
الثورة/أحمد أبوزينة
ــن التتويج بلقب  ــرتب فريق يمن موبايل م أق
ــي ينظمها  ــرة الت ــات للكرة الطائ ــة الرشك بطول
ــام للرشكات بالتنسيق مع  االتحاد الريايض الع
ــرة بأمانة العاصمة وتقام  فرع اتحاد الكرة الطائ

منافساتها عىل ميدان التحرير.
ــوز باللقب  ــرتب يمن موبايل من الف حيث اق
بعد أن حقق الفوز عىل نظريه بنك اليمن الدويل 
بشوطني نظيفني يف اللقاء الذي جمعهما مساء 

أمس األول.
ــن موبايل الشوط األول ملصلحته  وكسب يم
ــوط  ــرة يف الش ــل السيط ــع 25 / 10، ليواص بواق

الثاني وفاز به بنتيجة 25 / 21.
ــل  ــن موباي ــق يم ــع فري ــة رف ــذه النتيج وبه
ــارق ثالث  ــدارة بف ــاط يف الص ــده إىل 10 نق رصي
نقاط عن وصيفه بنك اليمن الدويل الذي يملك 

7 نقاط.
ــن  ــق تيليم ــاوز فري ــة تج ــاراة الثاني ويف املب
ــوط، إيجلز  ــز بشوطني لش ــه فريق ايجل منافس
ــوط األول بنتيجة 25 / 17، قبل أن  تقدم يف الش

يتمكن فريق تيليمن من كسب الشوطني الثاني 
والفاصل بنتيجة 25 / 17 و 15 / 13.

ــل فريق تيليمن يف املركز  وبهذه النتيجة يح
ــث بست نقاط، بينما رفع إيجلز رصيده إىل  الثال

4 نقاط يف املركز الخامس.
ــق الرثيا عىل  ــة تغلب فري ــاراة الثالث ويف املب
ــوط، الرثيا  ــة بشوطني مقابل ش منافسه العاملي
ــع 25 / 13، وعادل  ــوط األول بواق ــوق يف الش تف
ــوط الثاني 32  ــوزه يف الش ــة بف ــة النتيج العاملي
ــوط الفاصل  ــب الش ــا ويكس ــود الرثي / 30، ليع

ملصلحته بنتيجة 15 / 13.
ــا يف املركز  ــة الزال فريق الرثي ــذه النتيج وبه
ــه فريق العاملية  ــادس بخمس نقاط ويسبق الس
ــه يتفوق  ــاط ولكن ــس النق ــع بنف ــز الراب يف املرك

بفارق نقاط األشواط.
ــي تقام منافساتها  ــة كرة السلة الت ويف بطول
ــاء أقيمت  ــادي أهيل صنع ــة الرواد بن عىل صال
ــي العاملية والرشكة  ــس مواجهة جمعت فريق أم
األوىل للنقل وانتهت مجرياتها بفوز رشكة النقل 
ــة النقل إىل  ــع رصيد رشك ــة 64 / 45 لريتف بنتيج

8 نقاط ومحافظا عىل املركز الثالث يف البطولة.

الثورة/محمد الخمييس
ــي األول لكرة القدم  يضع منتخبنا الوطن
ــري ظهر  ــه األخ ــرية يف تمرين ــات األخ اللمس
ــب النيبال  ــدادا ملواجهة منتخ ــوم استع الي
ــة من  ــة الثاني ــاء يف الجول ــدا الثالث ــر غ ظه
ــة إىل كأس آسيا  ــة املؤهل ــات النهائي التصفي

(اإلمارات2019).
ــي يف التمرين الذي  ــز الجهاز الفن وسريك
ــاك يف العاصمة  ــال ش ــىل ملعب ه سيقام ع
كاتمندو الذي ستقام عليه املباراة عىل عدد 
من الجمل التكتيكية وتطبيقها عىل أسلوب 
ــه املنتخب اثناء  ــذي سيعتمد علي ــب ال اللع

املباراة.
ــة املنتخب عرص أمس  وعقب وصول بعث
ــة كاتمندو قادماً  ــت العاصمة النيبالي بتوقي
ــر  ــا معسك ــه فيه ــب إقامت ــرة عق ــن القاه م
ــه  ــة تمرين ــب إلقام ــر املنتخ ــي اضط خارج
ــدم وجود إنارة  ــة الفندق بسبب ع يف حديق
ــب يف العاصمة  ــاراة أو أي ملع ــب املب يف ملع
ــن تمرين  ــن عبارة ع ــان التمري ــدو وك كاتمن
ــل يف االستطالة  ــف (استشفاء) ويتمث خفي
والجري الخفيف بهدف اسرتخاء العضالت  

وإزالة إرهاق السفر.
اليوم.. االجتماع الفني واملؤتمر الصحفي

ــا  صباح ــارشة  الع ــة  الساع يف  ــام  ويق
ــور مراقب  ــي للمباراة بحض ــاع الفن االجتم
املباراة ومراقب الحكام والطاقم التحكيمي، 
ــالل االجتماع اإلطالع عىل الئحة  وسيتم خ
ــزي الذي سريتديه  ــة ومن ثم إقرار ال البطول
ــك  ذل ــب  ويعق ــاراة،  املب ــالل  خ ــان  املنتخب

االجتماع الصحفي للمدربني.
ــد  ــاراة أك ــب للمب ــة املنتخ ــن جاهزي وع
ــن للمنتخب الوطني ومحرتف  الجناح االيم
ــي عبدالواسع املطري  نادي العروبة العمان
ــد الثالثاء التي  ــاراة غ ــة الالعبني ملب جاهزي
ــاج إىل حماس وتركيز  ــن تكون سهلة وتحت ل
ــل  ــر الطوي ــريا إىل أن املعسك ــني، مش الالعب
ــره  ــان اث ــرص ك ــب يف م ــم للمنتخ ــذي اقي ال
ــت مؤخرا إىل معسكر  إيجابي قائال: انضمم
ــي املحرتفني،  ــا وزمالئ ــرص أن ــب يف م املنتخ
ــاً يف  ــا إيجابي ــا فارق ــا الحظن ــد وصولن وعن
ــن املكثفة  ــة للتماري ــا نتيج ــة زمالئن جاهزي
ــة مباراة  ــة بعكس جاهزي ــات الودي واملباري
ــؤرشا إيجابيا  ــذا م ــرب ه ــان، ويعت طاجاكست
ــق الفوز  ــا لتحقي ــة لن ــا بالنسب ــا مهم ودافع
ــا نعد به  ــاط، وهذا م ــالث النق ــودة بالث والع

الجماهري الوفية.
من جانبه قال العب االرتكاز ناطق حزام: 

ــذي اقيم يف مرص كان  إن معسكر املنتخب ال
ــث كانت  ــع النواحي، حي ــن جمي ــا م ناجح
ــع اللياقة ومن  ــة بالجانب البدني ورف البداي
ــب التكتيكي الذي  ــال إىل الجان ثم تم االنتق
ــاض خالله املنتخب خمس مباريات ظهر  خ
ــن مباراة  ــون بشكل افضل م ــا الالعب خالله
ــا الالعبون تطبيق  إىل أخرى وحاول خالله
ــم املدرب،  ــا منه ــي طلبه ــة الت ــور الفني األم
ــه أن تكلل مجهودات  ــا يف ختام حديث متمني
ــر بتحقيق االنتصار  ــني خالل املعسك الالعب

يف مباراة غداً.
من النيبال

ــىل أرضية ملعب هال شك  املباراة تقام ع
ــدو، حيث وأن  ــي يف كاتمن ــو امللعب الثان وه
ــب الزلزال وغري  امللعب الرئييس ترضر بسب
ــال شك عن  ــب ه ــد ملع ــب، ويبع ــز للع جاه

فندق إقامة املنتخب ما يقارب الساعة.
بعثة املنتخب تسكن يف فندق هيمااليا.

ــة كاتمندو 28  ــرارة يف العاصم درجة الح
درجة مئوية.

ــن  ــن اليم ــر ع ــال يتأخ ــت يف النيب التوقي
ــني دقيقة،  ــة واربع ــني وخمس ــارق ساعت بف
ــام يف الساعة (3عرصا)  ــاراة ستق أي أن املب
ــت  بتوقي ــرا)  ــال (12:15ظه النيب ــت  بتوقي

اليمن.
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كتابة إجابات املسابقة للحلقات كتابة إجابات املسابقة للحلقات 
ــالها  ــح وإرس ــٍط واض ــني بخ ــالها الثالث ــح وإرس ــٍط واض ــني بخ الثالث

دفعة واحدة إىل العنوان التايل: دفعة واحدة إىل العنوان التايل: 
 - ــة  والرياض ــباب  الش - وزارة  ــة  والرياض ــباب  الش وزارة 
ــة  الرمضاني ــعرية  الش ــابقة  ــة املس الرمضاني ــعرية  الش ــابقة  املس
ــد  بري ــدوق  صن ــوى)  أق ــن  ــد (اليم بري ــدوق  صن ــوى)  أق ــن  (اليم
((15961596) أو صندوق بريد () أو صندوق بريد (1206412064))

ــع اللقب  ــم الثالثي م ــة االس ــع اللقب كتاب ــم الثالثي م ــة االس كتاب
ــخصية أو جواز  ــخصية أو جواز ورقم البطاقة الش ورقم البطاقة الش

السفر.السفر.
ــي اإلجابات هو  ــي اإلجابات هو آخر موعد لتلق آخر موعد لتلق

نهاية شهر ذو القعدة نهاية شهر ذو القعدة 14381438هـ .هـ .

غـــــــاَدرا ـــــاض  ـــــري ال إىل 
وحـــــــامـــــــال رســــــالــــــةً

ــي ــت ـــــــردع ال ــــــوةِ ال عــــن ق

ــــدا ــــــا غ ــــــه ــــــــأن ردع ب

أن يـــــحـــــق  مبــــثــــلــــهــــا 

ـــا ـــه ـــاروخ ص جــــربــــت  إذ 

ــــدى ـــا امل ـــن ــــس جـــرب ــــاألم ب

ــل قـــــدرةً ــم ــح ــي ً س وغـــــــدا

إذا إال  ـــفـــهـــمـــوا  ي لــــن 

تـــلـــك اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ـــه صـــاروخـــنـــا ـــم فـــمـــا اس

ـــرا ـــاف ـــس مـــحـــلـــقـــاً م
ـــــن جتــــاســــرا ــــــــوى مل أق

ـــى مـــداهـــا عــابــرا ـــح أض

ــــادرا ـــم ق ـــواص ـــع ــى ال ــل ع

نـــفـــاخـــرا وأن  ــــزهــــو  ن

ــــادرا ــــان ه ــت ك ــس ــال ــب ال

ً ونــــــــــــــاذرا را ــذّ ـــ ـــ ـــ مــحـــ

ــــرا ــــاب ــــك ـــــــــــؤدبُ امل ت

ـــرا ـــاث ـــن ـــم ت ـــه ـــان ـــي ـــن ب

ــــــــذي الـــــصـــــبـــــر ال

ــــــرا؟ ــــم زائ ــــاه ـــى أت مـــت
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ــف العروبة  ــق ردي اعتىل فري
ــن  ــة م ــة الثالث ــدارة املجموع ص
ــد  محم ــن  الوط ــد  فقي ــة  بطول
ــدم  الق ــرة  لك ــح  صال ــه  عبدالل
ــة املقامة حالياً بنادي  الخماسي
العروبة ضمن النشاط الريايض 
ــايف الرمضاني الذي ينظمه  الثق
ــر  شه ــالل  خ ــة  العروب ــادي  ن
ــارك ويستمر حتى  ــان املب رمض
ــن من الشهر  الخامس والعرشي

الفضيل.
ــدارة فريق رديف  وجاءت ص
الثالثة إثر  ــة  العروبة للمجموع
فوزه يف املباراة التي جمعته أمس 
عىل نظريه عرفان بعرشة أهداف 
ــني يف ختام مباريات  مقابل هدف
ــن منافسات  ــة م ــة الثاني الجول
دور املجموعات، ليتصدر رديف 
ــة بست نقاط  ــة املجموع العروب
ــل يف املركز الثاني بثالث  فيما ظ
ــة  ــف العروب ــداف ردي ــاط، أه نق
ــرو وديع  ــرب كل من عم جاءت ع
ــرشيف وجابر السعدي  وماجد ال
ووجدان األصبحي الذين سجل 
كل منهم هدفني وسجل الهدفني 
التاسع والعارش كل محمد بهرم 
ــود الصباري، فيما سجل  ومسع
ــل من عبدالجبار  هديف عرفان ك

املنترص وكريم الخاوي.
ــن  ضم ــة  الثاني ــاراة  املب ويف 
ــق  ــب فري ــة تغل ــس املجموع نف
ــرواد  ال ــريه  نظ ــىل  ع ــورش  الح
ــة،  ــل ثالث ــداف مقاب ــة أه بأربع
ــالث  ث أول  ــورش  الح ــد  ليحص
ــز الثالث  ــًال بها املرك ــاط محت نق
ــرة  مؤخ يف  ــرواد  ال ــل  ظ ــا  فيم
ــل  سج ــاط،  نق ــدون  ب ــب  الرتتي
للحورش كل من زكريا الشعري 
وسهيل الصلوي وعمار العارمي 

ــل للرواد  ــا سج ــني)، فيم (هدف
ــح  وصال ــي  العريق ــالم  عبدالس

العزاني ومحمد الظاهري.
ــات الجولة  ــدأ اليوم مباري تب
دور  ــن  م ــرية  واألخ ــة  الثالث
ــني  مبارات ــة  بإقام ــات  املجموع
ــة الثانية واللتني  ضمن املجموع
ــن هذه  ــني ع ــددان املتأهل ستح
يف  ــب  يلع ــث  حي ــة،  املجموع
ــي  ــيل والرق ــي النزي األوىل فريق
ــل املركز  ــاألول يحت ــدم، ف والتق
ــاط فيما يحتل  الثالث بثالث نق
ــع  الراب ــز  املرك ــدم  والتق ــي  الرق
ــة واحدة، ويلتقي  واألخري بنقط
ــة فريق شباب  ــاراة الثاني يف املب
ــة  املجموع ــدر  متص ــرص  الن
ــع فريق القادسية  بأربع نقاط م
ــالث  ــي بث ــز الثان ــب املرك صاح
نقاط وبفارق األهداف عن فريق 

النزييل.
ــات بطولة الفقيد  ويف منافس
ــربي للكرة  ــى الج ــوم يحي املرح
ــة  املجموع ــن  وضم ــرة  الطائ
ــر  الصق ــق  فري ــق  حق ــة  الثاني
ــريه العزم  ــىل نظ ــوزاً جديداً ع ف
ــوط واحد،  ــل ش ــني مقاب بشوط
األول  ــوط  الش ــر  الصق ــم  فحس
بواقع 25 / 12، فيما كسب العزم 
ــع 28 / 26،  ــوط الثاني بواق الش

ــم الشوط  ــود الصقر ويحس ليع
الثالث والفاصل ملصلحته بواقع  

.5 / 15
ــب  تغل ــة  الثاني ــاراة  املب ويف 
فريق النهضة عىل شباب الخري 
ــع 28 /  ــني دون رد وبواق بشوط
ــم مباريات  26، 25 / 13، وتحس
ــني عن املجموعتني  اليوم املتأهل
ــرق يف النقاط  ــاك الف ــد اشتب بع
يف  ــق  فري ــن  م ــرث  أك ــاوي  وتس

الرصيد النقاطي.
ــم  ــرآن الكري ــة الق ويف مسابق
ــز  ــاب املراك ــس أصح ــدد أم تح
ــة الكبار بعد  الثالثة األوىل يف فئ
ــادل حجر  ــم الحافظ ع أن حس
ــر كسبه مسابقته  املركز األول إث
ــود  ــاس مسع ــة إين ــع الحافظ م
 46 ــل  مقاب ــة  نقط  49 ــة  بنتيج
ــة إيناس  ــل الحافظ ــة لتح نقط
ــب  ذه ــا  فيم ــي  الثان ــز  املرك يف 
ــظ محمد  ــث للحاف ــز الثال املرك

الحذيفي.
ــة  الوطني ــة  املسابق يف  ــا  أم
ــل  تأه ــد  فق ــة  العام ــة  الثقافي
ــع الذهبي  ــاق للمرب ــق امليث فري
ــوزه أمس عىل  ــر ف ــة إث للمسابق
ــة بنتيجة  ــق ناشئي العروب فري

23 نقطة مقابل 21 نقطة.
تصوير/عزام القشطري

     

عبدالسالم فارع

رابطة النجوم 
القدامى

وجهة نظر

ــوم الزمن الجميل، فكرة  ــة قدامى الرياضة من نج رابط
ــات الوطنية  ــا نجم املنتخب ــزة بذل من أجله ــدة ومتمي رائ
ــرص  ــداف األروع ن ــع، واله ــم الرائ ــاء، النج ــدة صنع ووح
ــة، والكثري من اإلعداد  ــرادي الكثري من الجهد واملتابع الج
ــن لنجوم الستينيات  ــري لتصري املالذ والبيت اآلم والتحض
ــرة القدم  ــل يف ك ــن الجمي ــاب الزم ــن أرب ــات م والسبعيني
اليمنية، وحسب مصادر مؤكدة فإن فكرة تأسيس وإشهار 
ــاً ملحوظاً من وزير الشباب  ــة املذكورة القت تجاوب الرابط
ــس بتجاوبه  ــذي عك ــد، ال ــن زي ــاذ حس ــة األست والرياض
وتفاعله مع إخراج الرابطة إىل حيز الوجود مدى العرفان 
ــل، وحرصه الشديد عىل  ــذي يكنه لفرسان الزمن الجمي ال
ــغ إن قلت :  ــم، ولعيل ال أبال ــم وطموحاته ــق أحالمه تحقي
ــى لتأسيسها وإشهارها  ــل هكذا رابطة، حينما يسع إن مث
ــة نرص الجرادي فإن جل منتسبيها  واحد بحجم ونجومي
سيكونوا بنفس املكانة والنجومية، وهذا ما سيجعل وزارة 
ــر الطامح األستاذ حسن  ــاب والرياضة ممثلة بالوزي الشب

زيد خري ظهري لها وملناشطها القادمة.
ــق يف وحدة صنعاء  ــة والتقدير للنجم األسب ــل التحي  ك
ــرادي الذي  ــم الكبري نرص الج ــة النج ــات الوطني واملنتخب
ــي الدكتور قائد  ــدة الصنعان ــع رفيق دربه يف الوح شكل م
الرشجبي ثنائياً ناجحاً طاملا أسعدا الجماهري الوحداوية 

بأرقى الفنون الكروية.
ــق نرص  ــم األسب ــن النج ــورة، ثم ــة املذك ــول الرابط وح
ــز الذي بذله  ــدور الكبري واملتمي ــاً عالياً ال ــرادي تثمين الج
ــاب  الشب وزارة  ــار  مستش ــوايل  عبدال ــد  محم ــاذ  األست
ــة معاشة  ــذه الرابطة حقيق ــل ه ــل جع ــة يف سبي والرياض
ــم ينس الجرادي يف هذا السياق الدور  يلمسها الجميع، ول
ــارون: حسن الخوالني،  ــذي اضطلع به املستش الفاعل ال
ــد جارس، د. حسن  ــه، عباس املدومي، د. أحم محمد الفقي
ــأن الرابطة  ــرادي يف هذا االتجاه ب ــده ربه، كما أكد الج عب
ــات مؤسسية  ــق اسرتاتيجي ــا املرتقبة وف ــؤدي مهامه ست
ــوم القدامى  ــىل النج ــون حكراً ع ــا لن تك ــة، وبأنه مدروس
ــا ستكون املالذ  ــا قد يتصور البعض، لكنه ــرة القدم كم يف ك
ــئ لكل النجوم، ويف مجمل األلعاب  والبيت والحضن الداف
ــي أبرزت عديد املبدعني والعمالقة مثل النجم الكبري يف  الت

كرة الطاولة أحمد زائد.
ــاب الرياضية  ــف األلع ــل يف مختل ــوم الزمن الجمي نج
ــاً ملن يقف معهم،  ــوا حتى اليوم أكرث احتياج ــوا وما زال كان
ــي احتياجاتهم األساسية؛ ألنهم  ويتلمس معاناتهم، ويلب
ــرق يف مختلف  ــة جل الجهد والع ــوا يف الحقب السابق بذل
ــل يف عديد  ــن خري تمثي ــوا الوط ــة، ومثل ــب الرياضي املالع
ــىل املستويني العربي والقاري دون  املحافل واملنافسات ع
ــي يحصل عليها  ــىل العوائد املالية الكبرية الت الحصول ع
ــوى التمثيل  ــري يف مست ــارق الكب ــم الف ــوم رغ ــم الي أقرانه

والعطاءات.
من منا ال يتذكر عطاءات وإبداعات أولئك النجوم التي 
ــورة يف وجدان الوطن واملواطن، ومن  ستظل خالدة ومحف
ــري منهم أوجاع الحاجة، وآالم  ــا ال يعرف كيف كابد الكث من
ــرض؟، وكيف رحل بعضهم إىل دار البقاء يف ظل تجاهل  امل
ــٍز لعطاءاتهم الخالدة؟، واألمثلة يف هذا الشأن  معيب ومخ
أكرث من أن تعد وتحىص، لعل أهمها تلكم األوضاع الصحية 
ــي عاشها أسطورة الكرة  ــة املوجعة واملحزنة الت واملعيشي
ــواد  ــل ج ــم الراح ــق النج ــا األسب ــر دفاعه ــة ووزي اليمني

محسن، وكيف ترك وحيداً حتى رحيله؟!.
ــد كل تلكم املعاناة ألولئك النجوم من أرباب العرص  وبع
الذهبي، وحاالت التنكر لعطاءاتهم الخالدة، هل آن األوان 
ــة، األمل  ــون متفائل ــو آٍت بعي ــا ه ــرون إىل م ــم ينظ لجعله

معقود عىل وزارة الشباب، ورابطتهم الوليدة.

أجرى تمرينًا خفيفًا عقب وصوله كاتمندو:

منتخبنا يضع اللمسات األخرية استعدادًا ملواجهة النيبال
اشتباك وتنافس يف الطائرة وتحديد أصحاب المراكز األوىل يف مسابقة القرآن الكريم

الرديف يعتلي الصدارة يف بطولة الفقيد محمد عبداهللا صالح بالعروبة

صنعاء/عيل غراد
ــوض  لخ ــداداً  استع
ــة اآلسيوية  ــات البطول منافس
ــرر  املق ــاب  للشب ــة  للمالكم
إقامتها يف العاصمة التايلندية 
 –  1 ــرتة  الف ــالل  خ ــوك  بانك
إىل  ــادر  يغ ــادم  الق ــو  يولي  7
العاصمة األردنية عمان العب 
ــة  للمالكم ــي  الوطن ــب  املنتخ
ــاص برفقة مدربه  شعيل القرن
ــي  الحسين ــل  فيص ــي  الوطن
ــر خارجي ملدة  ــة معسك إلقام
ــم ورعاية اللجنة  15 يوماً بدع
ــا  رعايته ــار  إط يف  ــة  األوملبي

ــن  الذي ــن  املربزي ــني  بالالعب
ــدة يف  ــات جي ــروا مستوي أظه
ــو ما  ــة، وه ــل الخارجي املحاف
ــب القرناص الذي  حققه الالع
ــة الذهبية لوزن  ــرز امليدالي أح

ــة  ــة العربي ــم يف البطول 49 كج
ــاب املالكمة التي  ــة لشب الثاني
ــة  ــة املرصي ــت يف العاصم أقيم
ــارس  ــر م ــالل شه ــرة خ القاه

املايض.

األوملبية تعد العب املالكمة القرناص لآلسيوية

تنطلق عرص اليوم االثنني عىل صالة كرة الطاولة بالنادي 
ــات العمرية للشباب  ــات بطولة الفئ ــيل بصنعاء منافس األه
ــردي كرة الطاولة التي ينظمها اتحاد  والناشئني واالشبال لف
ــا يمثلون أندية  ــود بمشاركة 64 العب ــة عىل كأس الصم اللعب
ــن محافظات (أمانة العاصمة - تعز  الدرجة األوىل والثانية م
ــدة - حجه - صعدة) وتستمر منافساتها حتى  - اب - الحدي

الـ14 من يونيو الجاري.
ــاد الطاولة مطهر زباره  ــذا الصدد أكد أمني عام اتح ويف ه
ــام للموسم  ــة االتحاد الع ــي ضمن خط ــذه البطولة تأت أن ه

ــىل االهتمام بهذه الفئات كونها  2017م وان االتحاد حرص ع
ــب وصقل  ــاف املواه ــة إىل اكتش ــة إضاف ــدة اللعب ــل قاع تمث
مهاراتهم ليمثلوا نواة املنتخبات الوطنية يف املستقبل، مشريا 
ــة الدرجة األوىل  ــني اثنني يف كل فئة من أندي ــة العب إىل مشارك
ــة الثانية اضافة إىل  ــل فئة من أندية الدرج ــب واحد يف ك والع

العبي املركز التدريبي للواعدين.
ــة تنافسا قويا بني الالعبني  ــع زباره أن تشهد البطول وتوق
ــم يف رفد  ــن ان تسه ــدة يمك ــب جدي ــور مواه ــني وظه املشارك
ــف  مختل ــن  م ــن  املتميزي ــني  بالالعب ــة  الوطني ــات  املنتخب

ــات، متطرقاً إىل ان االتحاد حرص عىل اختيار  طاقم  املحافظ
ــادة الحكم الدويل  ــي دويل إلدارة لقاءات البطولة  بقي تحكيم
ــن الدوليني  ــاً للبطولة ومعه كال م ــاً عام ــل الضبعي حكم نبي
ــادل اليفاعي إضافة إىل الحكمني مراد ياسني   عيل األعرج وع

وخالد الدرم.
ــاد استكمل كافة  ــارة إىل أن االتح ــه باإلش ــم حديث واختت
التحضريات الخاصة بإقامة البطولة التي تعد باكورة أنشطة 
ــا  ــر انطالقته ــي تأخ ــايل 2017م  والت ــم الح ــاد للموس االتح

بسبب تأخر رصف املخصصات املالية.

ذمار/عادل الطيش
ــرب بلقب  ــني الع ــب املزارع ــوج فريق مكت ت
ــرة القدم  ــة للرواد لك ــأس البطولة الخماسي وك
ــة  الرياضي ــاب  األلع دورة  ــن  ضم ــة  املندرج
ــة املقامة بمحافظة  ــة السنوية الثالث الرمضاني
ــة  والرياض ــاب  الشب ــب  مكت ــا  وينظمه ــار  ذم

باملحافظة.
ــب املزارعني العرب  ــج فريق مكت وجاء تتوي
ــي أقيمت عىل  ــاراة النهائية الت ــوز يف املب بعد ف
ــق رواد جامعة  ــىل فري ــة ع ــد راوي ــة الفقي صال
ــا محمد عيل زكريا  ــار بسبعة أهداف أحرزه ذم
ــان) ومحمد  ــي (هدف ــد امللك ــان) ومحم (هدف
ــادل عيل الوصابي  ــادل التالبي وع املرشقي وع
ــة أحرزها  ــرواد الجامع ــداف ل ــل أربعة أه مقاب

يحيى الوريث وعادل عمر وفؤاد عباد.
ــات  ــر البطاق ــة آخ ــق القادسي ــزع فري وانت
ــي من البطولة الكروية  املؤهلة للدور ربع النهائ
ــد أن  ــاب بع ــدورة األلع ــوى األول ب ــرق املست لف

ــي بهدف ملثله عىل فريق  فرض التعادل االيجاب
مصانع عمران يف املواجهة التي جمعتهما عرص 
أمس عىل امللعب األحمر بنادي نجم سبأ ذمار.

العبو مصانع عمران دخلوا اللقاء بأريحية 
ــات العبور عن  ــد أن ضمنوا أوىل بطاق ــرية بع كب
فرق املجموعة الثالثة فيما كان العبو القادسية 
ــك لتقاسمهم املركز الثاني مع العربي  عىل املح
وكانوا يف أمس الحاجة للخروج بنقطة لضمان 
التأهل وهو ما تحقق لهم بعد أن تقدم للمصانع 
ــوط نجح العب  ــي ويف الش ــه ارشف التنان العب
ــرض التعادل عىل  ــي من ف ــة عيل شان القادسي
اللقاء والذي منحهم النقطة الثانية محتال بها 

املركز الثاني يف املجموعة.
ــع النهائي من  ــدور رب ــاءات ال ــام لق ويف خت
ــرق املستوى الثاني خطف  البطولة الكروية لف
فريق مغرب عنس آخر البطاقات املؤهلة للدور 
ــب والثمني  ــوز الصع ــد الف ــي بع ــف النهائ نص
ــب بهدفني مقابل هدف  عىل فريق نجوم شناظ

واحد.

اليوم .. انطالق بطولة فردي الفئات العمرية لكرة الطاولة

أمني عام االتحاد: البطولة باكورة املوسم الجديد ..وستسهم يف اكتشاف املواهب

القادسية يكمل عقد ربع نهايئ األوىل بكروية ذمار

املزارعني العرب يتوج بلقب خماسية الرواد وجامعة ذمار وصيفا

عمران/عبدالوهاب العشبي
ــول  األش ــا  فريق ــل  تأه
ــان إىل نصف نهائي  واإلحس
ــة  الرمضاني ــران  عم ــة  بطول
ــام عىل  ــدم التي تق ــرة الق لك
ــار  ــت شع ــد تح ــب املج ملع
ــا"  عظماؤن ــا  "شهداؤن
ــاب  الشب ــب  مكت ــا  وينظمه

والرياضة باملحافظة.
وجاء تأهل فريق األشول 
ــق أبطال  ــوزه عىل فري ــد ف بع
ــدف نظيفة  ــران بثالثة أه عم
ــب مختار  ــا عرب الالع سجله
ــني) وعصام  ــذي (هدف املأخ
ــذه النتيجة تأهل  ــد وبه أحم
ــة  بالعالم ــول  االش ــق  فري

ــن  ع ــة  نقط  12 ــة  الكامل
املجموعة الثالثة، فيما تأهل 
فريق اإلحسان عن املجموعة 
ــاوزه فريق  ــد تج ــة  بع الرابع
ــة أهداف  ــاب الضرب بثالث شب
ــث سجل  ــدف، حي ــل ه مقاب
أهداف اإلحسان أحمد عقل 
وشهاب الحوري وإسماعيل 
ــل هدف  ــا سج ــي فيم الزيلع
ــم   ــرب هيث الض ــاب  ــق شب فري

الضربي.
ــال  ن األوىل  ــاراة  املب يف 
ــذي  املأخ ــار  مخت ــب  الالع
ويف  ــب  الع ــل  أفض ــزة  جائ
ــال عبدالله  ــاراة الثانية ن املب
ــة من  ــزة املقدم ــاد الجائ عنق
مجموعة األشول الصناعية.

األشول واإلحسان إىل نصف 
نهايئ بطولة عمران الرمضانية

الثورة/عبدالرقيب عبدالسالم
ــك  ــة تونت ــق جامع ــن فري  تمك
ــق  فري ــي  تخط ــن  م ــة  اللبناني
بأربعة أهداف  ــة  األردني الجامعة 
ــىل ملعب  ــس ع ــني أم ــل هدف مقاب
ــاء ضمن  ــة سهيل بصنع أكاديمي
ــات  الجامع ــة  بطول ــات  منافس

واملعاهد.
ــة  جامع ــق  فري ــد  حص ــث  حي
ــالث النقاط  ــة الث ــك اللبناني تونت
ــداف أتت  ــه أربعة أه ــد تسجيل بع
ــي هاتريك  ــة معني الدروب بواسط
ويونس السياغي فيما أحرز هديف 
الجامعة األردنية  سعيد املنصوب 

ــة  ــدرت الجامع ــوز تص ــذا الف وبه
اللبنانية الرتتيب بست نقاط.

ــي اثخن فريق  ــاء الثان ويف اللق
ــق  فري ــى  مرم ــس  االندل ــة  جامع
ــة ثقيلة  ــل بنتيج ــة سهي أكاديمي
ــني  ــل هدف ــاً مقاب ــا  12 هدف قوامه
ــرز  اح ــث  ــل حي ــة سهي ألكاديمي
ــرباء  ــس ال ــة األندل ــداف جامع أه
ــالح امليرسي  ــك وص ــم هاتري دره
هاتريك ووجدان العشميل هدفني 
ــن  وعبدالرحم ــدي  الزبي وارشف 
الصايدي وعيل الجماعي وطاهر 
ــل ألكاديمية  ــا سج ــربي فيم الج
ــديس وعصام  ــري الق ــل شك سهي

الشاليل.

يف بطولة الجامعات والمعاهد

اللبنانية تتخطى األردنية 
واألندلس تتغلب على سهيل

فوز األوىل للنقل على العالمية يف منافسات السلة

يمن موبايل يقرتب من الفوز ببطولة طائرة الشركات

ــوالت  ــوارع وج ــل بش تتواص
ــة العاصمة الحملة الكشفية  أمان
ــال  رج ــدة  ملساع ــة  الرمضاني
ــف األزدحام والتي  املرور لتخفي
ــة أمانة  ــا مفوضية كشاف تنظمه
ــر رمضان  ــالل شه ــة خ العاصم
ــار  ــام يف إط ــل ع ــن ك ــارك م املب
ــة  ــة الرمضاني ــالت الكشفي الحم
ــي يشارك  ــة املجتمع والت لخدم
ــف  ــن مختل ــاف م ــا 300 كش فيه

األعمار واملديريات واملدارس.
الكشفية  ــالت  الحم وتتضمن 
الرمضانية لخدمة املجتمع أربع 
ــرى إىل جانب حملة  حمالت أخ
ــرور تتمثل يف  ــدة رجال امل مساع

ــد وحملة  ــة املساج ــة نظاف حمل
ــوة العيد عىل األطفال  توزيع كس
ــة  وحمل ــني  واملحتاج ــراء  الفق
ــم الهدايا  ــارة الجرحى وتقدي زي
ــني  وتزي ــري  تشج ــة  وحمل ــم  له

شوارع  العاصمة صنعاء.
وتشهد حملة مساعدة رجال 
املرور ويف يومها السادس نشاطاً 
وحيوية مميزة من قبل الكشافني 
ــغ عددهم  ــني فيها والبال املشارك

ــم توزيعهم  ــد ت ــاف وقائ 100 كش
ــوالت  وج ــق  مناط ــم  معظ ــىل  ع
ــد  ــي تشه ــاء الت ــة صنع العاصم
ــالل الشهر  ــداً خ ــاً شدي ازدحام
ــة حتى  ــر الحمل ــم وتستم الكري

نهاية شهر رمضان املبارك.
ــدة رجال  ــد حملة مساع وتع
ــي دشنت  ــي الحملة الت املرور ه
ــة  بأمان ــة  الكشاف ــة  مفوضي
ــة  ــا الرمضاني ــة حمالته العاصم
ــا بدء  ــع وستليه ــة املجتم لخدم
ــاً خالل  ــالت األخرى تباع الحم
ــر رمضان  ــة من شه ــام املقبل األي

الفضيل.

تواصل حملة مساعدة رجال املرور الكشفية
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