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الثورة/عبدالرقيب فارع 
ــًال  بط ــدة  الوح ــق  فري ــوج  ت
ــه عزوه  ــد عبدالل ــة الفقي لبطول
ــا نادي  ــلة التي نظمه لكرة الس
ــار فعاليات  وحدة صنعاء يف إط
ــي األول الذي  ــى الرمضان امللتق
يقيمه نادي وحدة صنعاء خالل 

شهر رمضان املبارك.
ــق الوحدة  ــراز فري وجاء إح
ــوزه يف  ــب ف ــة عق ــكأس البطول ل
املباراة النهائية عىل نظريه أهيل 
ــة 60 / 55، حيث  صنعاء بنتيج

ــع  ــرتات األرب ــج الف ــاءت نتائ ج
ــرتة األوىل 11 / 18،  ــايل: الف كالت
ــرتة  ــة 14 / 18، الف ــرتة الثاني الف
ــرتة الرابعة  ــة 17 / 13، الف الثالث
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ــة  ــد املطري ــة الفقي ويف بطول
ــان،  ــت مبارات ــدم أقيم ــرة الق لك
ــاراة األوىل تعادل فريقا  ففي املب
ــاء بهدف  ــعب صنع الرشطة وش
ملثله، حيث سجل للرشطة عماد 
ــعب  للش ــجل  وس ــاوي،  العيش

عبدالرحمن الحيفي.
ــاراة الثانية  فاز فريق  ويف املب

آزال عىل 22 مايو بنتيجة  3 / 1.
ــة  الثقافي ــابقة  املس ــن  وضم
ــار امللتقى فاز  ــام يف إط ــي تق الت
فريق املجد بالسبعني عىل فريق 
ــباب بنتيجة  ــاء ش ــدة صنع وح
ــق  ــاز فري ــة، وف 18 / 17.5 درج
ــدة صنعاء عىل نادي  فتيات وح
ــعب صنعاء  ــاز ش ــتقبل وف املس
ــذه  وبه ــة  األمان ــافة  كش ــىل  ع
النتائج تأهلت فرق فتيات وحدة 
ــد واتحاد  ــادي املج ــاء ون صنع
ــاء للمربع  ــعب صنع التنس وش

الذهبي للمسابقة.

الثورة/أحمد أبوزينة
وصلت منافسات بطولة كمران 
ــختها  نس يف  ــس   للتن ــة  الرمضاني
الرابعة إىل مراحلها األخرية والتي 
ــس  للتن ــام  الع ــاد  االتح ــا  ينظمه
ــة كمران  ــكواش برعاية رشك واالس
ــتثمار خالل الفرتة  للصناعة واالس
ــام  ــاري وتق ــو الج (14 - 19) يوني
ــاد  اتح ــب  مالع ــىل  ع ــاتها  منافس
ــاء وألربع  ــة صنع ــة بالعاصم اللعب
فئات هي (الرباعم- الناشئني- كبار 
- الرواد) فردي وزوجي وبمشاركة 

أكرث من 120 العباً من الجنسني.
وأسفرت مواجهات مساء أمس 

األول عن النتائج التالية:
فئة الرباعم:

ــدور النهائي الالعب  تأهل إىل ال
ــىل  ع ــوزه  بف ــي  العلف ــز  عبدالعزي
ــا  ــدروس، كم ــني العي ــب حس الالع
تأهل للدور ذاته الالعب ايهم لطف 

بالفوز عىل الالعب أحمد الدبعي.
فئة الناشئني:

ــهيل  س ــان  الالعب ــل  تأه

ــان إىل  ــامة رمض ــدي وأس الصعي
ــىل الالعبني  ــا ع ــي بفوزهم النهائ
ــيس  ــل العب ــادل وخلي ــد عب أحم

تواليا.
فئة الكبار:

ــي الورد إىل  تأهل الالعب فهم
نصف النهائي بفوزه عىل الالعب 
سلطان املسمري وبلغ الدور ذاته 
ــن حبيب بفوزه عىل  الالعب حس
الالعب حسني السقاف، كما تأهل 
ــورد بفوزه عىل  ــامي ال الالعب س
ــاري وتأهل  الكب ــد  ــب محم الالع
ــاب  الالعب منيع املقالح عىل حس

الالعب حمزة املسمري.
فئة الرواد:

ــف الذرة إىل  ــل الالعب لط تأه
ــي البطولة بفوزه عىل  نصف نهائ
ــل  ــب، وتأه ــي املرق ــب ناج الالع
ــوزه  ــي بف ــد الديلم ــب أحم الالع
ــوكل، كما  ــل مت ــب نبي ــىل الالع ع
بلغ الدور ذاته الالعب محمد هبه 
ــم  ــب عبدالكري ــىل الالع ــوزه ع بف
ــد  ــب ولي ــل الالع ــي وتأه البخيت
ــيل بفوزه عىل الالعب قيس  الفس

شاهر.

ــافة أمانة  ــة كش ــذت مفوضي نف
ــني املاضيني  ــالل اليوم العاصمة خ
ــالت  الحم ــن  م ــة  الثاني ــة  الحمل
ــع التي  ــة املجتم ــة لخدم الرمضاني
ــهر  ش ــالل  خ ــة  املفوضي ــا  تنظمه
ــام وللعام  ــان املبارك من كل ع رمض
ــوايل وتتمثل الحملة  الثاني عىل الت

الثانية يف حملة نظافة املساجد.
ــالت الرمضانية  ــن الحم وتتضم
ــهد  تش ــي  الت ــع  املجتم ــة  لخدم
ــاركة أكرث من 300 قائد وكشاف  مش
ــار ومن مختلف  ــن مختلف األعم م
ــق أمانة  ــدارس ومناط ــات وم مديري
العاصمة خمس حمالت مجتمعية 
ــال املرور  ــاعدة رج ــي حملة مس ه

ــة  ــاجد وحمل ــة املس ــة نظاف وحمل
ــوارع العاصمة  ــجري ش ــني وتش تزي
وحملة توزيع كسوة العيد لألطفال 
ــة زيارة  ــراء واملحتاجني وحمل الفق

الجرحى وتوزيع الهدايا لهم.
ــة  نظاف ــة  حمل يف  ــارك  ويش
ــاف حيث  ــاجد 100 قائد وكش املس
ــجداً موزعة عىل  تم تنظيف 35 مس
ثمان مديريات يف العاصمة صنعاء 
ــة بتجاوب كبري من  وحظيت الحمل
أوساط املجتمع اليمني عامة كونها 
ــا  ــه وتنظيفه ــوت الل ــتهدفت بي اس

وتنظيف مرافقها املختلفة.
ويف سياق متصل تتواصل لليوم 
ــوايل فعاليات  ــرش عىل الت الثاني ع

الحملة األوىل التي بدأتها املفوضية 
ــهر رمضان  ــادي عرش من ش يف الح
ــاعدة  املبارك واملتمثلة يف حملة مس
رجال املرور والتي يشارك فيها أكرث 
ــاف ينترشون يف  ــن 100 قائد وكش م
ــوالت العاصمة  ــق وج ــم مناط معظ
ــهد ازدحاما شديدا خالل  التي تش
ــتمر  وتس ــارك  املب ــان  رمض ــهر  ش
ــهر رمضان  ــى نهاية ش الحملة حت
ــاعدة رجال املرور  ونالت حملة مس
ــارع  ــاط الش ــرياً يف أوس ــاً كب ترحيب
ــة كبرية يف  ــا من أهمي ــي ملا له اليمن
تخفيف االزدحامات التي تشهدها 
ــم  ــة وتنظي ــوارع العاصم ــب ش أغل

حركة السري بكل سهولة ويرس.

سيئون/جمعان دويل
ــيئون بطاقة التأهل  خطف فريق س
ــرة القدم  ــة ك ــي بطول ــة إىل نهائ الثاني
ــوادي حرضموت  ــة ب ــية املقام الخماس
ــباب عينات  ــق ش ــىل  فري ــد فوزه ع بع
ــداف  أه  3 ــل  مقاب ــداف  أه  5 ــة  بنتيج
ــة  الثاني ــي  النهائ ــف  نص ــاراة  مب يف 
ــس بالصالة  ــاء أم التي جمعتهما مس

الرياضية املغطاة بسيئون.
وكان فريق شباب القطن قد خطف 
ــي  نهائ إىل  ــة  املؤهل األوىل  ــة  البطاق
ــا 18 فريقا  ــارك  فيه ــة التي يش البطول

من أندية وادي حرضموت.
ــوط األول من املباراة كان مثريا  الش
ــيئون بهدف  ــيا حيث تقدم س وحماس

ــادل عينات  ــبق ولكن رسعان ما ع الس
ــتفاد سيئون من هجمة  النتيجة ثم اس
ــجل  ــه ليس ــدام العبي ــني أق ــقة ب منس
ــوط األول  ــي وينهي الش ــدف الثان اله

متقدما بهدفني مقابل هدف.
ــجل عينات  ــي س ــوط الثان ويف الش
ــيئون  ــي س ــن العب ــادل لك ــدف التع ه
ــم وأضافوا الهدف الثالث  واصلوا تألقه
ــة  ــات النتيج ــدل عين ــا ع ــان م ورسع
ــتفاد من خربة العبيه  ولكن سيئون اس
ــجل هدفني متتالني لتنتهي املباراة  وس
ــيئون 5 / 3 وليتأهل إىل  ــوز فريق س بف

املباراة النهائية.
ــام املباراة النهائية  ومن املقرر أن تق
ــوم  ي ــيئون  وس ــن  القط ــباب  ش ــني  ب

السادس من شهر شوال املقبل.

ذمار/عادل الطيش
ــي  التنان ارشف  ــم  املهاج ــاد  ق
ــران لخطف أوىل  ــه مصانع عم فريق
ــاراة النهائية  ــور للمب ــات العب بطاق
ــتوى  ــرق املس ــة لف ــة الكروي للبطول
ــة  الرياضي ــاب  األلع ــدورة  ب األول 
ــي ينظمها  ــنوية الت ــة الس الرمضاني
ــباب والرياضة بمحافظة  مكتب الش
ذمار بعد الفوز الصعب والثمني عىل 
فريق الحمراء يف اللقاء الجماهريي 
ــىل امللعب  ــس ع ــا أم ــذي جمعهم ال
ــبأ يف مباراة  ــادي نجم س األحمر بن

نصف النهائي.
ــا طيلة فرتاته  اللقاء جاء متكافئ
ــاس من العبي  ــهد الندية والحم وش
ــوط  ــف الش ــى منتص ــني حت الفريق
ــم  نج ــه  في ــف  خط ــذي  وال ــي  الثان
ــي  ــة ارشف التنان ــع العمراني املصان
ــر دربكة أمام  ــوز الوحيد اث هدف الف
ــد االدور حيث  ــارس خال مرمى الح
ــع الحمراء  ــرة بمداف ــت الك اصطدم
ــدف  ــة ه ــباك معلن ــادت إىل الش وته
الفوز الغايل والثمني الذي نجح بعده 
ــاظ  ــران يف الحف ــع عم ــو مصان العب

عليه حتى أطلق الحكم عيل العنربي 
ــه معلنا عودة مصانع عمران  صافرت
يف  ــوي  الق ــور  والظه ــق  التأل إىل 
البطوالت الكروية الذمارية بعد فرتة 
ــروج املبكر يف  ــات والخ ــن اإلخفاق م

البطوالت السابقة.
ــبأ  ــم س ــادي نج ــة ن ــىل صال وع
ــة  البطول ــات  منافس ــت  اختتم
ــرواد  لل ــة  الطاول ــرة  لك ــة  الرمضاني
ــد  ــرضم احم ــا املخ ــوج به ــي ت والت
ــتحق عىل  ــوز املس ــد الف ــري بع املط
ــد بنتيجة  ــابق عيل الولي البطل الس
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ــات دورة األلعاب  ــن فعالي  وضم
ــة الرمضانية انطلقت عرص  الرياضي
ــات البطولة الرمضانية  أمس منافس
ــي ينظمها فرع  ــوى والت ــاب الق أللع
ــباق  ــام للعبة بإقامة س ــاد الع االتح
ــاركة 10  ــرواد بمش ــة 60 م   لل الرسع
ــني  ــوز الالعب ــن ف ــفر ع ــني واس العب

التالية أسماؤهم باملراكز األوىل:
ــل الديلمي، الثاني/ األول/جمي
ــى  الثالث/يحي ــي،  الضبع ــل  نبي
الهجري،  ــن  الرابع/محس ــث،  الوري

الخامس/جمال عزيز الخرض.

ــز األول  ــبعني باملرك ــوج فريق الس ت
ــة  ــة العام ــة الوطني ــابقة الثقافي للمس
ــت  ــة تح ــادي العروب ــا ن ــي ينظمه الت
ــة العدوان"  ــعار "التصدي ومواجه ش
ــاط الرمضاني  ــار فعاليات النش يف إط
ــذي  وال ــادس  الس ــايف  الثق ــايض  الري
ــاء  الثالث ــٍد  غ ــد  بع ــه  فعاليات ــم  تختت
ــرة  ك ــي  لعبت يف  ــات  منافس ــمل  ويش
ــرة  الطائ ــرة  والك ــية  الخماس ــدم  الق
ومسابقة القرآن الكريم للكبار والرباعم 

واملسابقة الثقافية الوطنية العامة.
وجاء إحراز فريق السبعني باملركز 
ــابقة الثقافية التي شهدت  األول للمس
ــوزه أمس  ــب ف ــاً عق ــاركة 14 فريق مش
ــق رواد  ــة عىل فري ــابقة النهائي يف املس
ــة مقابل 27  ــة 30 درج ــة بنتيج العروب
ــة، ليخطف فريق  ــة ونصف النقط نقط
ــز  املرك ــاركاً  ت األول  ــز  املرك ــبعني  الس
ــال  ون ــة،  العروب رواد  ــق  لفري ــي  الثان
ــز الثالث عقب فوزه  ــق امليثاق املرك فري
ــز الثالث التي  ــابقة تحديد املرك يف مس
ــريه فريق  ــاً عىل نظ ــت أمس أيض أقيم
ــل 20  ــة مقاب ــة 23 درج ــرص بنتيج الن

درجة.
ــن معني  ــبعني كل م ــل فريق الس مث

ــادي  الصي ــني  مع ــام  وهش ــادي  الصي
ــار محمد  ــامي محمد العيوي وبش وس
ــل  ــا مث ــري، فيم ــرص املصق ــدره ون حي
فريق رواد العروبة كل من فؤاد أحسن 
ــد الصيادي  ــف أحم ــياغي ويوس الس
ــرم أحمد  ــراف وأك ــعد الج وزكريا مس
الوادعي ورياض أحمد الوادعي، ومثل 
ــز الثالث  ــب املرك ــاق صاح ــق امليث فري
ــايل  الكه ــارص  عبدالن ــارق  ط ــن  م كل 
ــد ومروان عيل  وعبدالرحمن صالح زي
ــد مقبل الجماعي ومعاذ  حبيب ومحم

أحمد اللهبي.

ــني يتأهالن  ــدد أمس أول فريق وتح
ــد الوطن  ــي بطولة فقي ــف نهائ إىل نص
ــح لكرة  ــد عبدالله صال ــوم محم املرح
ــن  ضم ــة  املندرج ــية  الخماس ــدم  الق
ــادي العروبة،  ــي بن ــاط الرمضان النش
ــبعني  ــهداء الس ــث حجز فريقي ش حي
ــهيد حامد الحباري أول مقعدين  والش
ــا  ــب تحقيقهم ــي عق ــف النهائ يف نص
ــني  اللت ـــ8  ال دور  ــي  مبارات يف  ــوز  الف
ــا أمس عىل صالة املرحوم يحيى  أقيمت

الجربي بالنادي.
ــبعني  ــهداء الس ــاز فريق ش حيث ف

ــباب النرص شباب النرص  عىل نظريه ش
بنتيجة 3 / 2، سجل لشهداء السبعني 
ــن  والحس ــني)  (هدف ــم  الكمي ــد  ولي
ــباب  ــديف ش ــجل ه ــا س ــحيط، فيم ش
ــرسوري وعبدالعزيز  ــب ال ــرص وهي الن

العتايش.
ــد الحباري  ــهيد حام أما فريق الش
ــيل  ع ــده  عب ــق  املتأل ــب  الالع ــادة  بقي
اإلدرييس فقد تأهل إىل نصف النهائي 
ــدارس النزييل  ــىل فريق م ــوزه ع بعد ف
ــث  ــة 7 / 2، حي ــو بنتيج ــرع 22 ماي ف
ــهيد الحباري كل من عبده  سجل للش
ــري (أربعة  ــيل األدرييس وأيمن املط ع
ــوس  ــري وقاب ــان املط ــداف)، وعدن أه
ــدارس  ــديف م ــجل ه ــا س ــام، فيم عص
ــزام  ــد ح ــان عبداملجي ــيل الالعب النزي

ووليد سويد.
ــة  ــا دور الثماني ــوم مبارات ــام الي تق
ــد  عق ــتكمالن  س ــان  واللت ــان  األخريت
ــي،  النهائ ــف  نص إىل  ــة  املتأهل ــرق  الف
ــي يف األوىل فريقا النرص وعرفان  فيلتق
ــب يف الثانية فريقا رديف العروبة  ويلع

والشهيد سلمان األسد.
تصوير/عزام القطرشي

شهداء السبعني والشهيد الحباري إىل نصف نهايئ خماسية القدم:

فريق السبعني يتوج باملسابقة الثقافية بنادي العروبة
     

أحمد أبو منرص

إيجابية اختيار  
املستشارين

وجهة نظر

باألمس ومن وقت مبكر كنت يف وزارة الشباب والرياضة ولفت انتباهي 
وصول طاقم الهيئة االستشارية التي تم اختيارها وتشكيلها من قبل األخ 
وزير الشباب والرياضة االستاذ حسن محمد زيد قبل كل موظفي الوزارة 
وبشكل ملفت ومؤثر يف النفس أن تكون هذه الكوكبة املختارة أول امللتزمني 
ــتوى ومهنية  ــان عىل مكانة ومس ــد.. وال يختلف اثن ــور والتواج يف الحض
ــاري  ــا الثقة للعمل االستش ــي وضعت فيه ــخصيات الت ــة هذه الش وأهلي
ــارين يف  ــع املستش ــوذ عىل وض ــا هو مأخ ــس م ــات عك ــل الصالحي وبكام

الوزارات واملؤسسات األخرى.. وهذا ما يحسب للوزير ويشكر عليه.
ــخصية القيادية  ــوايل الش ــتاذ محمد عبدال ــال االس ــخصيات أمث وش
ــري يف خدمة  ــدور الكب ــب وكان لها ال ــدة مناص ــت ع ــي تول ــة الت والرياضي
ــهمت يف خربتها  ــام 1963م ويعترب من القيادات التي اس ــة منذ الع الرياض
ــخرت  ــه إىل اليمن وس ــل عودت ــرص قب ــة م ــن جمهوري ــفتها م ــي ارتش الت
ــبتمرب عىل مستوى كل األندية  خربتها لخدمة الوطن من أول قيام ثورة س

واملنتخبات.
ــادي املميز الذي  ــيل الخوالني الرجل القي ــن ع ــتاذ حس ثم يأتي االس
ــاد الرياضة  ــس اتح ــؤول ريايض متميز ومؤس ــرضب به املثل كقائد ومس ي
للجميع ومتميز أيضا كشخصية وطنية مخلصة يف أداء واجباته ورسالته 
ــل األول الذين تم تأهيلهم يف  ــتفاد منها كونه من الرعي ــة التي اس الرياضي
أول دورة للشباب اليمني والقيادات الرياضية من جمهورية الجزائر العام 
ــس الصورة املرشفة  ــذي كانت له بداية موفقة يف عك ــخص ال 73م وهو الش
ــة الرياضة  ــت لهم بصمات يف خدم ــي الجزائر الذين كان ــتوى خريج ملس
ــة والخوالني أبرزهم كمدرب لنادي وحدة صنعاء يف الزمن الجميل  اليمني
الذي اشتهر فيه أملع النجوم الوحداوية كعبدالله الرويض ونرص الجرادي 
ــول  ــد الرشجيي وعيل األش ــذري وقائ ــحاق وأحمد الع ــن اس وعبدالرحم
ــاف موهبة الكابنت خالد  ــدي ويحسب له اكتش ــاكر وأحمد رش ويحيى ش
ــب للخوالني تحقيقه لبطولة كأس  العريش وابرازه كنجم موهوب.. ويحس
ــاهم أيضا يف قيادة اتحاد كرة  ــن التي أقيمت يف عدن العام 1981م وس اليم
ــني األهجري وعيل  ــة حس القدم بتوليه منصب وكيل االتحاد يف عهد رئاس
ــول وعيل الربوي ويحيى الكحالني، ثم يأتي األستاذ عباس املدومي  األش
ــخصيات  ــو من الش ــارية وه ــة االستش ــم الهيئ ــخصية يف قوائ ــث ش كثال
ــعبية وقدم  ــن جمهورية الصني الش ــة التي تخرجت م ــة القيادي الرياضي
ــهودة أثناء توليه مسؤولية أمني عام اتحاد تنس الطاولة بعد  خدمات مش
ــه كأول عضو  ــب ل ــذا يف ألعاب القوى والذي يحس ــه من الصني وك تخرج
ــة إىل أنه توىل عدة  ــة يف العام 83م إضاف ــي لتنس الطاول ــاد العرب يف االتح
ــباب والرياضة يف صنعاء وعمران  ــب قيادية كمدير عام ملكاتب الش مناص
ــارية، ثم  ــن اختيار الوزير للهيئة االستش وريمة وهذا ما يعزز أهمية حس
ــب له  ــخصية رياضية يحس ــد عيل الفقيه كرجل وش ــتاذ محم يأتي االس
ــافة التي ساهم يف إعادة تشكيلها بالشكل  عمله القيادي يف جمعية الكش

القانوني.. وهؤالء جميعاً عملوا كوكالء للوزارة.
ــن  ــتاذ حس ــذي عمل كزميله االس ــرص ال ــد من ــتاذ محم ــة لالس إضاف
ــة  ــام أثناء رئاس ــدم كأمني ع ــرة الق ــاد ك ــادة اتح ــه يف قي ــي ورافق الخوالن
ــخصية قيادية  ــهد له كش ــول والربوي والكحالني.. ويش ــري واألش االهج

تتميز باالخالق واالخالص واملصداقية يف عمله.
ــارين وهو اآلن األمني العام للهيئة  ويأتي دور الدينامو يف هيئة املستش
ــذي توىل عدة  ــني هجوان ال ــتاذ الرتبوي القيادي حس ــارية االس االستش
ــالص والوطنية  ــهود له باالخ ــه فيها ومش ــة واثبت جدارت ــب قيادي مناص

ومواجهة الفساد برصامة.
ــتحقون التقدير واالحرتام واالنصاف بالثناء عليهم والشكر  هؤالء يس
ــادات الرياضية  ــري من القي ــادة االعتبار للكث ــب له إع ــر الذي يحس للوزي

وحضوره وتواجده املثابر يف كل األعمال والفعاليات.
ــباب  ــتقبل واعد للش وأخرياً هذا ما يجعلني أنقل للجميع الثقة بمس
ــباب والرياضة التي  ــل وزارة الش ــاد داخ ــة يف تجفيف بؤر الفس والرياض

كانت سائدة يف الزمن السيئ للوزارة.

تعادل الشرطة والفتيان وفوز آزال يف بطولة وحدة صنعاء الرمضانية

الوحدة يتوج ببطولة الفقيد عزوه لكرة السلة

المطري بط لطاولة الرواد والوليد وصيفًا

مصانع عمران لنهايئ كروية ذمار
بطولة كمران الرمضانية 

للتنس تصل مراحلها األخرية
مفوضية كشافة األمانة تنفذ حملة نظافة املساجد

سيئون يخطف بطاقة التأهل الثانية 
لنهايئ بطولة القدم الخماسية بالوادي
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