدم فئة  ــباب ومواهب تعز لك ــم لهذه البطولة ودعم ش ــاً رائعاً لدعمه نموذج

الشباب .

تواصل بطولة تيليمن تواصل بطولة تيليمن 
للتنس بصنعاءللتنس بصنعاء

مركز تعز بط لدوري مشجعي النادي األهليمركز تعز بط لدوري مشجعي النادي األهلي

تكريم حارسي الصقر والطليعة بتعز تكريم حارسي الصقر والطليعة بتعز 

صنعاء/عيل غراد
ــات  ــات فعالي ــام للدراج ــاد الع ــر االتح ــس األول بمق ــاح أم ــدأت صب ب
ــي الواعدين ومدربي  ــة لربنامج مدرب ــدورات العلمي ــة الثانية من ال املرحل
ــة األوملبية الوطنية  ــة ورياضة املرأة التي تنظمها اللجن املنتخبات الوطني
ــاءة العلمية للمدربني وتعزيز قدراتهم  ــام الثاني التوايل بهدف رفع الكف للع
ــايض واإلصابات والحركة  ــريات العلمية يف علم النفس الري ــم باملتغ وربطه
ــذي اعتمد عىل  ــنوي ال ــيولوجيا واملقاييس من خالل الربنامج الس والفس
ــني يف كلية الرتبية  ــهرية يحارض فيها نخبة من االختصاصي ــذ دورة ش تنفي

الرياضية بجامعة صنعاء.
ــارضة األوىل للدكتور فؤاد  ــث ألقيت يوم أمس محارضتان ففي املح حي
ــيكولوجيا الضغوط  ــة (أ) والتي كانت عن س ــودي الخاصة باملجموع الع
ــط النفيس جزء  ــودي أن الضغ ــايض أوضح الع ــس الري ــية يف التناف النفس
ــذا لتعقيدات الحياة ويف مجال علم النفس  ــن حياتنا اليومية يف عرصنا ه م
ــث يحاول  ــق واالنفعال حي ــة القل ــرباً عن حال ــرب الضغط مع ــايض يعت الري
الريايض تجنبها لتأثريها السلبي عىل األداء وتشتيت الفكر وتقليل العطاء 

ــباب الضغوط النفسية، مظاهر  وتناول املحارض عناوين فرعية أبرزها: أس
ــخصية يف  ــية عىل الجوانب الش ــية، تأثري الضغوط النفس ــوط النفس الضغ
ــية  ــريف)، ومصادر الضغوط النفس ــلوكي واملع ــايل والس ــي (االنفع النواح

للرياضيني مثل ضغوط التدريب الريايض وبدايته مع السن املبكرة.
ويف املحارضة الثانية الخاصة باملجموعة (ب) والخاصة باالختبارات 
واملقاييس وأسس االختبارات واملقاييس وأهميتها للمدرب الريايض، رشح 
ــاً انه فرع  ــات االنرثوبومرتية، موضح ــارش مفهوم القياس ــور فؤاد ط الدكت
ــم البرشي  ــلوب فني متبع يف قياس الجس ــن فروع االنرثبولوجيا وهو أس م
ــتفاد منه يف دراسات تطور  ــتخدامه ألغراض التصنيف واملقارنة ويس واس
ــات تعد وسيلة  ــان والتعرف عىل التغريات التي تحدث له وأن القياس اإلنس
ــي االنفعايل  ــة والتوافق االجتماع ــه بالصح ــم الفرد وعالقت ــة يف تقوي هام
ــطة وثبت يف املجال الريايض ارتباط  ــان وخاصة يف السنوات املتوس لإلنس
ــطة  ــدرات الحركية والتفوق يف األنش ــمية بالعديد من الق ــس الجس املقايي
ــوع من أنواع  ــة املختلفة ويحتاج كل ن ــاعد يف أداء الحرك ــة إذ تس الرياضي
ــتويات  ــمية خاصة به من اجل الوصول إىل املس ــات جس الرياضة إىل قياس

العالية.

الثورة/صنعاء
ــافة يوم  عقدت اللجنة الفنية بجمعية الكش
ــي الذي  ــدوري الثان ــا ال ــس األول اجتماعه أم
خصص ملناقشة عدد من القضايا املتصلة بسري 
ــافة بعد إعادة  ــطة وفعاليات جمعية الكش أنش

تشكيلها بقرار وزاري صدر مؤخراً.
ــل  ــال وكي ــم بأعم ــث القائ ــاع ح ويف االجتم
ــباب محمد الرصمي  ــباب لقطاع الش وزارة الش
ــة بما  ــل للجمعي ــة عم ــة إقامة ورش ــىل رسع ع
ــرار الخطة  ــاملة وإق ــروج برؤى ش ــن الخ يضم
ــة الخاصة  ــرار الالئحة والهيكل ــذا إق ــة وك العام
ــل  العم ــل  تفعي رضورة  ــاً  موضح ــة،  بالجمعي
ــل  ــة يف ظ ــي خاص ــي املجتمع ــفي الخدم الكش
ــا والذي دخل عامه  العدوان الرببري عىل بالدن

الرابع.
ــتعرض املفوض العام عبدالله  من جانبه اس
عبيد ما خرج به االجتماع األول للجمعية الذي 
عقد عقب تشكيلها وما خرج به ذلك االجتماع.

وشهد االجتماع تقديم تصورات عن أنشطة 
ــف الجوانب حيث  ــات الجمعية يف مختل وفعالي
ــطة الجمعية  ــل ألنش ــور الكام ــم التص ــم تقدي ت

ــل  املراح ــة  بتنمي ــة  الخاص ــورات  التص ــذا  وك
ــة  وتنمي ــة  العضوي ــة  وتنمي ــع  املجتم ــة  وتنمي
ــة، كما  ــات العام ــة العالق ــة وتنمي ــوارد املالي امل
ــق التي  ــاب والعوائ ــرز الصع ــتعراض أب ــم اس ت
ــر  ــود مق ــدم وج ــا ع ــة وأبرزه ــه الجمعي تواج
ــب للجمعية لتزاول منه مهامها املختلفة،  مناس
ــىل العديد من  ــاق ع ــالل االجتماع االتف ــم خ وت
ــد لقاء  ــا عق ــن أبرزه ــي كان م ــات والت املخرج
موسع للقيادات الكشفية يف املحافظات، وإقامة 

ــة والخطة العامة  ــة عمل للخروج بالالئح ورش
وهيكلة الجمعية، وكذا مواجهة كافة التحديات 
والصعوبات والتغلب عليها بما يخدم األهداف 

النبيلة للحركة الكشفية.
ــد عىل رضورة  ــاع بالتأكي ــرج االجتم كما خ
ــة بما يربز  ــة املجتمعي ــطة الخدمي تنفيذ األنش
ــع والعمل  ــفية داخل املجتم ــة الكش دور الحرك
ــة والحد من ظاهرة الرتاجع  عىل تنمية العضوي
ــن مصادر ثانوية  ــفي, إضافة إىل البحث ع الكش

لتمويل األنشطة والفعاليات الكشفية املتنوعة 
ــعي إلرشاك القطاع الخاص يف ذلك، كما  مع الس
ــر االجتماع اإلرساع يف ترتيب األوضاع املالية  أق
ــطة التأهيلية  واإلدارية للجمعية, وإقامة األنش
ــن فرق  ــاالت، وتكوي ــع املج ــة يف جمي والتدريبي
ــفية، والعمل عىل إبراز  ــية كش موسيقية نحاس
ــبة  ــاً بالصورة املناس ــفي إعالمي ــاط الكش النش

التي تتالءم مع تلك األنشطة والفعاليات.
ــة حملة ترويجية  ــر االجتماع أيضاً إقام وأق
ــطتها،  وأنش ــفية  الكش ــة  للحرك ــويقية  وتس
ــفية املؤهلة من مختلف  وإرشاك القيادات الكش
ــة  اللفني ــان  اللج يف  ــة  الجمهوري ــات  محافظ
ــة  الخاص ــطة  لألنش ــداد  واإلع ــة،  املتخصص
ــرج  خ ــا  كم ــة،  والوطني ــمية  الرس ــات  بالفعالي
ــة مصغرة تكونت  ــكيل لجن االجتماع بإقرار تش
ــام ومفوض  ــكرتري الع ــام والس ــن املفوض الع م
ــوارد املالية  ــوض تنمية امل ــل ومف ــة املراح تنمي
ملناقشة التصورات والخطط ألنشطة الجمعية 
ــاري وتقديمها  ــالل العام الج ــرر إقامتها خ املق
لالجتماع املقبل املقرر عقده يوم السبت القادم 

ملناقشتها وإقرارها.

بدء املرحلة الثانية لدورات مدريب الواعدين 
واملنتخبات الوطنية ورياضة املرأة

فنية الكشافة تعقد اجتماعها الثاين وتناقش عددًا من القضايا

     

عبدالسالم فارع

وجهة نظر
محطات 

ــجرة بتعز وهو اللقاء  عقب اللقاء الكروي الذي جمع قدامى الصقر والطليعة عىل ملعب الش
ــبق مدير الشؤون املالية بمؤسسة الجمهورية  الذي دعا لتنظيمه وإقامته النجم الصقراوي األس
ــة كريمة منه أتت تعبريا منه  ــرش الرائع جداً زكريا الجرادي وذلك يف لفت ــة والطباعة والن للصحاف

ومن زمالئه.
ــي يديرها بنجاح  ــة واللجنة الرياضية الت ــباب والرياض ــيق مع مكتب الش ــاون والتنس وبالتع
ــريتي  ــباب والرياضة بتعز عن مدى العرفان ملس ــب مدير مكتب الش ــري نبيل مكرم نائ ــم الكب النج
اإلعالمية برز الكثري من النجوم الذين غمروني بمشاعرهم النبيلة وحبهم العميق والصادق حيث 
ــعادتهم كبرية وبالغة  ــىل النقاط والصور التذكارية وكانت س ــديد ع عرب الجميع عن حرصهم الش
ــكر  ــكراً للجميع وش بتكريمي بكأس البطولة وبالتكريم الخاص واملعرب من زميلهم نبيل مكرم فش
ــبق األستاذ الجامعي الدكتور  خاص ملهندس فكرة التكريم زكريا الجرادي أّما نجم الطليعة األس
صالح السيد فقد تمنى لو أنه أخطر من وقت مبكر كي يسهم يف تجميع القدر األكرب من النجوم.

ــات  ــيل املرصي بأنه رائد للتميز يف مجمل الفعاليات واملنافس ــوم بعد آخر يثبت النادي األه ي
ــاب نظريه املرصي  الرياضية فبعد أن أحرز مؤخراً بطولة األندية اإلفريقية لكرة الطائرة عىل حس
طالئع الجيش 3/0 يف البطولة الـ 13 له ودون أي خسارة وهي البطولة التي شهدت تفوقا لألندية 
ــكأس البطولة فقط بل  ــو األهيل الذي لم يكتف ب ــت املراكز الثالثة األوىل ها ه ــة التي احتل املرصي
ــات التتويج يف كرة القدم تاركاً التنافس عىل  ــري بثبات نحو منص حصد خاللها عديد الكؤوس يس
ــرصي وهذا ليس بغريب عىل نادي القرن الذي  ــماعييل – امل املراكز الثاني لكل من الزمالك – اإلس

يسري وفق سياسات مدروسة ومنظومة متكاملة.
ــاً بإقدامها عىل  ــية صنع ــنت القيادة الروس ــيا أحس ــري بعيد عن املونديال الكروي يف روس وغ
ــب البطولة بني املدن  ــر الدخول إىل مالع ــري الرياضية الحاصلة عىل تذاك ــري التنقل للجماه تيس
ــهيل يف تنقل الجماهري  ــري والتس ــة مجانية عرب محطات القطارات وهذا للتيس ــية وبطريق الروس
ــتضافة والتنظيم والذي سيعود بالنفع الكبري عىل الجوانب  ــليم لالس بعكس مدى التخطيط الس
ــي أعدن عدتها منذ  ــية الت ــتثمارية يف مجمل املدن الروس ــياحية والثقافية واالس الرياضية والس

وقت مبكر إلنجاح البطولة وخدمة الوافدين ملشاهدتها ومواكبتها من كل القارات.
ــبوقة وصوًال إىل محطاتها  ــخصيات حدوث مفاجآت غري مس ــن البطولة املذكورة أتوقع ش وع

الختامية.
ــابق املواكب لكرنفال  ــم  أرش يف عمودي الس ــبوعي تذكرت بأني ل ــذا العمود األس ــا أدون ه وأن
ــتاذ القدير أحمد محمد  ــرية يف رياضتنا اليمنية األس ــى الرياضيني لتلكم الهامة الكب ــة قدام رابط
ــليط الضوء عىل تاريخه الحافل  ــمحه ومحبيه عذراً وأعد الجميع بتس ــبيبي وأنا هنا استس الش
ــام الثورة  ــل وبعد قي ــادي الوحدة قب ــرة القدم يف ن ــدم نجوم ك ــاره من أق ــة باعتب ــات قادم يف كتاب
ــبتمربية الخالدة وأحد أبرز املؤسسني والقادة التاريخيني للوحدة حيث شغل منصب األمني  الس

العام ألكرث من عرشة أعوام منذ العام 68م.
ــواء عىل الصباحي والعميد  ــب الل ــبيبي الذي ينتمي ألرسة كريمة وعريقة يف آنس حس والش
ــغل منصب النائب األول لوزير الشباب والرياضية وعضوية  ــني املقيش سبق له أن ش محمد حس

اللجنة األوملبية كما سبق له أن كان نائبا لوزير الرتبية والتعليم ونائبا لوزير شؤون املغرتبني.
ــات الرياضية  ــني بمجمل الفعالي ــه عّىل أحد املهتم ــؤال الذي طرح ــني كثرياً ذلك الس أدهش
ــاذا قدم  ــاءل قائًال. م ــى الرياضيني حيث تس ــة قدام ــم لرابط ــهار والتكري ــان اإلش ــا مهرج وآخره
ــم الكرنفال الذي  ــة حتى تم تكريمه يف ذلك ــري عبدالرحمن بجاش للرياضة اليمني ــي الكب اإلعالم
ــماء  ــرث إنصافا وعلل ذلك برسد الكثري من األس ــه أكرث حيادية وأك ــون القائمون علي ــا أن يك توقعن
لعديد الرواد يف اإلعالم الريايض. وعن ذلكم السؤال الكبري واملدهش وإجابتي عليه. أقول للسائل 

إياه وللقارئ الكريم تابعونا يف محطات قادمة إن شاء الله.

حجة / احمد نارص مهدي 
ــلم  وأس ــفر  وس ــة  املدين ــات  منتخب ــت  حقق
ــة الثانية لبطولة  ــات الجول ــا يف مباري انتصاراته
ــات  ــات املديري ــة ملنتخب ــد الكروي ــهيد القائ الش
ــطة  ــة والتي تنظمها إدارة األنش ــة حج بمحافظ
ــباب  ــه بالتعاون مع مكتب الش ــب أنصار الل بمكت
ــب حتى 10  ــن 25رج ــرتة م ــالل الف ــة خ والرياض
ــح  ــي املجموعة الثانية  اكتس ــعبان 1439 ، فف ش
ــتبأ بثمانية  ــب مس ــريه منتخ ــلم نظ منتخب أس
ــارة التي  ــدف كتعويض للخس ــل ه ــداف مقاب أه
ــني نظيفني يف  ــس بهدف ــام عب ــلم أم ــي بها اس من
ــة  ــب املدين ــق منتخ ــا حق ــاح ، فيم ــاراة االفتت مب
ــغادرة  ــاب منتخب الش ــوزه هو اآلخر عىل حس ف
ــاراة التي جمعت الفريقني  بهدفني نظيفني يف املب
ــاب املجموعة األوىل  ــب بني قيس لحس عىل ملع
ــدم ضد منتخب  ــار نتيجة االحتجاج املق يف انتظ
ــارج املديرية  ــن خ ــني م ــس إلرشاك العب ــي قي بن

ــدم  ع ــة  حال ويف   ( ــني  نازح ــري  غ  ) ــة  واملحافظ
ــوز  ــس بالف ــي قي ــة بن ــوت أحقي ــاج وثب االحتج
ــيغادر  ــغادرة بنتيجة 3/1 فس ــاراة أمام الش باملب
ــني مالم  ــة من هزيمت ــغادرة البطول ــب الش منتخ
ــغادرة  ــة 3/0 ملصلحة الش ــتعكس يف النتيج فس

ــب املدينة  ــني منتخ ــم ب ــاء الحاس ــار اللق يف انتظ
ــب  املتأهل عن  ــس لتحديد هوية املنتخ وبني قي
ــة الثانية فقد  ــاب املجموع ــا لحس ــة، أم املجموع
ــة أهداف نظيفة  ــفر فوزه بثالث خطف منتخب ش

عىل حساب منتخب كعيدنة.

أربعة انتصارات ببطولة الشهيد القائد بحجة 

جبل يزيد  يتوج بكأس البطولة املدرسية بعمرانجبل يزيد  يتوج بكأس البطولة املدرسية بعمران
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