
صنعاء/أحمد العمري
ــد صباح أمس  ــة حسن محمد زي ــر الشباب والرياض ــرم وزي ك
ــب املنتخب الوطني للبلياردو نادر الصمدي صاحب امليدالية  الع
الربونزية وكأس الالعب املثايل يف البطولة العربية السادسة عرشة 
ــني التي أقيمت يف األردن خالل الفرتة -18 27 فرباير املايض  للناشئ

بمشاركة 8 دول.
ويف التكريم بارك الوزير لالعب واتحاد البلياردو اإلنجاز الرائع 
ــا الوطن وعدوان غاشم  ــذي تحقق يف ظل ظروف صعبة يمر به ال
ــرش، مشيداً باإلنجاز الذي  ــري وحصار جائر تفرضه مملكة ال برب
ــق يف مستهل إنجازات اتحاد البلياردو للعام الجاري 2017م،  تحق
ــاً أنه يجب أن يطمح الجميع لألفضل وأن ال يظل الطموح  موضح
ــرار يف املنافسة  ــل االستم ــدم ب ــز متق ــق مرك ــىل تحقي ــرص ع مقت
ــن عالياً يف  ــم واسم اليم ــا يرفع عل ــوالت وإحرازها وبم ــىل البط ع
ــداً استعداد الوزارة لدعم ورعاية  مختلف املحافل الخارجية، مؤك
ــق اإلمكانات  ــذ أنشطتها وف ــي تعمل بنشاط وتنف ــادات الت االتح
املتاحة وكذا الالعبني أصحاب اإلنجازات الذين يرشفون الوطن يف 

مختلف مشاركاتهم الخارجية.

ــاب  الشب وزارة  أول  ــل  وكي ــال  بأعم ــم  القائ ــم  التكري ــرض  ح
ــال وكيل قطاع  ــي والقائم بأعم ــم الضحيان ــة عبدالحكي والرياض
ــل الشؤون املالية  ــيل والقائم بأعمال وكي ــة عبدالله الدهب الرياض

واإلدارية محمد منرص والقائم بأعمال مدير عام النشاط الريايض 
ــل املهدي،  ــادات واألندية نبي ــام االتح ــر ع ــن ومدي ــاج الدي ــه ت ط
ــد الحريبي ونائب  ــام للبلياردو والسنوكر سن ورئيس االتحاد الع

رئيس االتحاد بسام القديس وأمني عام االتحاد أحمد الرشيف.
ــاب والرياضة حسن زيد  ــى وزير الشب ــاق متصل التق ويف سي
أمس باالتحاد الريايض العام للرشكات، ملناقشة مختلف القضايا 

املتعلقة باالتحاد الذي تم إعادة تشكيله مؤخراً.
ــة املنظمة لالتحاد  ــالع الوزير عىل اللوائح اإلداري حيث تم إط
ــه للعام الجاري والتي تم إحالتها  وخطة نشاط االتحاد وميزانيت

للقطاع املختص ملناقشتها وإقرارها.
ــالل اللقاء أن  ــزاع خ ــر محمد ه ــاد عام ــس االتح ــح رئي وأوض
ـــ23 من مارس  ــاري يوم ال ــه للعام الج ــن أنشطت ــاد سيدش االتح
الجاري بإقامة بطولة كرة القدم السباعية والتي ستشهد مشاركة 
ــرياً إىل أن هذا النشاط يعد باكورة أنشطة  16 رشكة ومؤسسة، مش
ــراً ومثمناً حرص  ــاري بعد إعادة تشكيله مؤخ ــاد للعام الج االتح
الوزير عىل رعاية االتحاد وتفاعله مع مختلف أنشطته وبرامجه.

ــاب  الشب وزارة  أول  ــل  وكي ــال  بأعم ــم  القائ ــاء  اللق ــرض  ح
ــاع الرياضة  ــال وكيل قط ــم بأعم ــي والقائ ــم الضحيان عبدالحكي
ــني  ــة حس ــاع الرياض ــد لقط ــل املساع ــيل والوكي ــه الدهب عبدالل

الخوالني وأعضاء االتحاد.
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الثورة/ مصطفى املنترص
ــادي املستقبل الريايض والثقايف  توج العب ن
ــيل  ــي  شب ــري الشطرنج ــاً الخب ــني حركي للمعاق
ــر الشبيل باملركز األول عامليا تصنيف  محمد عم
ــف من  ــاط ونص ــت نق ــردي بس (DYSTRO)  ف
ــة  ــات البطول ــن منافس ــوالت، م ــع ج ــل تس أص
ــي نظمها نادي  ــة للشطرنج  الت ــة الثامن الدولي
ــة  ــالت بجمهوري ــور العض ــة ضم ــال بمنظم ري
ــر إىل 12من الشهر  ــرتة 10يناي ــا من الف سلوفاكي
الجاري بمشاركة 46العبا والعبة من ثالث عرشة 
ــي  خرج منها أبطال  ــة أوربية وآسيوية، والت دول
اليمن العبو نادي املستقبل متوجني بانتصارات 
ــارت إعجاب اللجنة  ــت التوقعات وأث مرشفة فاق

الدولية املنظمة.
ــرز  اح  (NON DYSTRO) ــف  تصني ويف 
ــرويس Kolomytchenko Igor املركز  ــب ال الالع
األول عامليا بتسع نقاط نظيفة بدون أي خسارة 
من اصل تسع جوالت .. وشهدت الجولة االخرية 
منافسة قوية وتاريخية بني الالعب اليمن عصام 
ــني املتصدر  ــي البطولة وب ــوري أصغر العب املس
 Kolomytchenko Igor ــرويس العمالق الدب ال

تعترب من أقوى مباريات البطولة عىل اإلطالق.
 Mojca ــة ــة السلوفيني ــرزت الالعب ــا أح فيم
ــة السيدات ..  ــب املركز األول عامليا فئ Susec لق
ــد املطري املركز  ــا احرزت الالعبة هناء محم فيم

الثالث فئة السيدات .
ــرزت روسيا املركز األول عامليا  ويف الفرقي أح

ــدول املشاركة بمجموع نقاط  عىل مستوى ال
ــت يف املركز الثاني  21 نقطة واليمن تربع
ــدول (فرقي) عن  عامليا عىل مستوى ال
ــد عمر و  ــيل محم ــني : شب ــق الالعب طري

عصام صالح املسوري و ناظم محمد نارش) 
بمجموع نقاط 18.5. وسلوفينيا يف املركز الثالث 

بـ17.5 نقطة.
ــس نادي  ــب رئي ــاد نائ ــاق أش ــذا السي ويف ه
ــني حركيا  ــايف للمعاق ــايض والثق ــل الري املستقب

ــل الصهباني باألداء املرشف  يارس عبد الجلي
ــن  اليم ــال  أبط ــه  قدم ــذي  ال ــري  والكب

ن  ــو ك ر ملشا ــذه ا ه يف 

ــق نادي املستقبل  ــة والذي ابيل فيها فري البطول
ــن يف هذه  ــري من مثل اليم ــآ وكانوا خ ــالء حسن ب
الظروف وبرغم اإلمكانيات املتواضعة واملعوقات 

التي اعرتضتهم أثناء املشاركة .
ــاً بأن مشاركة فريق نادي املستقبل يف  مضيف
ــدش الثانية عىل التوايل واليمن   هذه البطولة  تع
ــة يف البطولة  ــدة املشارك ــة الوحي ــة العربي الدول
ــي تشارك بالعب واحد  ــة إىل  سوريا الت باإلضاف
ــي اليمن من  ــت مشاركة العب ــد حظي ــط ،  وق فق
ــىل اهتمام  ــل للمعاقني ع ــادي املستقب أعضاء ن
ــة املنظمة يف ظل  ــل اللجن ــاب كبري من قب وإعج
ــة للغاية تمر  ــة واقتصادية سيئ ــروف سياسي ظ

بها اليمن.
ــن شحة  ــي م ــادي ال زال يعان ــأن الن ــوه ب ون
ــات رغم إنجازاته العمالقة يف  الدعم وقلة اإلمكان
األلعاب الرياضية الخاصة باملعاقني لكنه حسب 
ــة وكوادر كفؤة والعبني  قوله يمتلك قدرات برشي
ــة والفنية  ــات املادي ــاوزوا التحدي ــن تج متميزي
ــاً بأهمية  ــي بهم ..منوه ــاب االهتمام الرسم وغي
ــذه البطولة والسابقة  ــى املشاركون يف ه أن يحظ

بتكريم يليق بحجم االنجاز الذي حققوه.
ــات  ــى  مشارك أن تحظ ــي  الصهبان ــى  وتمن
ــازات  ــذه اإلنج ــون ه ــي ك ــم رسم ــادي بدع الن
ــط وإنما تمثل اليمن، مناشداً  التمثل النادي فق

ت  ــا لجه الالزم ا ــم  الدع ــة بتقديم  املعني
للنادي الذي ال زال 
ــط  ألبس ــر  يفتق

املقومات.

ــي، مغامراته،  ــل ليسرت سيت واص
وبلغ ربع نهائي بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، بفوزه مساء أمس 
ــه إشبيلية  ــاء عىل ضيف األول األربع
ــىل ملعب "كينج  اإلسباني (0-2) ع

باور"، يف إياب ثمن النهائي.
ــني  ب ــاب  الذه ــاراة  مب ــت  كان
ــت بفوز إشبيلية عىل  الفريقني، انته

أرضه (2-1).
أحرز الجامايكي ويس مورجان، 
هدف ليسرت األول بعد متابعته لكرة 
ثابتة بالدقيقة (27)، قبل أن يضيف 
ــدف الثاني من  ــارك ألربايتون، اله م
ــة، عىل يمني  ــة زاحف ــدة أرضي تسدي
ــو ريكو، يف  ــارس إشبيلية سريجي ح

الدقيقة (54).
ــدور  ــه ل ــوس تأهل ــم يوفنت وحس
ــىل فريق  ــوز مجدداً ع ــة بالف الثماني
ــدف دون مقابل  ــايل به ــو الربتغ بورت
ــوع  مجم ــح  ليصب ــود،  مجه ــل  بأق
ــل  ــداف دون مقاب ــة أه ــني ثالث اللقائ
ــك  وذل ــايل،  اإليط ــق  الفري ــح  لصال

لسابق فوزه ذهاباً بهدفني دون رد.
ــل باولو ديباال هدف اللقاء  وسّج
الوحيد يف الدقيقة 42 من ركلة جزاء 
ــوس إىل فرق برشلونة  لينضم يوفنت
ــخ  ميوني ــرن  وباي ــد  مدري ــال  وري
ــا دورتموند وليسرت سيتي  وبوروسي

يف الدور ربع النهائي.

ذمار/ عادل الطيش 
ــف النهائي من  ــدور نص ــرق املتأهلة لل ــل عقد الف اكتم
ــدارس  ــالب م ــة لط ــة املشرتك ــة الخماسي ــة الكروي البطول
ــي ينظمها   ــة ذمار والت ــيل والحكومي بمديري ــم األه التعلي
ــم بمديرية ذمار تحت شعار جميعنا  مكتب الرتبية والتعلي
ضد العدوان .. والذي وصلت إليه ست فرق مدرسية تأهلت 
ــق مدرسة  ــي إىل جانب فري ــالث للدورنصف النهائ ــا ث منه

الرواد األهلية  التي كانت قد بلغت هذا الدور ( بالباي )..
ــن مواجهات الدور الثاني   ففي أوىل لقاءات األمس ضم
انتزع فريق النهضة األهلية (أسايس ) أوىل بطاقات العبور 
ــي بعد الفوز الصعب واملثري للغاية عىل  للدور نصف النهائ
فريق مدرسة خرابة نشطان بأربعة أهداف مقابل ثالثة بعد 
ــق شوطيها.. ويف املباراة  ــة شهدت تكافؤا طيلة دقائ مواجه
ــدرب الشاب  ــة الكوفة بقيادة امل ــة اثبت طالب مدرس الثاني
ــل أفضليتهم وأحقيتهم  ــيل الفتاحي علو كعبهم وتسجي ع
ــوز املثري والدراماتيكي  ــدور نصف النهائي بعد الف ببلوغ ال
ــة أهداف مقابل  ــام الشوكاني بأربع ــىل فريق مدرسة االم ع
هدفني .. فيما أكمل فريق مدرسة اآلفاق  األهلية عقد الفرق 
املتأهلة للدور نصف النهائي باحتساب نتيجة مواجهتهم 

ــة األهلية ملصلحة اآلفاق اثر رفض  مع فريق مدرسة الرسال
فريق الرسالة اللعب بالرغم من حضورهم إىل أرضية امللعب 
ــري صافرته معلنا فوز  ــق حكم اللقاء عبدالكريم الصغ ليطل

األفاق ومنحهم بطاقة العبور ..
ــات الدور  ــالق مواجه ــة انط ــرت اللجنة املنظم ــد اق وق

نصف النهائي صباح السبت القادم عىل النحو التايل: 

النهضة × الكوفة 
األفاق × الرواد 

ــاب والرياضة  ــام الشب ــس مدير ع ــاءات األم ــرض لق  ح
ــم األنشطة  ــويف ورئيس قس ــني احمد الص ــة حس باملحافظ

املدرسية بمديرية ذمار خالد النجيمي ..

البيضاء/ محمد املشخر
ــدوري  كأس  ــي إىل املباراة النهائية ل ــل فريق الرتج تأه
ــة البيضاء الذي ينظمه  ــة لكرة القدم بمدين أصدقاء الرشي

ــة البيضاء بمشاركة 8  ــدى شباب الرشية الثقايف بمدين منت
ــي , الزمالك ,  ــاق , الرشارة , الرتج ــي  الصقور , االتف ــرق ه ف

الهالل , الرباط , الربكة.
ــق الرباط  ــاوزه فري ــي بعد تج ــق الرتج ــاء تأهل فري ج
ــر الرشيف  ــديف الرتجي عم ــدف وسجل ه ــل ه ــني مقاب بهدف

ــي جمعتهما  ــي يف املبارة الت ــني الربهم ــدف الرباط ياس وه
ــات دور األربعة  ــن تصفي ــة  ضم ــب  الرشي ــىل ملع ــس ع أم

للدوري .
ــوم فريقي الزمالك واالتفاق لتحديد الطرف  ويلتقي الي
الثاني املتأهل إىل النهائي الدوري اىل جانب فريق الرتجي .
ــم الغنيمي  ــرزاق مقصم،  احمد سال ــاء  عبدال أدار اللق
ــب مدير عام  ــوس, وبحضور نائ ــر . , عيل العب ــارس البح , ي
ــان بوري  ــة  باملحافظة عيل عرم ــاب والرياض ــب الشب مكت

ورئيس منتدى شباب الرشية الثقايف احمد عزي القربي.

حجة / احمد نارص مهدي 
ــة  املدرسي ــة  البطول ــات  منافس ــت  وصل

ــود والتحدي  ــن الصم ــان م ــة " عام املفتوح
ــدم ( بنني )  ــرة الق ــدوان " يف ك ــه الع يف وج
ــم  ــة الحس ــات ) ملرحل ــج ( فتي والشطرن
ــة للمرحلة  ــرق املتأهل ــة الف ــد هوي لتحدي
ــل لكل فئة  ــن ثم تحديد البط النهائية وم

عىل حده. 
ــة  ــة األساسي ــدم للمرحل ــرة الق ــي ك فف

ــف النهائي وهي  ــع فرق للدور النص تأهلت أرب
ــه  ــادم الوجي ــالح ،الخ ــز، والف ــن عبدالعزي (عمرب

ــد الحماطي ،  ــىل فرق ( الشهي ــد فوزها ع ــة ) بع ،حذيف
ــن يارس ،7 يوليو ) عىل الرتتيب ضمن مباريات  والنور ،عمار ب
الربع النهائي والتي أقيمت عىل ملعب نرص، حيث سيلتقي يف 
الدور النصف النهائي عىل ملعب النرص حجة  (عمر بن عبد 

ــد ، بينما سيلتقي  ــادم الوجيه) صباح يوم االح ــز والخ العزي
ــاح يوم الثالثاء لتحديد هوية  فريقي ( الفالح وحذيفة ) صب

الفريقان املتأهالن لنهائي املرحلة األساسية .
ــدور  ال يف  ــي  فسيلتق ــة  الثانوي ــة  املرحل يف  ــا  أم
ــد الحماطي ومجمع  ــي ( الشهي ــف النهائ النص
ــي ستجمع  ــاراة الت ــوي ) يف املب ــرص الرتب الن
ــىل ملعب  ــوم السبت ع ــاح ي ــان صب الفريق
ــاء الثاني  ــة بينما سيجمع اللق نرص حج
ــار بن يارس  ــع الثورة وعم ــي ( مجم فريق
ــدف تحديد هوية  ــني به ــاح يوم االثن صب
ــي  ــالن لنهائ ــان املتأه ــان املدرسي الفريق

املرحلة الثانوية. 
ــدارس أروى  ــت م ــرى حقق ــة أخ ــن جه م
والنهضة وهارون وأسماء واللواء وحذيفة التأهل 
ــات مدارس  ــة الشطرنج لفتي ــن بطول ــدور الثاني م لل
ــدارس ( أروى والنهضة ) ، ( هارون  ــة حيث ستلتقي م املدين
وأسماء ) ، ( اللواء وحذيفة ) يوم األحد املقبل بمدرسة أروى  
لتحديد هوية املدارس الثالثة املتأهلة للدور النهائي للبطولة 

والذي سيلعب بنظام الكل مع الكل.

صنعاء/احمد الظامري
ــات إلقامة  ــام للرشك ــد االتحاد الع يستع
ــل أنشطته  ــات متنوعة يف مسته ــالث فعالي ث
ــل  ــادة تشكي ــد إع ــاري 2017م بع ــام الج للع

االتحاد مؤخراً بقرار وزاري.
ــاد  االتح إدارة  ــس  مجل ــد  عق ــث  حي
ــة رئيس االتحاد  ــه األسبوعي برئاس اجتماع
ــدادات الجارية  ــة االستع ــزاع ملناقش عامر ه

إلقامة فعاليات وأنشطة مختلفة.
ــا أمني  ــرضه أيض ــذي ح ــاع ال ويف االجتم
ــج رويدا عبد السالم ثمن  عام اتحاد الشطرن
ــس االتحاد الجهد املبذول من كل أعضاء  رئي
ــل  سبي يف  ــة  املاضي ــرتة  الف ــالل  خ ــاد  االتح
ــاً الجميع  ــاد، مطالب ــاط االتح ــاء بنش االرتق
ــة االتحاد  ــق واحد لتنفيذ خط ــل كفري بالعم
السنوية التي تتضمن العديد من الفعاليات.

ــاد  ــة االتح ــة أول أنشط ــرار إقام ــم إق و ت
ــن ثالث فعاليات  ــام الجاري والتي تتضم للع

ــة  البطول يف  ــة  واملتمثل ــدة  واح ــة  دفع ــام  تق
ــج وبطولة كرة القدم  النسوية األوىل للشطرن
ــالث  ــن ث ــوي يتضم ــاط توع ــة ونش السباعي
محارضات من املقرر أن يحارض فيها الدكتور 
سعيد بامشموس والكابنت أنور الحيمي أمني 
ــد سالم  ــات والكابنت محم ــاد الرشك ــام اتح ع

الزريقي مدرب كرة القدم الوطني املعروف.
ــة تفاصيل  ــاع تم مناقشة كاف ويف االجتم
ــم االستماع لطرح  إقامة الفعاليات الثالث وت
أمني عام اتحاد الشطرنج بخصوص البطولة 
ــج التي من املقرر أن  ــة األوىل للشطرن النسوي
ــاري والتي  ــن الشهر الج ـــ21 م ــق يف ال تنطل

ــاء والالعبات  ــا بطالت لعبة الده تشارك فيه
ــات يف هذه  ــن الرشكات واملؤسس ــي يمثل الالت
ــة لالعبات  ــز املالي ــرار الجوائ ــم إق ــة وت اللعب

املشاركات.
ــة البطولة السباعية  ــم أيضا إقرار إقام وت
ــا 16 فريقاً  ــارك فيه ــي سيش ــرة القدم الت لك
وتنطلق يوم الـ23 من الشهر الجاري وتشهد 
مشاركة الرشكات الخاصة وبعض املؤسسات 
ــأ وصحيفة  ــة األنباء سب ــة مثل وكال الرسمي
ــات  ــايض ورشك الري ــالم  اإلع ــق  ــورة وفري الث
االتصاالت والعاملية وبعض البنوك التجارية 
ــع أن يحتضن نادي وحدة صنعاء  ومن املتوق

منافسات البطولة.
ــل األمور  ــاع تم إقرار ك ــة االجتم ويف نهاي
ــالث وإقرار  ــات الث ــاح الفعالي ــة بإنج املتعلق
ـــ18 من الشهر  ــاع الفني للفرق يوم ال االجتم
ــاء االتحاد إىل فرق  الجاري وتم تقسيم أعض
ــط مكتوبة  ــوىل مسؤولية تقديم خط عمل تت

لرئيس االتحاد يوم األحد القادم.

الثورة / عبدالرقيب فارع 
ــريه  نظ ــاء  صنع ــدة  وح ــق  فري ــاوز  تج
منتخب عمران بثالثة أهداف مقابل هدف يف 
افتتاح مباريات املجموعة الثانية وذلك عىل 
ملعب نادي الوحدة من بطولة كأس الوحدة 
اليمنية التي ينظمها نادي 22 مايو بمشاركة 
ــاء والشعب وأهيل الحديدة  أندية أهيل صنع
ــاء الزعيم الصنعاني  واتحاد اب ليحصد أبن

أول ثالث نقاط لهم يف املجموعة .
هدف وحداوي 

ــم  ــس بنه ــاء األم ــدة لق ــاء الوح ــدأ أبن ب
ــداف اللقاء  ــل أول أه ــي بغية تسجي هجوم
ــوة العبي منتخب عمران رغم  لكن صالبة وق
ــم باملرصاد فأغلقوا  فارق اإلمكانات كانت له
كل املنافذ الهجومية والدفاعية طيلة القسم 
ــدة ليتبادل الفريقان  األول أمام العبي الوح
ــران وتارة  ــل أبناء عم ــارة من قب ــات ت الهجم
ــع مرور  ــدة فم ــاء الوح ــدن أبن ــن ل ــرى م أخ
ــة ستؤول  ــع بان النتيج ــت ايقن الجمي الوق
ــادل السلبي, لكن حكم اللقاء كان له  إىل التع

رأي آخر باحتساب ركلة جزاء للوحدة قبيل 
ــم األول انربى لها املدافع الصلب  نهاية القس
ــد ليسكنها عىل يسار الحارس  محمد مساع
ــدف بباقي  ــوى اله ــد س ــأت أي جدي ــم ي ول
الدقائق لينتهي الشوط األول بتقدم الوحدة 

بهدف نظيف .
ثالثة أهداف 

ــدرب الوطني مدرب وحدة  دخل أبناء امل
ــام لتعزيز النتيجة  ــاء الكابنت عادل الت صنع
ــن الهجمات بواسطة  ــن العبوه العديد م فش
ــاد وعيل خليل  ــني عبدالله ماجد عنق الالعب
ــارق  وط ــوس  عل ــد  ومحم ــرة  زه ــه  وعبدالل
ــران  عم ــب  منتخ ــات  دفاع أن  إال  ــي  املرشق
ــة األخرى  ــل محاوالتهم, بالجه ــدت ج أفس
ــدة الهجمات  ــران فريق الوح ــادل أبناء عم ب
ــاذي وإسماعيل  ــار املخ ــني مخت ــرب الالعب ع
ــي وحسني املاخذي  ــي وعيل الخوالن الزيلع
ــن دفاعات  ــزوات لك ــي الغ ــاب الخوالن وشه
الزعيم بقيادة املدافع الصلب محمد مساعد 
ووزير الدفاع عيل نارص عموماً استمر اللعب 
ــف العب  ــاك ليضي ــرى هن ــا وأخ ــة هن هجم

ــي  املرشق ــارق  ط ــدة  الوح
ــدف الثاني ويعزز النتيجة محمد علوس  اله
ــران بإمضاء  ــب عم ــاء هدف منتخ ــا ج بينم
الالعب حسني املاخذي لينتهي اللقاء بدون 
ــداف وفوز الوحدة  أي جديد سوى هذه األه

بثالثة أهداف لهدف .
فالشات 

ــدة  بمساع ــب  النقي ــيل  ع ــاء  اللق أدار   *
عبدالله البجريي وخالد سعيد ورابعاً الدويل 
ــا إداريا دمث األخالق  حمود املقفزي وراقبه

نبيل املاوري .
ــادي 22مايو عيل  ــرض اللقاء رئيس ن * ح
ــني  ــريي واألم ــض الشم ــه عاي ــربوي ونائب ال

ــم  الحكي ــه  عبدالل ــام  الع
ــة املنظمة سمري  ــس اللجن ورئي
العماري ومن منتخب عمران مدير املدينة 
ــر  ــان الصع ــى سن ــران يحي ــة بعم الرياضي
ــى حزام  ــال العامة يحي ــر األشغ ــة مدي بمعي
الصعر وأمني عام نادي شباب عمران مربوك 

الرعيني فيما غابت إدارة وحدة صنعاء .
ــاء  ــيل صنع ــا أه ــي فريق ــوم سيلتق * الي
وشعب صنعاء ضمن املجموعة الثانية وغداً 

يلتقي اتحاد اب مع فريق أهيل الحديدة . 
ــن  م ــد  العدي ــك  يمتل ــران  عم ــب  منتخ
املواهب الشابة التي تحتاج إىل دعم السلطة 
ــال واألعمال  ــال امل ــة باملحافظة ورج املحلي

فهل وصلت الرسالة .

اكتمال عقد نصف نهايئ البطولة املدرسية بذمارليسرت ويوفنتوس إىل ربع نهايئ دوري األبطال

الرتجي إىل نهايئ دوري األصدقاء بالبيضاء

بطولة  الصمود املدرسية بحجة تصل ملرحلة الحسم 

اتحاد الشركات يستعد إلقامة ثالث فعاليات

يف بطولة كأس الوحدة 

الشبلي يتوج بالبطولة الدولية لشطرنج املعاقني حركيًا 

ــة السيدات ..  ــب املركز األول عامليا فئ Susec لق
ــد املطري املركز  ــا احرزت الالعبة هناء محم فيم

لثالث فئة السيدات .
ــرزت روسيا املركز األول عامليا  ويف الفرقي أح

ــدول املشاركة بمجموع نقاط  عىل مستوى ال
ــت يف املركز الثاني  21 نقطة واليمن تربع
ــدول (فرقي) عن  عامليا عىل مستوى ال
ــد عمر و  ــيل محم ــني : شب ــق الالعب طري

عصام صالح املسوري و ناظم محمد نارش) 
بمجموع نقاط 18.5. وسلوفينيا يف املركز الثالث 

نقطة. 55بـ17.5
ــس نادي  ــب رئي ــاد نائ ــاق أش ــذا السي ويف ه
ــني حركيا  ــايف للمعاق ــايض والثق ــل الري ملستقب

ــل الصهباني باألداء املرشف  يارس عبد الجلي
يف يض

ــن  اليم ــال  أبط ــه  قدم ــذي  ال ــري  والكب
ي

ن  ــو ك ر ــذه ملشا ه يف 

ت  ــا لجه الالزم ا ــم  الدع ــة بتقديم  املعني
للنادي الذي ال زال 
ــط  ألبس ــر  يفتق

ي يي

املقومات.

وزير الشباب والرياضة يكرم برونزي بلياردو العرب للناشئني
التقى االتحاد العام للشركات

الوحدة يتجاوز منتخب عمران بثالثيةبثالثية 
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