
خاض النجم محمد صالح أمس االثنني تمارين 
ــرة القدم  ــب املرصي لك ــردة مع املنتخ ــة منف خفيف
الذي يستعد للمشاركة يف مونديال روسيا 2018م، 
ــهر املايض،  ــه منذ تعرضه لالصابة الش هي األوىل ل

بحسب صحفي يف وكالة فرانس برس.
ــب التدريب يف  ــة اىل أرض ملع ــزل صالح بداي ون
ــع الالعبني. وبعد  ــانية غروزني م العاصمة الشيش
حوار قصري مع املدرب األرجنتيني هكتور كوبر، بدأ 
الالعبون بتمارين االحماء، بينما توجه نجم نادي 
ــول االنكليزي إىل جانب آخر من امللعب وبدأ  ليفرب
بتمارين هرولة خفيفة، بمتابعة من الطاقم الطبي 

للمنتخب.
وأوضح طبيب املنتخب محمد أبو العال لفرانس 
ــوم ألقل من  ــيتمرن بمفرده الي ــرس ان صالح "س ب
ــا انه  ــرة"، موضح ــع الك ــة م ــة خفيف ــاعة، هرول س
ــنزيد كمية  ــىل ما يرام، س ــال كان كل يشء ع "يف ح

التمرين غدا".
ــن منذ  ــالح يف التماري ــاركة األوىل لص ــي املش وه
ــة يف الكتف األيرس  ــو إلصابة قوي ــه يف 26 ماي تعرض
ــريخيو راموس  بعد احتكاك مع قائد ريال مدريد س

خالل نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــدم قدرة  ــاوف من ع ــة مخ ــك اإلصاب ــارت تل وأث
ــاركة يف نهائيات كأس العالم، وهي  صالح عىل املش
األوىل التي تشارك فيها مرص منذ 28 عاما. وأوقعت 
ــع األوروغواي  ــة األوىل م ــة مرص يف املجموع القرع

وروسيا والسعودية.
ــاض أمس تمرينه  ــب املرصي قد خ وكان املنتخ

ــاركة صالح. إال أن  ــي، من دون مش األول يف غرونزن
ــم  ــدوري االنكليزي املمتاز املوس أفضل العب يف ال
ــة عىل  ــاء التحي ــب إللق ــرضه اىل امللع ــرصم، أح املن

املشجعني املتشوقني لرؤيته.
وقال صالح لفرانس برس "أنا متحمس. إن شاء 
ــكل جيد والدنيا ماشية بشكل  ــتعد بش الله إنا مس
كويس. حالتي املعنوية جيدة جدا"، وذلك ردا عىل 
ــؤال عن إمكان مشاركته يف املباراة األوىل ملنتخب  س

بالده ضد األوروغواي يف 15 الحايل.
ــال 2018م، وهو الثالث  ــه يف موندي وعن تطلعات
ــاب  أج و1990م،   1934 ــد  بع ــة  الفراعن ــب  ملنتخ
ــن طموح  ــنصل، لك ــول إىل أين س ــتطيع الق "ال اس

ــدة"،  ــة جي ــق نتيج ــى تحقي ــري وأتمن ــني كب الالعب
ــنة،  ــا "وصلنا إىل هنا (املونديال) بعد 28 س مضيف
ــة ونقدم أمرا  ــواء والبطول ــتمتع باالج يجب أن نس

جيدا لم يحصل من قبل".
من جانبه، أفاد أبو العال األحد أن مشاركة صالح 
ــري مؤكدة ألنه  ــد االوروغواي غ ــاراة األوىل ض يف املب
ــعر باأللم، إذ تعرض اللتواء يف املفصل  "ال يزال يش
ــوي. هذا النوع من اإلصابات يتطلب  االخرمي الرتق

فرتة عالج لثالثة أسابيع قبل العودة إىل املالعب".
أضاف لفرانس برس "قدرة الالعب عىل فتح يده 
ــؤرش االيجابي ملوعد  ــل لجهة الكتف هي امل بالكام

عودته إىل املباريات".

ذمار/عادل الطيش
ــة الرمضانية  ــون بلقب البطول توج فريق بين
ــتوى األول بذمار املندرجة  لكرة القدم لفرق املس
ــة  الرمضاني ــة  الرياضي ــاب  األلع دورة  ــن  ضم
ــار التي أقيمت  ــة  بمحافظة ذم ــنوية الرابع الس
عىل كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد  والتي 
نظمها مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ذمار 

بالتعاون مع فرع االتحاد العام لكرة القدم.
ــج فريق بينون بالبطولة جاء عقب فوزه  تتوي
الصعب عىل فريق الحاذق بهدفني مقابل هدف 
واحد يف اللقاء الختامي للبطولة الذي جمعهما 
عرص أمس عىل امللعب األحمر بنادي نجم سبأ 
وسط حضور جماهريي غفري لم يسبق له مثيل 

يف البطوالت الكروية باملحافظة.
ــات التي  ــادل الهجم ــريا مع تب ــاء بدا مث اللق
تألق فيها كثريا الحارس الدويل سعود السوادي 
ــاوالت العبي  ــام كل مح ــن مرماه أم ــذود ع يف ال
الحاذق ومهاجمهم هداف البطولة محمد خالد 
ــيطرة عىل  ــص، ومع مرور الوقت وتبادل الس بول
ــتغل حسن احمد سالم  املبادرات الهجومية يس
خطأ دفاعياً فادحاً لدفاعات الحاذق يف تشتيت 
ــة العمليات  ــم تهيأتها له داخل منطق الكرة ليت
ــباك  الحارس  ــكنت ش ــة قوية س ــق قذيف وليطل
ــون، ويف  ــدم األول لبين ــا التق ــد األدور معلن خال
ــوط الثاني ارتفعت وترية األداء، ومن إحدى  الش
ــدويل أحمد ضبعان  ــجل ال الهجمات املرتدة س
ــة  الجدي ــاوالت  املح ــط  ووس ــي،  الثان ــدف  اله

ــواء اللقاء نجح  ــاذق للعودة إىل أج لالعبي الح
ــجيل هدف فريقه  ــارق املطري من تس القائد ط

الوحيد قبيل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة.
حرص لقاء األمس وكيل محافظة ذمار محمد 
محمد عبدالرزاق ومدير عام الشباب والرياضة 
ــح جابر  ــد صال ــاه محم ــويف ونائب ــني الص حس
ــاد الكرة نارص العبال  ــني عاطف ورئيس اتح وأم

ومستشار املحافظة احمد الكرب.
ــة  البطول ــات  منافس ــت  اختتم ــد  ق ــت  وكان
ــفرت عن  الرمضانية لكرة القدم للرواد والتي أس
تتويج فريق األزرق لألقمشة بلقب البطولة بعد 
ــل اللقب فريق املنصور  الفوز الصعب عىل حام
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ــة الرمضانية  ــات البطول كما اختتمت منافس
أللعاب القوى والتي أسفرت عن النتائج التالية:
ــر، الثاني/ ــيل محمد مطه الرباعم/األول/ع

صالح أنيس الرخمي، الثالث/بشريالرخمي
ــي/ ــدم، الثان ــلطان الح الناشئني/األول/س

أيمن اليعري/الثالث/قاسم محمد القايفي
ــه محمد  ــئون 1000 مرت/األول/عبدالل الناش
اليعري، الثاني/محمد سمري اليفاعي، الثالث/

جهاد الدهبيش
ــد  ــامة محم ــئون 2000 مرت/األول/أس الناش
ــداي، الثالث/ ــري، الثاني/محمد فؤاد الب اليع

محمد احمد اليسلحي.
ــىل فعاليات  ــوم ع ــتار عرص الي ــدل الس ويس
دورة األلعاب الرمضانية بإقامة لقاء السوبر بني 
فريق بينون بطل املستوى األول وفريق الحاذق 
ــاء حفل تكريم  ــتوى الثاني وييل اللق بطل املس
الفائزين واملربزين يف جميع بطوالت ومسابقات 

دورة الرئيس الشهيد صالح الصماد بذمار.

الثورة/أحمد أبوزينه
ــال  ــاء أبط ــعب صنع ــادي ش ــرم ن ك
ــي  الثان ــي  الرمضان ــى  امللتق ــات  فعالي
ــابقة الثقافية  ــاب الرياضية واملس لأللع
ــي نظمها  ــم الت ــرآن الكري ــابقة الق ومس

النادي خالل شهر رمضان املبارك.
ــي إقامة املباراة  ــهد اليوم الختام وش
النهائية لكرة القدم التي جمعت فريقي 
ــن والخليج  ــة اليم ــاة الهوية وجامع قن
ــة  ــق الجامع ــوز فري ــاء بف ــى اللق وانته
بهدف وحيد ليتوج بلقب البطولة، حيث 
ــوط األول بالتعادل السلبي  انتهى الش
ــوط الثاني سجل املدافع جالل  ويف الش
البيضاني الهدف الوحيد من كرة رأسية 
ــت بالقائم  ــن ركلة ركنية ارتطم مميزة م
ــارس  ح ــى  مرم يف  ــتقرت  واس ــن  األيم
ــت وكاد أن يضيف  ــم ثاب ــة إبراهي الهوي
ــي الهدف الثاني  ــداف مجد الحكيم اله
ــة وتألق  ــوق العارض ــه ذهبت ف ــن كرت لك
حارس الهوية يف إبقاء نتيجة اللقاء كما 
ــرادة رصيحة لهداف  ــه إلنف هي بتصدي
البطولة مجد الحكيمي، لتنتهي املباراة 

بفوز فريق الجامعة بهدف وحيد.
ــاعده  ــاء مصطفى قناد وس أدار اللق

فايز سهيل وخالد حزام.
ويف فئة الرباعم لكرة القدم توج فريق 
ــوزه أمس عىل  ــة بعد ف ــان بالبطول الفتي

ــة بركالت  ــدارس الوحدة العربي ــق م فري
الرتجيح 3 / 2 بعد انتهاء الوقت األصيل 
ــني  ــي بهدف ــادل اإليجاب ــاراة بالتع للمب

ملثلهما.
ــة  لجن ــس  رئي ــام  ق ــاراة  املب ــب  وعق
العاصمة  ــة  ــؤون االجتماعية بأمان الش
ــام جائزة الدولة  ــود النقيب وأمني ع حم
ــيل ورئيس فرع  ــباب عبدالله الدهب للش
ــي  ــح القدم ــة راج ــرة باألمان ــاد الك اتح
ــاء خالد  ــعب صنع ــام نادي ش وأمني ع
ــب  املنتخ ــدرب  م ــاعد  ومس ــري  املقط
ــازي ورئيس  ــئني وائل غ الوطني للناش
ــني نبيل  ــة مع ــات بمديري ــة الخدم لجن
ــي ونائب مدير عام مرشوع التغذية  املنع
ــم  ــت بتكري ــن ثاب ــية عبدالرحم املدرس

أبطال امللتقى وكالتايل:
ــق  كبار/األول/فري ــدم  الق ــرة  ك

ــج، الثاني/فريق  ــة اليمن والخلي جامع
ــباب  املثايل/ش ــق  الفري ــة،  الهوي ــاة  قن
ــد  البطولة/مج ــداف  ه ــارث،  الح ــي  بن
ــج  والخلي ــن  اليم ــة  الحكيمي/جامع

برصيد 11 هدفاً.
ــق  براعم/األول/فري ــدم  الق ــرة  ك
ــق مدارس الوحدة  الفتيان، الثاني/فري
ــة  املثايل/أكاديمي ــق  الفري ــة،  العربي
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ــاء،  صنع ــعب  اليد/األول/ش ــرة  ك

الثاني/جامعة اليمن والخليج
ــق  الثقافية/األول/فري ــابقة  املس

الفتيان
مسابقة القرآن الكريم

ــح  صال ــني  املصحف/األول/أم ــة  فئ
البعداني، الثاني/أمجد الشعثمي

ــة 20 جزءاً/األول/أمني الجمعي،  فئ

الثاني/حاشد السبالني
ــامة منصور  فئة 15 جزءاً/األول/أس

الصبحي، الثاني/معاذ الرشيف
ــد  أجزاء/األول/عبداملجي  10 ــة  فئ

عيل الحماطي، الثاني/هيثم بادر
ــر املخاليف،  ــة 5 أجزاء/األول/عم فئ

الثاني/عبدالله املخاليف.
ــعب  ش ــادي  الكاراتيه/األول/ن
صنعاء، الثاني/نادي الرشطة، الثالث/

مركز الريان
ــني والحكام وهم  ــا تم تكريم املدرب كم
ــمري  ــان، س ــد الرشعبي، إبراهيم غس رائ
ــيبة،  ــزر ومنري الش ــد املف ــي، أحم الريم
إضافة إىل تكريم الشخصيات والجهات 
الداعمة لفعاليات امللتقى كما تم تكريم 

وسائل اإلعالم املواكبة للفعالية.
ــن  ــدد م ــي ع ــل الختام ــرض الحف ح
نجوم الزمن الجميل وأعضاء ومنتسبي 
ــعب صنعاء وجمهور غفري كان  نادي ش

متفاعال طيلة املباراة الختامية.
ــعب  ش ــادي  ن أن  ــر  بالذك ــر  الجدي
صنعاء سيدشن عقب إجازة عيد الفطر 
ــني  ــة بطولت ــة بإقام ــطة الرياضي األنش
يف  ــة  والثاني ــطرنج  الش ــة  لعب يف  األوىل 

املصارعة ألندية األمانة ولفئة الفردي.
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شعب صنعاء يكرم أبطال امللتقى الرمضاين الثاين

اختتام األنشطة الثقافية الرمضانية بنادي أهلي بصنعاء
الثورة/ أمين الظاهري

ــاء  بصنع ــيل  األه ــادي  الن ــم  نظ
ــطة  ــل اختتام األنش ــس حف ــرص أم ع
ــابقات الثقافية ومسابقة القرآن  واملس
ــادي األهيل  ــا الن ــي نظمه ــم الت الكري

خالل أيام شهر رمضان الجاري.
ــني  ــى أم ــي ألق ــل الختام ويف الحف
ــه  عبدالل ــاء  صنع ــيل  أه ــادي  ن ــام  ع
ــا أن إقامة النادي  ــر كلمة أكد فيه جاب
ــرور 35  ــبة م ــي بمناس ــطة يأت لألنش
ــالق البطولة الرمضانية  عاماً عىل انط
ــن  ــعة م ــاركة واس ــهدت مش ــي ش والت
ــات  ــرشكات واملؤسس ــل االندية وال قب
ــة، وحرصاً من إدارة  والجهات املختلف
ــديا  ــباب جس ــادي عىل رعاية الش الن
ــجيع املواهب واالبداعات  وذهنيا وتش

يف مختلف املجاالت.
ــود  الجه ــه  كلمت ــام  خت يف  ــاكراً  ش
ــة  ــة الثقافي ــل اللجن ــن قب ــة م املبذول
والداعمني إلقامة األنشطة وانجاحها.
ــس  رئي ــب  نائ ــى  ألق ــه  جانب ــن  م
ــق الزبريي كلمة  اللجنة الثقافية توفي
استعرض فيها األنشطة التي تضمنها 
ــايف الرمضاني لهذا العام  الربنامج الثق
ــاب  ــارك فيه أكرث من 300 ش والذي ش
ــابقات القرآن  ــوا يف مس ــابة تنافس وش
الكريم واملسابقات الثقافية واالبداعية 
إىل  ــة  باإلضاف ــور  الجمه ــابقات  ومس

مشاركة الفرق االنشادية والفنية.
ــياق كلمته أن  ــريي يف س ــني الزب وب
ــطة  ــة األنش ــتمر يف إقام ــادي مس الن
ــن خالل إقامة  ــة طوال العام م الثقافي
ــيات  واألمس ــارضات  واملح ــدوات  الن

ــادية  واإلنش ــعرية  والش ــة  القصصي
ــابقات الثقافية ومعارض الفنون  واملس

التشكيلية والرتاث واملوروث الشعبي.
ويف نهاية الحفل قام القائم بأعمال 
ــورى محمد حسني  رئيس مجلس الش
ــة  الخدم وزارة  ــل  ووكي ــدروس  العي
ــني األهجري  ــة والتأمينات حس املدني
ــد املطري  ــاف حمي ــل وزارة األوق ووكي
ووكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق 
ــن باإلضافة  ــم الفائزي ــي بتكري الرصم
ــات املتعاونة يف إنجاح  إىل تكريم الجه

النشاط الرمضاني الثقايف.
ــل الختامي والتكريمي  تخلل الحف
ــرات  للزه ــادية  انش ــرات  فق ــة  إقام
ــحات يمنية لجمعية املنشدين  وموش

اليمنيني.
تصوير / احمد الناظري

صالح يخوض تمارين خاصة 

الحيد يتوج ببطولة الشهيد الجنيدي بمكرياس

ألونسو يرشح إسبانيا للتتويج بمونديال روسيا

البيضاء/محمد املشخر
ــة البيضاء  ــة مكرياس بمحافظ أقيم بمديري
ــارص  ــهيد ن ــة الش ــال بطول ــم أبط ــل تكري حف
ــدم التي أقيمت  ــة لكرة الق ــدي الرمضاني الجني
ــاركة 12  ــهر الكريم بمش ــالل الش ــة خ باملديري
ــوج ببطولتها فريق الحيد عقب تغلبه  فريقاً وت

يف النهائي عىل نظريه البحارة 3 / 1.
ــد  ــة أحم الدول ــر  ــرم وزي ك ــاراة  املب ــب  وعق
ــاء عيل محمد  ــع ومحافظ محافظة البيض القن

ــوي  الره ــد  أحم ــني  أب ــظ  ومحاف ــوري  املنص
ــقطري الفائزين  ــقطرى هاشم الس ومحافظ س
ــليم كأس  ــم تس ــث ت ــة، حي ــات البطول بمنافس
ــق الحيد مصطفى جحالن   البطولة لكابنت فري
وكأس املركز الثاني لكابنت فريق البحارة ياسني 
ــه  ــب عبدالل ــة لالع ــداف البطول ــر وكأس ه عم
ــا وكأس أفضل  ــالن برصيد 16 هدف محمد جح
ــر وكأس أفضل حارس لعبدالله  العب لعيل طه
ــرق املربزة   ــم الف ــا تم تكري ــي كم ــالم الطريم س

واللجنة املنظمة ولجان التحكيم واإلعالم.

ــو، نجم ريال  ــف تشابي ألونس كش
ــابق، أمس  ــرن ميونخ الس ــد وباي مدري
ــح األبرز لحصد لقب  األحد، عن املرش

مونديال 2018م.
ــابق،  ــباني الس ــدويل اإلس ــال ال وق
ــة  ــا صحيف ــات نقلته ــالل ترصيح خ
ــبانيا  ــة: "إس ــد" األملاني ــبورت بيل "س
ــج باملونديال،  ــحني للتتوي ضمن املرش
وال أعتقد أنه يوجد فريق أفضل منها، 

حتى اآلن".
ــادة لوبيتيجي،  ــت قي ــع: "تح وتاب
ــبانيا تركز عىل اللعب بقوة وذكاء،  إس
ــاراة، والجودة  ــراءة املب ــدرة عىل ق والق

ــباني  ــة.. يوجد يف املنتخب اإلس الفني
ــني املخرضمني، الذين  مزيج بني الالعب
ــابقة، باإلضافة  حققوا النجاحات الس
ــني  واملتحمس ــار  الصغ ــني  الالعب إىل 

جدا".
ــح  ــب أملانيا مرش ــاف: "منتخ وأض
ــأة  ــتكون مفاج ــبة يل، وس ــر بالنس آخ
ــف النهائي،  ــل لنص ــرية، إذا لم يص كب
ــة ألنهم  ــب، باإلضاف ــل اللق ــه حام ألن

يمتلكون جيال جديدا".
ــل  الربازي أن،  إىل  ــو  ألونس ــار  وأش
واألرجنتني وفرنسا، من أبرز املنتخبات 

املرشحة أيًضا لحصد اللقب.

صنعاء/نورالدين القعاري
ــات بطولة يمن  ــس منافس ــت يوم أم اختتم
ــز الطفولة  ــئي مراك ــرة القدم لناش ــود لك الصم
ــة  ــا مؤسس ــي نظمته ــام الت ــة ودور األيت اآلمن
ــة بصنعاء خالل  ــة للتنمي ــعب االجتماعي الش

الشهر الكريم.
ــة األيتام (بدر1)   ــوج فريق دار رعاي حيث ت
ــه يف املباراة النهائية  بكأس البطولة عقب تغلب
ــوكاني بركالت الرتجيح بـ8  عىل نظريه دار الش
/ 7 بعد انتهاء اللقاء يف وقته األصيل بالتعادل 

اإليجابي بهدفني ملثلهما.
ــة  ــر مجلس إدارة مؤسس ــدد أوضح مدي ــذا الص ويف ه
ــر أن بطولة يمن  ــة أكرم باك ــة للتنمي ــعب االجتماعي الش
ــف مراحلها  ــة يف مختل ــورة ناجح ــارت بص ــود س الصم
ــرياً إىل أن  ــم األبطال، مش ــز وتكري ــام املتمي ــوًال للخت وص
ــة البطولة يأتي يف إطار الدور الريايض الذي تقوم به  إقام

املؤسسة ورعاية لألطفال واأليتام.

ــي الفريق  ــد امللحان ــم البطولة محم ــأ منظ ــدوره هن ب
ــاً  ــهدت تنافس ــة، موضحاً أن البطولة ش ــز بالبطول الفائ
مثرياً خالل مختلف مراحلها والتي شهدت مشاركة ثمان 
ــاء والتوجيه  ــام ودار الرحمة وفئة الرفق ــل األيت فرق تمث
ــماء  ــوكاني وتم إطالق أس ــة والش ــة اآلمن ــز الطفول بمرك
ــعب اليمني عليها، مشرياً إىل أن  صواريخ دافعت عن الش
ــعب اليمني  ــة يأتي تأكيداً عىل صمود الش إقامة البطول

بمختلف فئاته يف وجه العدوان الغاشم والرببري.

اختتام بطولة يمن الصمود لدور األيتام ومراكز الطفولة

األزرق يتوج ببطولة الروادجامعة اليمن بطال للقدم والفتيان للرباعم

بينون بط لكروية املستوى األول بدورة ألعاب الشهيد الصماد بذمار
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