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ــا وفريق  ــى منتخب فرنس ــن حارس مرم أدي
ــدم، هوغو لوريس،  ــام االنكليزي لكرة الق توتنه
ــواقة ملدة  ــة الس ــاء بتجميد رخص ــس األربع أم
ــف جنيه  ــة بقيمة 50 أل ــة مالي ــهراً وغرام 20 ش
اسرتليني (65 ألف دوالر) لقيادته سيارته تحت 

تأثري الكحول.
ــه، يف 24  ــر بذنب أق ــذي  ال ــس  ــف لوري وأوق
ــن  م ــيارته  س ــود  يق ــو  وه ــايض  امل ــطس  أغس
ــل دورية  ــن قب ــون م ــة الل ــورش" رمادي ــوع "ب ن
ــبة الكحول  ــت نس ــدن وبلغ ــط لن ــة وس للرشط
ــن  م ــرث  أك أي  ــواء،  ه ــرت  لي يف  ــاً  ميكروغرام  80
ــموح بها يف بريطانيا (35  ــبة املس ضعفي النس

ميكروغرام).
و104  ــا  عام  31) ــس  لوري رساح  ــق  وأُطل
ــاعات،  ــة) بكفالة بعد توقيفه لس مباريات دولي
ــال فيه  ــا ق ــذارا علني ــادث اعت ــد الح ــه بع ووج

"أتحمل املسؤولية الكاملة عن افعايل".
وقالت القاضية أماندا بارون خالل الجلسة 
ــذه مخالفة  ــس "كما تعرفون، ه ــي أقيمت أم الت
ــددين  ــىل ظرفني مش ــدت ع ــداً"، وأك ــرة ج خط
للعقوبة: القيادة الخطرة لالعب توتنهام ووجود 

أحد الركاب معه.
ــس قائلة "أنت لم تخاطر  وتوجهت إىل لوري
ــب، وإنما بحياة الشخص الذي  بحياتك وحس

ــارشة" ولم  ــذر مب ــه "اعت ــدة أن ــك"، مؤك كان مع
يرتكب أي مخالفات سابقاً.

وحرض لوريس إىل املحكمة وهو يرتدي سرتة 
ــن، وبدا  ــاً بلون داك ــودين وقميص ــا أس وبنطلون
ــه عىل اإلجابة  ــا حدث فاقترص كالم محرجاً مم
بتأكيد اسمه وهويته وتاريخ ميالده وعنوانه مع 

االعرتاف بأنه مذنب.
وقال محاميه ديفيد سون "يف 15  يوليو، كان 
ــم (بعد الفوز بكأس  ــل األكرث فخراً يف العال الرج
ــو 40 يومياً تم توقيفه لقد عاش  العالم) بعد نح
ــداه وأن يميض  ــأن تقيد ي ــانية ب ــة اإلنس التجرب

ليلته يف مركز الرشطة".
ــا بلقب  ــاهم لوريس بفوز منتخب فرنس وس

ــو، وذلك للمرة  ــيا 2018م يف يولي ــال روس موندي
ــة يف تاريخ بالده بعد مونديال 1998م عىل  الثاني

أرضه.
ــرسي مفعول تجميد  ــاب لوريس الذي ي وغ
رخصته حتى 11  مايو 2020م، عن املباراة التي 
ــورد (2-1) يف  ــه توتنهام أمام واتف ــا فريق خرسه
ــدوري اإلنجليزي املمتاز  ــة الرابعة من ال املرحل
ــا  ــن مباراتي فرنس ــايل، ثم ع ــهر الح مطلع الش
ــر) وهولندا (1-2) ضمن  ــع أملانيا (صفر-صف م

دوري األمم األوروبية، وذلك بسبب اإلصابة.
ــام  ــي ع ــادي اللندن ــس إىل الن ــم لوري وانض
ــيس، وخاض معه  ــون الفرن ــا من لي 2012م قادم

حتى اآلن 256 مباراة.

إشهار فرع اتحاد التنس بمحافظة عمران

ــس  الرئي ــاه،  وي ــورج  ج ــارك  ش
الحايل لليبرييا وأحد أفضل العبي 
ــابقني، يف  ــة الس ــدم األفارق ــرة الق ك
ــني منتخب  ــت ب ــة أقيم ــاراة ودي مب
ــريه النيجريي، خصصت  بالده ونظ
ــم 14 الذي حمله خالل  لتعليق الرق

الدفاع عن ألوان املنتخب.
ــاء  ــل الثالث ــاراة لي ــت املب وأقيم
ــا،  ــة مونروفي الليبريي ــة  العاصم يف 
ــام  أم ــف  املضي ــارة  بخس ــت  وانته
ــاه البالغ من  ــارك وي نظريه 2-1 وش
ــاً، لـ 79 دقيقة،  ــر حاليا 51 عام العم
ــع تصفيق  ــىل وق ــرج ع ــل أن يخ قب

الحارضين يف امللعب.
ــور وأرشطة مصورة  وأظهرت ص
ــىل مواقع  ــتخدمون ع ــا مس تداوله
ــو  ــاه وه ــي، وي ــل االجتماع التواص
ــع  م ــه  مهارات ــتعراض  باس ــوم  يق
ــاء، ويقوم  ــرتة اإلحم ــرة خالل ف الك
بمحاوالت مراوغة وينفذ ركلة حرة 

خالل املباراة.
ــاً لبالده يف   ــاه رئيس ــب وي وانتخ
ــرز  ــن أب ــد م ــو يع ــر 2018م، وه يناي
ــا  أنجبته ــي  الت ــة  الكروي ــب  املواه

القارة السمراء.
ــة  ــابق ألندي ــب الس ــر الالع وأبه
ــان  جريم ــان  س ــس  وباري ــو  موناك
ــايل،  اإليط ــالن  ومي ــيني،  الفرنس
مالعب كرة القدم األوروبية يف العقد 
ــرن املايض، ونال عام  األخري من الق
ــزة الكرة الذهبية من قبل  1995 جائ
ــية  مجلة "فرانس فوتبول" الفرنس
ــح يف ذلك الوقت ألفضل  (كانت تمن

العب يف أوروبا فقط).
ــب من خارج  ــاه أول الع وكان وي
ــزة (كانت  ــذه الجائ ــا ينال ه أوروب
ــل 1995م لالعبني أوروبيني  تمنح قب
ــي الوحيد  ــط)، وال يزال اإلفريق فق

الذي توج بها.

الثورة/عبده مسعد
يف  ــية  للفروس ــة  العاصم ــادي  ن ــيض  يم
ــية  ــت ملواصلة اهتماماته برياضة الفروس صم
ــف  ــن مختل ــانها م ــددة وفرس ــا املتع وألعابه
ــار  ــدوان والحص ــرب والع ــم الح ــار رغ األعم
ــكل الصعاب  ــق..يف تحد قوي ل والخوف والقل
ــياء  ــتحيالت التي أوقفت أش ــر مهم للمس وقه
ــاطات وبطوالت  ــزت أن توقف نش كثرية وعج
ــية الوحيد يف اليمن  واهتمامات نادي الفروس
ــكو عدم وجود املال  الذي يعاني األمرين ويش
ــتمر  وانعدام الدواء وغالء الغذاء ومع ذلك يس
ليعطي وينشط ليؤهل ويقيم البطوالت ليقدم 

فرساناً جددا وخيوًال رياضية جديدة.
9 أبطال يف الرباعم

ــادي العاصمة يف  ــدأ ن ــس األول ابت ــوم أم ي
ــكر الصيفي  ــاط الختامي للمعس ــة النش إقام
ــهر  ــتمر قرابة األربعة أش ــية الذي اس للفروس
ــة  بطول ــة  بإقام ــام  الخت ــك  مس ــن  ع ــن  وأعل
ــية التي شهدت انطالق  املشهر األوىل للفروس
ــات فئة الرباعم تحت سن عرش سنوات  منافس
ــان صغار  ــعة فرس ــاءت نتائجها بفوز تس وج
ــلك  باملركز األول بعد أن تمكنوا من تجاوز مس

املنافسة دون أخطاء وهم: 
ــيف االسالم أحمد  ــذان، س أحمد محمد ش
الطاهري، قيص أحمد الطاهري، محمد نجيب 
العذري، عدي أحمد الطاهري، حاشد محمد 
ــري، زكريا  ــيف العرب أحمد الطاه القميل، س

محمد حميد، عمر بدر الزوار.
ــي وإىل  ــوم الختام ــم يف الي ــيتم تكريمه وس
ــزة وليد  ــارك حم ــارس مش ــر ف ــم أصغ جانبه
محمد حميد والفارسة الوحيدة يف فئة الرباعم 

سال نجيب العذري.
حسني بطال..وعيل وصيفا

ــهر األوىل يوم أمس  ــت بطولة املش وتواصل
ــية بنادي العاصمة للفروسية  بميدان الفروس
ــاض فيها 19  ــبال التي خ ــة بطولة األش بإقام
ــع الجدية  ــب عليها طاب ــات غل ــا منافس فارس
األوىل (ألول  ــز  املراك ــم  ــاه حس باتج ــوة  والق
ــان  مرة) عرب جولة التمايز التي دخلها الفرس
ــا كان يتم تحديد  ــدون أخطاء فيم املتأهلون ب
ــابقة  الفائزين باملراكز األوىل يف البطوالت الس
ــن  ــان الذي ــار الفرس ــام 2013م باعتب ــذ الع من

ــلك البطولة بدون أخطاء أبطاال  تجاوزوا مس
ــدف تطوير  ــتمرارهم به ــم  والس ــجيعاً له تش
ــده  يعتم ــذي  ال ــراء  اإلج ــو  وه ــتوياتهم  مس
ــن  ــار الس ــات صغ ــدويل يف منافس ــاد ال االتح

(األطفال).
ــؤول الفني للبطولة محمد  وقرر أمس املس
ــني القميل تحديد أبطال فئة األشبال عرب  حس
ــان الذين لم يرتكبوا  دخول جولة تمايز للفرس
ــاس أن الفرسان األشبال  أي أخطاء وعىل أس
ــريا من  ــبوا كث ــكر الصيفي اكتس ــالل املعس خ
املهارات وتطور مستواهم مما يؤهلهم لدخول 

ــة أصعب لحصد املراكز  جولة تمايز يف منافس
ــلك  ــاً مس ــاوز(11) فارس ــد أن تج األوىل، وبع
ــة تمايز  ــوا جول ــدون أخطاء دخل ــة ب املنافس

وهم:-
ــد بدر الزوار،  ــر زياد القمش، عبداملجي عام
ــف عبدالله  ــياغي، يوس محمد عبدالكريم الس
ــد جمال  ــيل، خال ــد القم ــني محم ــريان، حس ق
ــامي، اياد محمد  ــن انور الش ــل، عز الدي الطوي
ــني  ــيل أم ــيس، ع ــاذ الخمي ــهيل مع ــذان،  س ش

الطويل.
ــم لقب البطولة  وانتهت جولة التمايز بحس

واملراكز األوىل كالتايل:
حسني محمد القميل/األول/بدون أخطاء 
ــدون  ــني الطويل/الثاني/ب ــيل أم ــة، ع 21 ثاني
ــل/ ــال الطوي ــد جم ــة، خال ــاء  24 ثاني أخط

ــر زياد  ــة، عام ــاء 30 ثاني ــدون أخط الثالث/ب
القمش/الرابع/بدون أخطاء  31 ثانية، سهيل 
معاذ الخمييس/الخامس/4 أخطاء  24 ثانية.

اليوم بطولة املشهر للكبار
ــهر األوىل  ــة املش ــات بطول ــم منافس وتختت
ــة  ــوم بإقام ــي الي ــكر الصيف ــات املعس وفعالي
ــهد تنافس عدد من  ــة األقوى التي تش البطول
ــد لقب البطولة  ــان جهات مختلفة  لحص فرس

واملراكز الخمسة األوىل يف الكبار.
ــال  ــم أبط ــة تكري ــام البطول ــيتم يف خت وس
بطولة املشهر للفئات الثالث الرباعم واألشبال 
ــكر  ــاركني يف املعس ــم املش ــذا تكري ــار، وك والكب

الصيفي للفروسية وعددهم 37 فارساً.
ــو  ــهر وه ــم املش ــة اس ــىل البطول ــق ع وأطل
ــري  ــق كث ــذي حق ــل ال ــي األصي ــل العرب الخي
ــرز الخيول  ــد أهم واب ــوالت وكان أح ــن البط م
ــل وفيا مع  ــز الحواجز وظ ــة يف لعبة قف اليمني
ــيل الذي بدأ  ــه األول الكابنت محمد القم فارس
معه رحلة التدريب والتجهيز وامتطى صهوته 
ــك الفارس  ــوالت وكذل ــن البط ــري م ــرز كث وأح
ــل رفيقا له  ــذي ظ ــيس ال ــاذ الخمي ــاس مع إلي
ــوالت،  ــرث البط ــه أك ــق مع ــدة وحق ــنوات ع س
ــات  ــه مواصف ــل وويف ول ــل أصي ــهر خي واملش
ــة والجميلة تعرض  ــة األصيل ــول العربي الخي
ــد  ــه وعن ــر يف ذيل ــذي ظه ــان ال ــرض الرسط مل
ــرث ارصارا عىل  ــك كان أك ــعر رقبته ورغم ذل ش
ــية  ــة املرض وكان يعود مليادين  الفروس مقاوم
ــة خضع لها وتمكن من  بعد كل مرحلة عالجي
ــدة، اال أنه  ــرة وبطوالت ع ــج مبه ــق نتائ تحقي
ــد أن تفىش  ــة صعبة بع ــراً إىل حال وصل مؤخ
ــازال صامدا  ــرب وم ــكل أك ــرض الرسطان بش م
ــاء مع من يمتطيه  يحاول تجاوز املرض والوف
ــة بطولة  ــم اعالن إقام ــان ولذلك ت ــن الفرس م
املشهر األوىل وفاًء لهذا الخيل العربي األصيل 
ــل والرصاره عىل تجاوز أوجاع املرض  والجمي

والوفاء لفارسه وتحقيق نتائج متقدمة.
ــم  ــي الرباع ــة يف فئت ــات البطول أدار منافس
ــواب  الب ــر  حاب ــور  الدكت ــكام  الح ــبال  واألش

وجمال الطويل ووسام برش.

شارك فيها وجمعت منتخب بالده ونيجرييا

مباراة تكريمية للرئيس الليبريي وياه
اليوم بطولة الكبار "قفز حواجز" بالمعسكر الصيفي لنادي العاصمة للفروسية

ــبال ــرز املركز األول يف األش ــم.. والقملي يح ــال يف الرباع ٩ أبط

عمران/عبدالوهاب العشبي
ــكواش  ــاد العام للتنس واالس ــهار فرع االتح ــس بمحافظة عمران إش ــم يوم أم ت
ــارك صالح  ــة بمحافظة عمران مب ــباب والرياض ــام مكتب الش ــن مدير ع ــث دش حي
ــيس فرع  ــدان عبدالجليل الحرازي تأس ــس املي ــام التحاد تن ــاوش واألمني الع الش

االتحاد باملحافظة.
ويف حفل التدشني الذي أقيم عىل ملعب الفقيد محمد حزام الصعر أكد مدير عام 
ــاط فرع االتحاد  ــاوش عىل رضورة تفعيل نش ــباب والرياضة مبارك الش مكتب الش
ــتوى األندية  ــرتكة من خالل تفعيل دور اللعبة عىل مس باملحافظة ووضع خطة مش
ــاركة جميع  ــة بطوالت مفتوحة بمش ــتها وكذلك العمل عىل إقام ــجيع ممارس وتش

الشباب والرياضيني.
ــاد اللعبة  ــرع اتح ــكيل ف ــة تش ــباب والرياض ــب الش ــر مكت ــل أق ــياق متص ويف س
ــن  ــى حزام أميناً عاماً وحس ــم، ومحمد يحي ــيل عبدالله  داه ــة ع باملحافظة برئاس
حمود العنس أميناً عاماً مساعداً ورمزي حميد وحيش مسؤوًال مالياً ووليد عوضة 

مسؤوًال فنياً.
ــس امليدان  ــام التحاد تن ــة األمني الع ــد اجتماع برئاس ــني الفرع عق ــب تدش وعق
ــة خطة الفرع وتفعيل  ــرع اتحاد اللعبة تم خالله مناقش ــل الحرازي مع ف عبدالجلي
دور النشاط خالل الفرتة القادمة وإعطاء أهمية كبرية للعبة عىل مستوى املحافظة.

ي  ان ــب اإلس الق  م ع ال ــض  رف
م  ج ط يف ن ري ف ت د، ال دري ال م ري
ا  رض ــه ع ي ق ل ــم ت ــق، رغ ري ف ال
ــاالت  ق ت االن ــرتة  ف يف  ــا  ري غ م

ة. ي اض ة امل ي ف ي ص ال
ــدو  ون ــة "م ف ي ح ــرت ص وذك
ر  اري ق ن ت ال ع ق و"، ن ف ي ورت ب دي
ــرت  س ش ان م أن  ــة،  زي ي ل ج إن
دف  ه ــت س ي ان  ك ــد  ت اي ون ي
يس  رن ف ع ال داف ــع امل د م اق ع ت ال

اران. ل ف ي ائ راف
أن  إىل  ــر،  اري ق ت ال ــارت  وأش
 112 ــت  غ ل ب ــرض  ع ال ــة  م ي ق
ة إىل أن إدارة  ت ورو، الف ون ي ي ل م
ن  ــيل ع خ ت ــت ال ض ــي رف ك ل امل
ار األول  ي خ ان ال ذي ك اران، ال ف
و،  ي ن وري ــه م وزي ــايل ج غ ربت ل ل

ه. اع ط دف م خ ي دع ت ل

ــا  امل ط ــو ل ي ن وري ــر أن م ذك ُي
ــذ أن  ن ــاران، م ف ــا ب م ت ه ان م ك
ــال  ــه يف ري ب ص ن ــن م ــل ع رح
ــه  س ف ب ن الع ن ال ك ــد، ول دري م
ــن  ع ــل  ي رح ال يف  ــر  ك ف ي ال 

ي. ج ن ريي امل

ايض،  م امل وس اران امل ق ف أل وت
ال  ــج ري وي ت م يف ت ــاه ث س ي ح
ــال  ط ــب دوري أب ق ل ــد ب دري م
ــىل  ــة ع ث ال ث ــرة ال م ل ــا ل أوروب
الده  ــب ب خ ت ن اد م ــوايل، وق ت ال

ا. ي ال روس دي ون اص م ن ت الق
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عمر كويران

وجهة نظر

ملعب اإلصالحية

ــر كويران  ــت الصحفي عم ــالم قائال: أن ــم مد يده للس ــم ث رمقني وابتس
ــال أنا يف  ــه نعم أنا هو ق ــج التعبري أجبت ــن لنه ــلوب يلفه الخلق الحس بأس
ــكأ الجريمة وأن كنت  ــيطان يف مت ــباب خضعت ملنزلق الش مقتبل عمر الش
ــلوك املشني لكن مصري اإلدانة أوقعني خلف  يف الحقيقة بعيدا عن ذلك الس
ــق عز وجل  ــة الخال ــاذي إال أن رحم ــاوالت إلنق ــلت كل املح ــان وفش القضب
ــجني فالحمد لله  ــة الس ــنوات عرب مؤسس ــة بعد مرور س ــي بالعناي أحاطتن

الذي من عيلَّ بهذه النعمة.
لم أفهم معنى كالمه ما يمدني لخوض الحديث معه إال أنه بادر بالقول: 
ــالم الرياضة ال تتعاطون  ــل موقعكم وباألخص إع ــم رجال اإلعالم يف مح انت
ــن خاصية  ــتحقهم بالتعريف ع ــجناء ملس ــب أن يعني الس ــم ما يج بأقالمك
ــار املتاهات  ــد يبعد من مس ــتند إىل معقل مفي ــرك املكان ليس ــاه بعد ت متمن
السلبية بحق نفسه وأرسته.. أجبته عن ماذا يقصد من حديثه؟ أوضح قائال: 
ــجن عدد من الشباب بتهم متعددة يرون من مقعدهم  هناك خلف بوابة الس
ــوقهم إىل  ــتفاد من موضعهم يف املحيط الريايض كموهبة تس ما يمكن أن يس
ــب فلماذا التقصري من خالل القلم حول هذا وتحفيز املعنيني بالجهات  امللع
ــا تتوافق  ــذه الحركة بم ــط ه ــيع مطرح العمل ملنش ــاص بتوس ذات االختص
ــق معنوية تعني عىل إعادة  ــجون تعمل جاهدة لخل عليها النظم فإدارة الس
ــوؤليته وتوفري السبل  تأهيل اإلصالحية كمنطلق الواجب الذي تتحمل مس

إلتحاة الفرصة بعدم العودة إىل خلف القضبان.
ــد مطرح أمل  ــه بان هذا املوقع يع ــواره معي وأبلغت ــت القصد من ح فهم
ــأن والجمعيات الخريية ومؤسسة السجون التي تعمل  حني يرعاه أهل الش
ــجني بامللعب  ــم تحت قيد عالقة الس ــراد وبإمكانها التفاه ــدة لخلق أف جاه
ــن بني مجموعة  ــا بالفعل يوفق الله م ــام الخري، وربم ــايض يف معمل مه الري
الشباب من يعينه املوىل لكسب املوهبة ومخرجات حراكه إىل ساحة العطاء 

بامتياز يف كنف رياضة عالية املستوى ملنتخبات الوطن.
ــاة مليئة  ــوء والعودة إىل حي ــالك الس ــاد عن مس ــزء أهم لالبتع ــذا ج وه
ــاطها رجال أعمال  ــة يرعى نش ــال واألمنيات مع العلم أن هذه املؤسس باآلم
ــاري وهو جدير بحكم  ــتاذ يحيى عيل الحب ــم أمينها العام األس ويف مقدمته

عالقته وحبه للرياضة.
ــارف عىل أمل  ــرصاف  ص ــتأنت باالن ــد معاريفه فأس ــث أح ــع الحدي قط
ــارك يف مجمل  ــيس حراك ريايض يش ــة لتأس ــع بفكرته لتلك املؤسس أن يدف
ــجون)، طبعاً لم أعط بالقدر  ــم رياضة اإلصالحية (الس الفعاليات تحت اس
ــة  ــة وأن كانت الفكرة صائبة إذا رأت مؤسس ــذا املوضوع جد األهمي ــكايف ه ال
ــجناء من فحوى النتائج امللبية  ــجني مدى مسقى الفائدة املعنوية للس الس

لسجل التأهيل.
ــمله هدف  ــل وال أكرث ملا يش ــة نظر ال أق ــذه التناولة كوجه ــع ه ــا أض وهن
ــتفادة من وضع األخطاء والتخفيف من مجرى الجرائم بشتى أنواعها  االس
ــكن  ــف ايجابية يف محل س ــك مواق ــج من ذل ــباب وقد ينت ــاط الش ــني أوس ب
النجومية ترفع من قدرات املستوى ملصلحة الوطن داخلياً وخارجياً بإسهام 
ــرتك من قبل الدولة والقطاع الخاص إذا اعتربنا ذلك أن الرياضة يف إطار  مش
ــف جرائمهم  ــجناء بمصن ــتحب التفاعل معه، فهناك س ــجون أمر مس الس
ــاقوا أنفسهم إىل مكانة الشهرة واملال باملالعب الدولية التي منحت دولهم  س

مراكز املقدمة وامليداليات املعتمدة ملستقر النجوم بامليدان الريايض.
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