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تعز/ عبدالهادي ناجي 
ــباب والرياضة  ــب الش ــر مكت ــب مدي ــد نائ أك
ــن أن أرضية الشباب  بتعز الكابنت ناجي أحمد حس
ــرض لالعتداءات املتكررة من  بالحوبان ال زالت تتع

قبل نافذين يدعون ما ليس لهم به حق.
ــت جديدة  ــاف: إن تلك االعتداءات ليس وأض
وسبق وأن تعرضت أرضية بيت الشباب العتداءات 
ــن نافذين ، حيث تطال االعتداءات أرايض  مماثلة م
ــا حيث ال زالت  ــكان خاصة يف املخ ــباب يف كل م الش
ــخصية  ــيطرة ش ــاك تحت س ــباب هن ــة الش أرضي

متنفذة.
مبيناً أن املكتب سبق وأن أبلغ السلطة املحلية 
ــوقي احمد هائل بما تتعرض له  ممثلة باملحافظ ش
أرايض الشباب يف الحوبان واملخا وسبق إحالة تلك 
ــن يعاودون  ــة إال أن املتنفذي ــداءات إىل النياب االعت
أعمالهم مرة أخرى يف ظل غياب الرقابة واملحاسبة.
ــباب قيادة املحافظة  وطالب مدير مكتب الش
ــداءات وإحالة  ــىل وقف تلك االعت ــة العمل ع برسع

ــن  ــم ع ــبتهم وردعه ــة ملحاس ــن إىل النياب املعتدي
االعتداء عىل ممتلكات الشباب.

ــلبي مدير  ــح األخ صادق الش ــن جهته أوض م
اإلدارة القانونية بمكتب الشباب والرياضة بتعز أن 
ــباب تتكرر  ــىل أرايض وممتلكات الش االعتداءات ع
ــوير أرايض  ــبب عدم تس ما بني الفينة واألخرى بس
ــن القيام  ــهلت للنافذي ــاعدت وس ــباب التي س الش
ــس لهم ، باإلضافة إىل  ــداءات واإلدعاء بما لي باالعت
ــباب من قبل  عدم وجود رقابة ورعاية ملمتلكات الش

املجالس املحلية يف املديريات.
وناشد الشلبي وزير الشباب والرياضة معمر 
ــد هائل  ــوقي أحم ــظ املحافظة ش ــي ومحاف االريان
ــام بدورهم  ــس املحلية بالقي ــة أعضاء املجال ، وكاف
ــم قبل فوات  ــاة عىل عاتقه ــؤولية امللق وتحمل املس

األوان وضياع أرايض الشباب أمام أعينهم.
ــباب  ــب الش ــبق ملكت ــه س ــره أن ــر ذك الجدي
ــاكل أرايض  ــة ملتابعة مش ــكل لجن ــة أن ش والرياض
ــباب بتعز ومنها أرضية بيت الشباب بالحوبان  الش

وأرضية الشباب باملخا وأراض أخرى.

نافذون يعتدون على أراضي الشباب بتعز

مع أي خطوة إيجابية التحاد القدم البد 
ــادة مثلما هو حال السلبيات التي  لنا من اإلش
ــفها بمصداقية وبنقد  يجب أن ننتقدها ونكش

بناء بعيداً عن أي أمور أخرى.
ــا انتقدنا بصورة مهنية ليس لها  وكثرياً م
ــن يف أغلب األحيان نجد  ــداف خفية ولك أي أه
ــه وكأنهم صم بكم ال  ــاد والقائمني علي أن االتح

يعقلون شيئاً.
أعتقد أنه يفرتض أن تكون قيادة االتحاد 
ــراءة كل ما  ــد حرصاً عىل ق ــه هم األش وأعضائ
ــل وعىس يأخذون ما يفيدهم إلصالح  يكتب لع

ــو  ــس ه ــن العك ــا ولك ــات وتقويمه االعوجاج
ــعبي (أذن من عجني  ــل الش ــم وكأن املث ــا يت م

وأخرى من طني) ينطبق عليهم تماماً.
ــد أزر االتحاد يف  ــب أن نش ــرة يج ــذه امل ه
ــرص عىل توفري  ــه التي يظهر فيها الح خطوات
ــب الوطني الذي تنتظره  أفضل إعداد للمنتخ
ــاركة هامة يف العاصمة السعودية الرياض  مش

"خليجي 22".
فالحرص اتضح جلياً من خالل املساعي 
ــات الودية  ــن املباري ــرب عدد ممكن م ــري أك لتوف
قبل املشاركة وبخطوات جادة لم تكن هذه املرة 

ــاض املنتخب  ــة فقد خ ــة إعالمي ــرد بهرج مج
ــيا  ــع ماليزيا وإندونيس ــني م ــني وديت مواجهت
ــم  ــدة ت ــرى مؤك ــات أخ ــالث مباري ــه ث وأمام

التنسيق لها أمام الكويت والعراق وعمان.
ــي أن  ــن ال تعن ــة لك ــورة إيجابي ــذه ص ه
ــن الواقع  ــكل صحيح ولك ــو بش ــاد يخط االتح
ــوات التي  ــك الخط ــيد بتل ــا أن نش ــرض من يف
ــي  ــىل العب ــك ع ــع دون أي ش ــتعود بالنف س
ــن نأمل لهم كل التوفيق وليكونوا  املنتخب الذي
ــون لنا  ــعدونا ويقدم ــادة يس ــوق الع ــاً ف نجوم
مستوى رائع ومرشف بغض النظر عن النتائج.

عدن/ محمد ياسني
ــوت بصدارة  ــرد دوعن حرضم انف
ــة الدرجة  ــة ألندي ــات النهائي التصفي
ــرة املؤهلة للدرجة  ــة للكرة الطائ الثاني
 -٢٠١٣ ــايض  الري ــم  للموس األوىل 
ــمها االتحاد العام  ٢٠١٤م والتي ينظ
ــن  ــرتة (١٨/١٤) م ــالل الف ــة خ للعب
ــاركة "٦" فرق  ــاري بمش ــشهر الج ال
ــالم  ــمعون وس ــدن وس ــدة ع هي وح
ــوت واألحمدي  الغرفة ودوعن حرضم

رداع البيضاء ونرص حجة.
ــدارة الرتتيب  ــن ص ــىل دوع واعت
ــدي رداع  ــن األحم ــواط ع بفارق األش
ــة أمس والتي  ــة الثالث ــة الجول يف نهاي
أسفرت أيضا عن فوز كل من األحمدي 
– ثاني الرتتيب- وسالم الغرفة صاحب 

املركز الثالث.
دوعن × نصر حجة

ــواجهات  م ــن  ضم األول  ــاء  اللق
األمس والتي جرت بالصالة الرياضية 
ــتهى لصالح دوعن  ــدن ان ــة بع املغلق
عىل حساب نرص حجة بثالثة أشواط 
ــيطرته  نظيفة بعد أن فرض دوعن س
عىل املجريات وفاز باألشواط كما ييل: 
و"٢٠/٢٥"  و"٢١/٢٥"   "١٩/٢٥"
رافعا رصيده إىل "٨" نقاط يف الصدارة 

بفارق عدد األشواط عن األحمدي.
األحمدي × سمعون

ــن الجولة  ــة ضم ــواجهة الثاني امل
الثالثة بني كل من األحمدي وسمعون 
ــواط  ــح األول بثالثة أش ــتهت لصال ان
ــيل:  ي ــا  كم ــاءت  ج ــوط  ش ــل  مقاب
و"٢٥/٢٢"  و"٢٠/٢٥"   "٢٢/٢٥"

ــدي  األحم ــدم  ق ــث  حي و٢٠/٢٥" 
ــاط  ــزع به نق انت ــرياً  ــاً ومث أداًء رائع
ــمعون  ــاء الثالث يف ظل تواضع س اللق
وتراجعه لريفع رصيده إىل "٨" نقاط يف 

ثاني الرتتيب متبوعا بدوعن.
سالم الغرفة× وحدة عدن

ــح  ــتهى لصال ــث ان ــاء الثال اللق
ــدن حيث ظهر  ــام وحدة ع ــالم أم الس
ــة  ــاز بثالث ــل وف ــتوى أفض األول بمس
ــواط مقابل شوط للوحدة كما ييل:  أش
و"١٩/٢٥"  و"١٥/٢٥"   "٢٥/٢٣"
ــوز  ــده بالف ــح رصي و"١٣/٢٥" ليصب

"٧" نقاط يف ثالث الرتتيب.

ــوم  الي ــات  التصفي ــل  وتتواص
ــن الجولة  ــواجهات ضم ــة "٣" م بإقام
ــي  ــث يلتق ــرية حي ــل األخ ــة قب الرابع
ــة ووحدة  ــالم الغرف األحمدي مع الس
عدن أمام نرص حجة ودوعن سمعون.
ــىل اللقاءات نائب رئيس  أرشف ع
ــوض عزاني  ــني ع ــاد العام حس االتح
ــدويل أحمد  ــم مكون من ال وأدارها طاق
ــد  ومحم ــم  إبراهي ــني  وحس ــي  املرون
ــر  ــان وتنوي ــق عثم ــدي وتوفي األحم
حسن إسماعيل ومحمد الهبة وأميل 

عبدالرشيد.

عبدالرقيب فارع الثــــورة/ 

ــادي العروبة  ــة اإلدارية لن ــدت الهيئ عق
ــة  ملناقش ــتثنائياً  اس ــاً  اجتماع ــس  أم ــوم  ي
ــروي األول  ــه الفريق الك ــذي قدم ــتوى ال املس
ــن عمر  ــي مرت م ــع الت ــوالت األرب ــالل الج خ
دوري الدرجة األوىل لكرة القدم، والتي لم يظهر 
ــة ليحصد  ــورة املطلوب ــق بالص ــا الفري خالله
ــني يف أربع جوالت حل  ــني فقط من تعادل نقطت

بهما يف املركز الثالث عرش وقبل األخري.
ــادي  ــام الن ــني ع ــد أم ــاع أك ويف االجتم
ــار  ــل مثنى رازح عىل رضورة تصحيح مس فض
ــي حدثت وبما  ــق ومعالجة األخطاء الت الفري
ــودة إىل وضعه الطبيعي  ــن الفريق من الع يمك
واملنافسة عىل مراكز املقدمة، منوهاً أن اإلدارة 
ــى محمد عبدالله  ــة رئيس النادي يحي برئاس
ــانده  ــب الفريق وستس ــتظل بجان ــح س صال
ــىل تذليل  ــتعمل ع ــروف وس ــا كانت الظ مهم
ــق لتحقيق  ــرية الفري ــه مس ــاب تواج أي صع
ــج التي  ــرباً أن النتائ ــع، معت ــات الجمي طموح
ــادي وال  ــب مكانة الن ــق ال تناس ــا الفري حققه
ــتوى الفريق الحقيقي خاصة يف  تعرب عن مس
ــة متطلبات  ــرص اإلدارة عىل توفري كاف ظل ح
ــاً ثقته يف العبي  ــق والجهاز الفني، مبدي الفري
ــق وقدرتهم عىل تقديم أفضل مما قدموه  الفري
وتحقيق النتائج الطيبة التي تعيد النادي إىل 

مكانته الطبيعية.
ــرشف الريايض  ــتعرض امل ــن جانبه اس م
ــداد التقرير الخاص بمرحلة اإلعداد  مطهر ش

ــق يف  ــا الفري ــي خاضه ــع الت ــات األرب واملباري
ــق أنور  ــر الفري ــتعرض مدي ــا اس ــدوري، كم ال
ــدم من املدرب  ــيف تقرير الجهاز الفني املق س

املرصي مصطفى حسن.
ــن  ــالت م ــدة مداخ ــاع ع ــهد االجتم وش
ــة والجهاز اإلداري  قبل أعضاء الهيئة اإلداري
ــتفيضة وتحديد  للفريق، وعقب نقاشات مس
مكامن الخلل اتخذت الهيئة اإلدارية عدداً من 
ــس النادي هدفت يف  ــرارات وافق عليها رئي الق
مجملها إىل تصحيح مسار الفريق وبما يمكنه 
ــب  ــج اإليجابية التي تناس ــق النتائ من تحقي

مكانة وسمعة النادي وأبرزها ما ييل:
ــس مجلس الرشف األعىل  إقرار إقالة رئي
ــه أي دعم للنادي  ــراً لعدم تقديم بالنادي نظ
ــوال الفرتة املاضية وعدم تحمله ملهام رئيس  ط
ــي تعد مهاماً كبرية  مجلس الرشف األعىل والت

وملزمة ملن يتوىل هذا املنصب.

ــني  ــني محلي ــة العب ــتبعاد ثالث ــرار اس إق
ــدم  ــم لع ــن خدماته ــتغناء ع ــب واالس وأجان

حاجة الفريق لهم وفقاً لتقرير مدرب الفريق.
ــوف  ــق والوق ــع الفري ــع م ــف الجمي تكات
ــه وموقعه  ــب مهام ــني كُل حس ــب الالعب بجان
ــواء لالعبني  ــل األج ــري أفض ــا يضمن توف وبم

وتهيئة الجوانب النفسية لهم.
ــل الجهاز  ــق عم ــاب تعي ــل أي صع تذلي
ــبة  ــول املناس ــع الحل ــي واإلداري ووض الفن
ــق  الفري ــت  اعرتض ــي  الت ــالت  املعض ــة  لكاف
ــة، وتوفري كافة  ــات األربع املاضي ــالل املباري خ
ــاز الفني  ــني والجه ــاح لالعب ــات النج متطلب

واإلداري.
تقييم مستويات الالعبني بشكل مستمر 
ــىل األفضل خالل الفرتة املقبلة بناًء  واإلبقاء ع

عىل تقارير اللجنة الفنية ومدرب الفريق.

املحويت/ الثورة
أبني/عارف علوان

ــباب املحويت  ــق ش ــرز فري أح
ــة لكرة  ــة الثالث ــة الدرج ــة أندي بطول
ــت إثر فوزه  ــدم بمحافظة املحوي الق
ــة  ــباب الطويلة بخمس عىل فريق ش
ــاراة  املب يف  ــدف  ه ــل  مقاب ــداف  أه
ــا أمس عىل  ــة التي جمعتهم النهائي
ــاء ليتوج  ــعب صنع ــب نادي ش ملع
ــًال ويتأهل إىل  ــت بط ــباب املحوي ش
ــال املحافظات املؤهل  تجمعات أبط

للدرجة الثانية.
ــباب  ش ــية  خماس ــجل  وس
ــار (هدفني)  ــى املهت ــت يحي املحوي
ــريق وأحمد الغيل وصدام  وعارف الب

ــجل هدف الطويلة  الكردي ، فيما س
عبدالرحيم الخوالني من ركلة جزاء.

ــام مدير مكتب  ــب املباراة ق وعق
ــت  باملحوي ــة  والرياض ــباب  الش
ــم بطل  ــويف بتكري ــارص الص عبدالن
ــت  ــباب املحوي ــة ش ــة الثالث الدرج
ــات  وامليدالي األول  ــز  املرك ــكأس  ب
ــل  البط ــف  وصي ــم  وتكري ــة  الذهبي
شباب الطويلة بكأس الوصيف ، كما 
ــاركة يف البطولة  تم تكريم الفرق املش
إدارة  يف  ــاركوا  ش ــن  الذي ــكام  والح

املباريات.
ــم  الحك ــة  النهائي ــاراة  املب أدار 
ــاعده مصطفى قنان  أمني ردمان وس
ــة  ــد حمام ــوري ووحي ــالل املس وط
ــاً) وراقبها فنياً حمود املقفزي  (رابع
ــرع محمد أبو  ــام الف ــاً أمني ع وإداري

ــرع نبيل  ــس الف ــى وإرشاف رئي يحي
الجبني.

أبني
ــان وزاره اىل  ــا عرف ــل فريق تأه
ــودر بتصفيات ثالثة  ــي تجمع ل نهائ
ــما مباراتي نصف  ــد ان حس أبني بع
ــع  الوضي ــاب  حس ــىل  ع ــي  النهائ

والحضن عىل الرتتيب.
ــاء بعد ان أمطر  تأهل عرفان ج
ــة  ــية نظيف ــع بخماس ــى الوضي مرم
ــت الفريقني  ــة التي جمع يف املواجه
ــدن بعد  ــورة يف ع ــب املنص ــىل ملع ع
ــيده عرفان من بدايته حتى  لقاء تس
ــان  ــية عرف ــجل خماس ــه ، وس نهايت
ــه  ــني) وعبدرب ــد (هدف ــح حمي صال
ــد  ــد محم ــني) واحم ــني (هدف حس

عوض.

ــد فوزه  ــاء تأهل زاره بع ــا ج فيم
ــق الحضن  ــب واملثري عىل فري الصع
بهدف وحيد يف اللقاء الذي جمعهما 
عىل ملعب عرفان بلودر يف لقاء طغى 
ــوطه  ــديد وخال ش ــه الحذر الش علي
ــرة عىل  ــات خط ــن اي هجم االول م
ــلبي  ــوط الس ــني لينتهي الش الفريق
ــىل الفريقان  ــوط الثاني تخ ويف الش
ــه  رغب ــر  واظه ــذر  الح ــع  طاب ــن  ع
واضحة يف تحقيق الفوز وتجىل ذلك 
ــات املتبادلة عىل  ــالل الهجم ــن خ م
ــص العب زاره  ــل ان يقتن ــني قب املرمي
صالح الدوح وبرأسية محكمة هدف 
ــرضب زاره موعدا مع  الفوز لفريقه لي
عرفان يف نهائي تجمع لودر لتحديد 
ــل اىل دوري  ــة التأه ــب بطاق صاح
ــب بطل  ــات اىل جان ــال املحافظ ابط

تجمع زنجبار.

اىل  ــوم  الي ــاء  مس ــار  االنظ ــه  تتج
ــة بـ(مجموعة  ــة امللقب املجوعة الخامس
ــخ  ــرن ميوني ــه باي ــث يواج ــوت) حي امل
االملاني بطل الدوري االنجليزي للموسم 
ــىل ملعب  ــيتي ، ع ــرت س ــايض مانشس امل

اليانز ارينا.
دور  يف  ــواره  مش ــخ  ميون ــص  ويق
ــن االصابات  ــو يعاني م ــات وه املجموع
التي تالحق الخط الخلفي حيث تعرض 
ــات  ــز الصاب ــايف مارتيني ــتوبر وخ بادش

ستبعدهم عن املالعب لفرتة طويلة.
ــا  ــاء محروم ــيتي اللق ــل الس ويدخ
ــدرب بيلجريني و املدافع  ــن خدمات امل م
االرجنتيني زاباليتا بسبب االيقاف الذي 
ــم  ــلونة املوس ــال عليه يف مباراة برش حص

املايض.
ــب  ــوج يف لق املت ــيتي  الس ــح  وافتت
الدوري االنجليزي املوسم بطريقة سيئة 

اذ حصل الفريق عىل سبع نقاط فقط من 
أصل 12 نقطة ممكنة.

ــدوري االملاني  ــدر ال ــاول متص ويح
ــي  ــم االوروب ــدء املوس ــايل ب ــم الح املوس
ــوة  لق ــرا  نظ ــة  ممكن ــة  طريق ــل  بأفض
املجموعة التي تضم ايضا روما االيطايل.

ــر  ــييل يف املؤتم ــدرب التش ورصح  امل
ــب يف كل  ــا اللع ــاول دوم ــي: نح الصحف
ــا رسنا عىل  ــس الطريقة، واذا م مكان بنف
ــاراة متوازنة  ــتكون مب هذا النحو فانها س

جدا عىل ارض بايرن.
ــيتي بيلجريني  ــدح مدرب الس وامت
نادي ميونخ: انه الفريق االفضل يف أوروبا 
ــخصية  ــع بش ــن نتمت ــالق، لك ــىل االط ع

تجعلنا نفكر بالفوز فوق أي ميدان.
ــد النادي االملاني  واعرتف بدوره قائ
فيليب الم بقوة النادي االنجليزي حيث 

قال: انه فريق من الطراز االول، و نرغب يف 
تقديم بداية طيبة يف البطولة ضده.

ــن املجموعة  ــة م ــه الثاني ويف املواج
ــكو بطل  ــكا موس ــع سس ــا م ــي روم يلتق

الدوري الرويس.
ــى  يلتق ــة  السادس ــة  املجموع ويف 
ــز عىل  ــباني الحائ ــلونة االس ــادي برش ن
ــوام (1992  ــرات يف اع ــع م ــة ارب البطول
ــادي أبويل  ــع ن و2006 و2009 و2011) م
ــل  ــى بط ــا يلتق ــربيص كم ــيا الق نيقوس
ــان جريمان  ــيس باريس س ــدوري الفرن ال

نادي أياكس الهولندي.
ويف املجموعة السابعة يلتقى نادي 
ــيليس االنجليزي مع شالكه االملاني  تش
ــلوفيني  ــادي ماريبور الس فيما يواجه ن

نادي سبورتينغ لشبونة الربتغايل.
ــدا  ــة غ ــة الثامن ــم املجموع وتختت
ــادي  ــاراة ن ــة بمب ــبوع االول للبطول االس

ــادي  ــد ن ــباني ض ــاو االس ــك بيلب أتلتي
ــا  فيم ــي  االوكران ــك  دونيتس ــاختار  ش
ــي  ــادي بات ــايل ن ــو الربتغ ــة بورت يواجه

بوريسوف من روسيا البيضاء.

وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا من 
ــهر البطوالت يف عالم املستديرة ويتم  اش
ــل االتحاد األوروبي لكرة  تنظيمها من قب
ــل أندية كرة  ــام 1955 ألفض ــدم منذ ع الق

القدم يف أوروبا.

املكال / فهمي باحمدان
ــة الرابعة  ــي للمجموع ــاء االفتتاح ــى اللق انته
ــاحل يف بطولة كأس  ــة الس ــة ألندي ــات األولي للتصفي
ــع فريقي املكال  ــة 2014م الذي جم ــوت الرابع حرضم
وأهيل الغيل بالتعادل االيجابي بهدف ملثله يف املباراة 

التي أقيمت عىل ملعب الفقيد بارادم باملكال.
ــوط األول من املباراة شهد مستوى متوسطاً  الش
وتبادًال هجومياً بني الفريقني ، وتقدم األهيل بهدف من 
ــالم  ــا بنجاح قائد الفريق مبارك س ــة جزاء نفذه رضب

بايمني يف الدقيقة 25.
ــف  ــيل إىل الخل ــع األه ــي تراج ــوط الثان ويف الش
واعتمد عىل املرتدات وبمهاجم واحد فقط هو املهاجم 
املتمكن محمد عبيدي العائد لألهيل ، ولم يتمكن املكال 

ــد يف صفوف  ــات والنقص العدي ــتغالل الهجم من اس
ــة حصولهما  ــن العبيه نتيج ــد طرد اثنني م األهيل بع
ــيل بثمانية  ــاراة ولعب األه ــذار الثاني يف املب ــىل اإلن ع
العبني فاكتفى الفريق بهدف التعادل من رضبة جزاء 
ــن طريق محمد  ــوط ع ـــ32 من هذا الش ــة ال يف الدقيق
سالم باداؤد لينتهي اللقاء بالتعادل االيجابي بهدف 

ملثله.
ــاعده أحمد العكربي  ــاراة عيل باقاية وس أدار املب
ــا محمد  ــوط واحتياطي ــىل الخط ــدي البيتي ع ومج
ــا الكابنت محمد بكران  ــطول وراقب املباراة إداري بامس

وفنيا الدويل محمد العكربي.
ــرأ الجميع  ــة املباراة ق ــرة بداي ــل انطالق صاف قب
ــاب عبدالهادي  ــىل روح الحكم الدويل الش الفاتحة ع
ــوار ربه إثر  ــس إىل ج ــل صباح أم ــذي انتق ــم ال باحزي

حادث مروري قبل أيام ووري جثمانه أمس األول.

عبدالرقيب عبدالسالم  الثــــورة/ 

ــادي 22مايو للفئات  ــم أمس تكريم إبطال بطولة ن ت
ــبال والرباعم التي نظمها نادي  ــئني واألش العمرية الناش
ــاركة  ــو بالعاصمة صنعاء عىل ملعب النادي بمش 22ماي
ــل توقف مثل  ــادرة رائعة يف ظ ــرب ب ــة وتعت ــة العاصم أندي
ــة البطولة يف ظل  ــي إقام ــا وتأت ــطة وانعدامه ــذه األنش ه
ــؤؤليتها يف تنظيم مثل  ــعار إدارة نادي 22مايو ملس استش

هذة البطوالت. 
ــبال  ــة  يف فئة األش ــاراة النهائي ــس املب ــت أم وأجري
ــاء بفوز فريق  ــو وآزال وانتهى اللق ــت فريقي 22ماي جمع
ــبال الفريقني وكان  ــة قدمها أش ــاراة رائع ــو0 /1 يف مب ماي
فريق 22مايو قد تمكن يف فئة الناشئني من التغلب بهدفني 

نظيفني عىل فريق العروبة. 
ــتعراضية تم تكريم اإلبطال  وبعد نهاية املباراة االس

والجهات املتعاونة عىل النحو التايل -
بطل األشبال - فريق العروبة 

بطل الرباعم - فريق آزال 
بطل الناشنئ - فريق 22ماو 

ــب يف البطولة عبدالرحمن  ــا تم تكريم اصغر الع كم
السعواني 

ــئني  ــداف دوري الناش ــبال وه ــداف دوري األش وه
محمد الرجوي 

ــة يف األندية  ــات العمري ــم كل مدربي الفئ ــم تكري وت
الحائزة عىل املراكز األوىل وصحيفتي الثورة والجمهورية 

وقناة معني الفضائية بشهائد تقدير.
ــادي عيل  ــؤؤس ورئيس الن ــال بك ــم تكريم اإلبط وت
ــجعية  والكابنت  ــة وجوائز تش ــا واضح ــربوي جهودهم ال
ــات العمرية بنادي 22مايو  ــعواني مدرب الفئ جميل الس

يف إنجاح البطولة.
ــد الكحالني عضو  ــال االخوة احم ــث كرم االبط حي
ــه الحكيم امني عام نادي 22مايو  مجلس النواب وعبدالل
ــهاري  ــادي 22مايو ومحمد الش ــاء مجلس ادارة ن واعض

املرشف الريايض بالنادي. 

صورة إيجابية
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منتخب شباب اليد يواصل 
معسكره الداخلي 

الثورة / محمد الخمييس
ــتعداداته املكثفة للمشاركة  ــباب كرة اليد اس يواصل منتخبنا الوطني لش
ــتقام يف مدينة فيصل أباد بباكستان خالل  ــيوية التي س يف بطولة التحدي اآلس
ــه حاليا يف مدينة  ــكره الداخيل الذي يقيم ــر القادم ، من خالل معس ــهر اكتوب ش
ــتمر حتى 20 من الشهر الجاري ، ويخوض منتخنا تمارينه عىل فرتتني  إب ويس
صباحية ومسائية عىل الصالة الرياضية باملحافظة بمشاركة 28 العبا الذين تم 
ــكر اجرى بعض اختبارات  ــتدعاهم ، وقد اقيم خالل الفرتة املاضية من املعس اس
ــني والقوة  ــس البدنية لالعب ــر) واختبارات املقايي ــت كوب ــة البدنية ( تس اللياق
ــة املهارات  ــدات التدريبية  تنمي ــة، كما يتخلل الوح ــل والرسع ــة والتحم واملرون
ــة إىل الدقة  ــت بريك) باإلضاف ــط املرتدة الرسيعة ( فاس ــة وتنفيذ الخط البدني
ــات الفردية  ــب الجماعي والترصف ــدة أوضاع مختلفة واللع ــب من ع يف التصوي

والتمويه .
ــم تدريبي يمني بقيادة الدكتور  ــر أن املنتخب يتدرب تحت قيادة طاق يذك
ــول والكابنت فتحي  ــلم باج ــاعدة الكابنت يس خالد الربعي مدرب املنتخب ومس

محمد عبده .

ــام  الع ــاد  االتح إدارة  ــس  مجل ــد  عق
ــة محمد عيل  ــه برئاس ــا ل ــاز اجتماع للجمب
ــه  ــش خالل ــاد  ناق ــس االتح ــيش رئي الوحي
ــذه من  ــم تنفي ــا ت ــاد وم ــل االتح ــري وعم س
ــذي  ال ــاع  االجتم ويف  ــات  وفعالي ــطة  أنش
حرضه أعضاء االتحاد تم مناقشة الجوانب 
ــروع االتحاد يف  ــة واإلدارية املتعلقة بف الفني

املحافظات.
ــكر خارجي  ــر االجتماع إقامة معس وأق
ــي  ملنتخب ــرة  القاه ــة  املرصي ــة  العاصم يف 
ــباب يبدأ يف الـ18 من الشهر  الناشئني والش
ــتمر حتى مطلع الشهر القادم  الجاري ويس
ــكل األمثل  بهدف إعداد املنتخبني فنيا بالش
استعدادا لالستحقاقات الخارجية القادمة، 
ويضم 12 العبا  تم اختيارهم من قبل الجهاز 
الفني واللجنة الفنية باالتحاد وفقا للنتائج 
ــون يف بطولتي  ــي حققها الالعب ــدة الت الجي
ــرار إقامة  ــني، كما تم إق ــة األخريت الجمهوري
ــار منتصف أكتوبر  ــة الجمهورية للكب بطول
املقبل  يف محافظة الحديدة  إضافة إىل إقامة 

دورة تحكيمية الشهر القادم.

اتحاد الجمباز يقر إقامة 
معسكر خارجي ملنتخبي 

الناشئني والشباب

عقدت اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة وضع الفريق الكرويدوعن ينفرد بصدارة نهائيات ثانية الطائرة

إدارة العروبة تقيل رئيس مجلس الشرف 
األعلى وتستبعد ثالثة العبني

عرفان وزاره اىل نهايئ تجمع لودر

الشباب بط لثالثة القدم باملحويت

البايرن والسيتي موقعة مبكرة يف ثاين ايام التشمبينزليغ 

برشلونة يف اختبار ابويل .. وسان جريمان يستضيف أياكس
تعادل املكال وأهلي الغيل يف كأس حضرموت

تكريم أبطال الفئات العمرية بنادي 22مايو


