
 الثورة / محمد الخمييس
ــدم خمسة  ــرة الق ــام لك ــاد الع ــث االتح بع
ــان - الهند  ــة التحادات ( ٌعم ــات رسمي خطاب
ــورة – فيتنام ) طالب فيها  ــا – سنغاف – ماليزي
ــة منتخبنا الوطني  ــادات املذكورة برغب االتح
ــا  منتخباته ــع  م ــة  ودي ــاراة  مب ــب  للع األول 
ــات  املنتخب ــدادات  استع ــار  إط يف  ــة  الوطني
لخوض مباريات الجولة الثانية من التصفيات 

النهائية املؤهلة إىل كأس آسيا .
ــام أن االتحادين الٌعماني  وأكد االتحاد الع
ــدي اعتذرا رسميا عن مواجهة منتخبنا  والهن
ــب بخوض  ــه طال ــاد إىل ان ــار االتح ــا وأش ودي
ــي يف  ــب الٌعمان ــام املنتخ ــني أم ــني وديت مبارات

ــه  ــو) لكن ــرتة (15-11 ماي ــالل الف ــط خ مسق
ــع األندية  ــات العبيه م ــب ارتباط ــذر بسب اعت
ــام  ــة أم ــاراة ودي ــوض مب ــا خ ــب أيض ، ووطال
ــو يف الهند ،  ــخ 1 يوني ــب الهندي بتاري املنتخ

لكنه اعتذر أيضا .
مشرياً إىل أن االتحاد ينتظر ردود اتحادات 
ــة  ــام) ويف حال ــورة – فيتن ــا – سنغاف ( ماليزي
ــة مع املنتخب  ــىل لعب مباراة ودي موافقتها ع
ــف  تكالي ــل  سيتحم ــا  بالدن ــاد  اتح ــإن  ف  ،
ــة أيام بحسب  ــا يف مرص ملدة أربع استضافته
ــون منتخبنا هو  ــوي  ك ــة االتحاد اآلسي الئح

املنتخب املستضيف.

ذمار/ عادل الطيش
ــة منافسات  ــادي شباب رخم ــت بن اختتم
ــي تقام  ــد والت ــرة الي ــة لك ــة التنشيطي البطول
ــاب الرياضية التي  ــن فعاليات دورة األلع ضم
ــة  الشعبي ــاء  األحي ــرق  لف ــادي  الن ــا  ينظمه
ــن الفرق  ــة العديد م ــة رخمه بمشارك بضاحي
ــاورة باإلضافة إىل  ــق املج ــرى واملناط ــن الق م
فرق مدينة ذمار ويرشف عليها املدرب الكابنت 

سمري اليفاعي ..
ــدة ببطولة كرة اليد  ــوج فريق الوح حيث ت
بعد الفوز يف اللقاء النهائي عىل فريق العربي 
ــري وساخن  ــل 9 بعد لقاء مث ــة 13 مقاب بنتيج

قدمه العبو الفريقني ..
ــوى ملختلف  ــت بطولة العاب الق ــا أقيم كم
ــوا يف سباقات  ــات العمرية والذين تنافس الفئ
ــن  ــرت ع ــد أسف 3000 م – 2000 م – 1000 م وق

النتائج التالية :
سباق 3000م :

األول     سليم عبده
الثاني    محمد طاهر
الثالث   محمد سمري

سباق 2000م :
األول   سليم عبده

الثاني نجالن صالح
الثالث   رمزي صالح

سباق 1000م :
األول     ربيع جربان

الثاني     عدي جمنه
الثالث   عيل نارص

ــاق خاص  ــة سب ــة إقام ــت البطول ــا شمل كم
لصغار السن ملسافة 400 م عىل محيط املدرسة. 

ُعمان والهند تعتذران عن مواجهة 
منتخبنا وديًا

الوحدة بطال لكرة اليد بنادي شباب رخمة

     

عصام القاسم

بطولة كبرية !!            
وجهة نظر

 ينظم النادي األهيل بصنعاء هذه األيام بطولة 
ــاب الرياضية  ــة األلع ــي بطول ــرية ه ــة كب رياضي
ــوع تحت  ــت مطلع األسب ــي انطلق ــة الت املدرسي
ــد حقيقي لألندية  ــار " الرياضة املدرسية راف شع
ــة رياضية كبرية  ــة وبمشارك ــات الوطني واملنتخب
ــدد  الع ــدر  ق ــدارس  امل ــات  وطالب ــالب  لط ــا  ايض
ــذه البطولة قرابة  ــايل لهؤالء املشاركني يف ه اإلجم
ــي كرة القدم  ــب وطالبة يف أربع العاب ه 700 طال

وكرة الطاولة والشطرنج والكرة الطائرة !!
ــر ناد كبري ومعروف مثل أهيل صنعاء  - وان يفك
بتنظيم مثل هذه البطولة املدرسية الكبرية ويطلق 
عليها اسم دورة رياضية فذلك من حقه والبطولة 
ــداد  ــاب واإلع ــم األلع ــم بحك ــذا االس ــرة به جدي
ــة من الطالب والطالبات الذين  واملجاميع املشارك
ــا األوىل من  ــا تقريب ــة كونه ــذه البطول ــوا به فرح

نوعها منذ سنوات غري قليلة ماضية !!
ــاء النادي  ــيل صنع ــان أه ــه ف ــت ذات - ويف الوف
ــد بأنه وصل إىل  ــذه البطولة يؤك ــري املنظم له الكب
ــة املدرسية  ــة دور الرياض ــة راسخة بحقيق قناع
ــات الوطنية  ــة واملنتخب ــة الرياضي ــد األندي يف رف
ــن الالعبني والالعبات يف كافة األلعاب  باملواهب م
ــع االنجازات  ــون صن ــن يستطيع ــة الذي الرياضي

الرياضية عىل املستويني املحيل والخارجي .
- والبطولة الرياضية املدرسية هذه تعترب أيضا 
دعوة مفتوحة لألندية الرياضية اليمنية األخرى 
ــوالت مدرسية  ــم بط ــن لتنظي ــاء اليم ــل ارج يف ك
مشابهة حتى عىل مستوى العاب محددة وليس 
بالرضورة ان تكون شاملة أللعاب عديدة .. وألهيل 
ــادرة  ــب املب ــه صاح ــر ألن ــود الفخ ــاء سيع صنع
ــة األخرى لالهتمام  ــاق يف دفع األندي األوىل والسب
ــع الرئييس  ــي تعد املصن ــة املدرسية الت بالرياض
ــع األلعاب  ــا يف جمي ــب وصقله ــاف املواه الكتش

وحتى املجاالت األخرى عرب الرياضة !!
ــادي  ــري إلدارة الن ــر كب ــة وشك ــة رياضي - تحي
ــم البطولة  ــن تفاعل ودع ــاء وكل م ــيل بصنع األه
ــد شارب  ــيس ومحم ــد اآلن ــوة محم ــا اإلخ السيم
ــاري  ــى الحب ــني يحي ــوس والشيخ ــن الكب وحس
ــم الكابنت  ــة املنظمة ومنه ــد صالح واللجن ومحم
ــة منذ  ــذه البطول ــذي عمل له ــان ال ــام دريب عص
ــن مجرد  ــى تحولت م ــدة ماضية حت ــور عدي شه

مرشوع عىل الورق اىل بطولة كبرية يف املالعب .

12رياضةرياضةالثــــورة

الثورة / أحمد أبوزينه
ــان ،الغرايس تيليكوم  صعدت أمس فرق جمع
ــود إىل نصف نهائي بطولة يمن  ،إيجلز وجودة ف
السالم السباعية التي ينظمها االتحاد الريايض 

العام للرشكات.
ــان  ــق جمع ــح فري ــاراة األوىل اكتس ــي املب فف
ــة أهداف دون مقابل سجل  نظريه هاتفي بخمس
ــيل (هاتريك) وسجل كمال املالحي  أحمد الدهب
ــا ليكون أول  ــدف لكل منهم ــان الحرازي ه وغس

املتأهلني إىل دور النصف النهائي.
ــرايس  ــق الغ ــن فري ــة ضم ــاراة الثاني ويف املب

ــىل كاك بنك  ــدور ذاته بفوزه ع ــوم تأهله لل تيليك
ــني بهدف  ــادل الفريق ــد تع ــح بع ــالت الرتجي برك
ــاك بنك وعادل  ــل أحمد متاش أوًال لك ملثله سج

النتيجة جرب األرشم للغرايس ثاني املتأهلني .
ــه بفوزه عىل  ــز الدور ذات ــغ فريق إيجل كما بل
ــل هدف سجل  ــني مقاب ــي إن) بهدف ــق (أم ت فري
ــز وسجل محمد الجمل  ــه مجيديع هديف ايجل ط

الهدف الوحيد لـ "أم تي إن.  
ــق جودة فوود إىل ذات الدور بفوزه  وصعد فري
ــي بهدف وحيد  ــق اإلعالم الريايض املرئ عىل فري

سجله الالعب أحمد الحساني .

اليوم تحديد آخر المتأهلني لثمن نهايئ القدم

صنعاء / عيل الغرباني
ــث عىل التوايل  ــاء لليوم الثال ــت أمس الثالث تواصل
ــة  أمان ــدارس  مل ــة  املدرسي ــاب  األلع دورة  ــات  منافس
ــة التي ينظمها عىل مدى نصف شهر النادي  العاصم
ــة العاصمة ومكتب  ــاء بالتعاون مع أمان األهيل بصنع

الرتبية والتعليم وعدد من الرشكات التجارية.
ــة، تأهلت فرق  ــدم السباعي ــرة الق ــي مسابقة ك فف
ــد العزيز،  ــن عب ــر ب ــريي, عم ــرى, الزب ــدارس سقط م

وأحمد فرج إىل دور الـ16.
ــة معني لدور  ــق سقطرى من مديري ــاء بلوغ فري ج
ــق مدرسة الهندوانة 2  ـــ16 بعد تغلبه أمس عىل فري ال
ــادل اإليجابي بهدف  ــح عقب التع ــالت الرتجي /1 برك
ــة الزبريي من مديرية الوحدة  ملثله, وفاز فريق مدرس
ــق مدرسة شمس العلوم من مديرية التحرير  عىل فري

بهدفني مقابل هدف.
ــن عبدالعزيز من  ــر ب ــة عم ــق مدرس ــاز فري ــا ف كم
ــة الريموك من  ــارث عىل فريق مدرس ــة بني الح مديري
ــد التعادل  ــوب 2 / 1 بركالت الرتجيح بع ــة شع مديري
ــق مدرسة أحمد  ــح فري ــداف, واكتس ــي دون أه السلب
ــق مدرسة ابن  ــني شباك فري ــن مديرية السبع ــرج م ف
ــة أهداف  ــاء القديمة بثماني ــة صنع ــري من مديري األم

مقابل هدف.
ــع مباريات لدور  ــوم األربعاء آخر أرب وتتواصل الي
ــام خروج املغلوب  ــة التي تقام بنظ ـــ 32 من املسابق ال
ــن مباراة واحدة، حيث يلتقي يف األوىل فريق مدرسة  م
ــق مدرسة حسن  ــع فري ــة الثورة م ــاق من مديري امليث
العمري من مديرية التحرير ويلعب يف املباراة الثانية 
ــة معني وفريق مدرسة  ــق مدرسة ردفان من مديري فري

الرثيا من مديرية الصافية.
كما يلتقي يف املباراة الثالثة فريق مدرسة سعد بن 
ــع فريق مدرسة املعتصم  ــاذ من مديرية السبعني م مع
من مديرية الوحدة ويجمع اللقاء الرابع فريق مدرسة 
ــال من  ــق االنف ــة آزال وفري ــن مديري ــني م ــد ياس أحم

مديرية الوحدة.

ــرواد بالنادي  ــىل صالة ال ــت أمس ع ــك أقيم إىل ذل
ــرة  الطائ ــرة  الك ــة  مسابق يف  ــات  مباري ــع  أرب ــيل  األه
ــث شهدت املجموعة األوىل  املخصصة للطالبات، حي
ــاء القديمة عىل فريق مديرية  فوز فريق مديرية صنع
الصافية بشوطني مقابل شوط بواقع 25/ 19, 20/ 25 
ــورة عىل فريق  ــب فريق مديرية الث ــا تغل و15/ 13، كم

مديرية التحرير بشوطني دون رد بانسحاب األخري.
ــق مديرية  ــاز فري ــة ف ــة الثاني ــاب املجموع ولحس
ــني نظيفني  ــة آزال بشوط ــق مديري ــىل فري ــدة ع الوح
ــة 25/ 11 و25/ 11 وحقق فريق مديرية بني  بمحصل
الحارث فوزا ثمينا عىل فريق مديرية شعوب بشوطني 

دون رد بواقع 25/ 20 و 25/ 22.
ــة ذاتها اليوم األربعاء  وتتواصل منافسات املسابق
ــن املجموعة  ــات، حيث يلعب ضم ــة أربع مباري بإقام
األوىل فريقي مديريتي صنعاء القديمة ومعني ويلعب 

فريق مديرية التحرير مع فريق مديرية الصافية.

ــا مديريتي  ــة الثانية يلتقي فريق وضمن املجموع
ــق مديرية بني  ــب فري ــا يلع ــدة، فيم ــني والوح السبع

الحارث مع فريق مديرية آزال.
ــات فازت مديرية  ــرة الطاولة للطالب ويف مسابقة ك
ــر والصافية عىل  ــة شعوب 3/ صف ــورة عىل مديري الث
ــر  ــارث 3/ صف ــي الح ــىل بن ــورة ع ــر والث آزال 3/ صف
ــدة عىل شعوب 3/ صفر وشعوب عىل السبعني  والوح
ــورة عىل  ــر والث ــىل آزال 3/ صف ــة ع (أ) 3/ 2 والصافي

السبعني (ب) 3/ صفر.
ــدرت العبة  ــج للطالبات تص ــة الشطرن ويف مسابق
ــالث نقاط  ــيل الرتتيب بث ــوب خلود البج ــة شع مديري
ــي الحارث  ــت العبة مديرية بن ــالث جوالت وحل من ث
شيماء الحكيمي يف املركز الثاني بثالث نقاط من ثالث 
ــة مريم يونس  ــاءت العبة مديرية الصافي جوالت وج

ثالثا برصيد نقطتني من ثالث جوالت.

تواصل منافسات دورة األلعاب املدرسية يف أهلي صنعاء

جمعان والغراسي وإيجلز وجودة فود إىل نصف نهايئ بطولة يمن السالم السباعية
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