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ــن قــائــمــة الــعــاِر َســحــبــوا م

ـــا بــــان كــيــمــون ـــا هــــذا ي م

وأقـــروا اعـــرتفـــوا  ــدء  ــب ال يف 

ــٌة ــم ــائ ــد ق ــه ــش وبــــهــــذا ت

انقلبوا الــتــايل  الــيــوم  ثــم 

وضــوحــاً الكيمون  ـــرتف  واع

ــٍف ــوق ــد ب ــدي ــه ــت ــى ال ــق ــل وت

تحالفهم لطمس  فاضطر 

ــن هـــذا مــعــرتفــاً؟ ــل مــتــى أع

ـــدوان الـــجـــزاِر ـــع ـــم ال اس

دوالِر!! الــبــرتو  ـــم  أم يــا 

ــــرٍب ودمــــار ــم ح ــرائ ــج ب

األرشار عــاصــفــة  ضــمــت 

الضاري العدوان  اسم  سقط 

ستاِر خلف  مــن  بضغوٍط 

ــاري ــج ــم املـــــايلِّ ال ــدع ــل ل

فــــوراً مــن قــائــمــة الــعــار

األرسار بــتــلــك  ــون  ــم ــي ك

11 الثــــورةرغاضئ
أمسية رمضانية ملجلس الشرف األعلى للنادي األهلي

وزير الشباب يفتتح املسابقة الثقافية بنادي وحدة صنعاء

صنعاء/عيل الغرباين
ــىل بنادي  ــرشف األع ــس ال ــد مجل عق
ــاء أمس  ــاء وإدارة النادي مس أهيل صنع
ــو  عض ــزل  بمن ــة  رمضاني ــية  أمس األول 
ــر التخطيط  ــىل وزي ــس الرشف األع مجل
ــاذ  اإلنق ــة  حكوم يف  ــدويل  ال ــاون  والتع
ــر  وزي ــور  وبحض ــم  الكمي ــز  عبدالعزي
ــني  ــد وأم ــن زي ــة حس ــباب والرياض الش
ــة  ــة العاصم ــيل بأمان ــس املح ــام املجل ع
ــه  ــني جمعان، ويف االجتماع الذي ترأس أم
ــرشف األعىل رجل  ــب رئيس مجلس ال نائ
ــرار إقامة  ــى الحباري تم إق األعمال يحي
ــهيد عبدالعزيز  ــم الش بطولة كروية باس
ــة  وبرعاي ــادي  الن ــا  ينظمه ــي  عبدالغن
ــهر  رجل األعمال الحباري وتقام عقب ش

رمضان املبارك.
ــر  وزي ــاد  أش ــية  األمس ــتهل  مس ويف 

ــه  ــن زيد بما ملس ــباب والرياضة حس الش
ــادي من  ــطة الن ــه عن قرب من أنش وتابع
ــة  ــابقات رياضي ــات ومس ــطة وفعالي أنش
ــذو  ــاً أن تح ــة، متمني ــة واجتماعي وثقافي
ــة والعاصمة حذو األهيل  أندية الجمهوري
يف العمل اإلداري املؤسيس الذي يتميز به 

النادي واالستمرار يف تقديم األفضل.
ــام املجلس  ــني ع ــه ألقى أم ــن جانب م
املحيل باألمانة أمني جمعان كلمة عرب فيها 
عن سعادته بعقد هذه األمسية الرياضية 
الرمضانية التي تعد فرصة لجمع مجلس 
ــخصيات  الرشف بالنادي من داعمني وش
اجتماعية ورؤساء سابقني للنادي، مبدياً 
ــادي األهيل  ــري للن ــره الكب ــه وتقدي إعجاب
ــل للدخول إىل أجواء  والذي كان له الفض
ــة باعتباره البوابة األوىل له،  وعالم الرياض
ــذي يقدمه النادي  ــيداً بالدور الهام ال مش
ــباب يف  ــني والش ــة الرياضي ــيل لخدم األه

ــلطة  الس ــم  دع ــاً  ــة، معلن العاصم ــة  أمان
املحلية باألمانة للنادي.

ــاد الحباري  ــتهل األمسية أش ويف مس
ــىل حضور  ــع وحرصهم ع ــل الجمي بتفاع
ــم واهتمامهم  ــل حبه ــذا دلي ــية وه األمس
ــه للنادي بمبلغ  ــادي، معلناً عن تربع بالن
ــم دعم  ــذا تقدي ــف وك ــني ونص ــة مالي ثالث
ــة لفرق القدم  ــرشاء مالبس رياضية كامل ل
ــتلزماتها،  ــلة والطاولة واليد مع مس والس
ــاً إدارة النادي لبذل املزيد من الجهد  داعي
ــب األوضاع  ــة الخلل اإلداري بس ومعالج
ــل وتنفيذ خطة  ــر بها بالدنا وعم التي تم
ــايف لعام  ــاط الريايض والثق ــادي للنش الن
ــرض التقرير املايل  ــم ع ــىل أن يت 2017م ع
للنادي عىل مستشار قانوني ومايل، مؤكداً 
ــم  ــة كروية تحمل اس ــم وتمويل بطول دع
ــهيد  عبدالعزيز عبدالغني بمشاركة  الش
ــداد لها  ــىل أن يتم اإلع ــة العاصمة ع أندي

ــتضيف  ــب عيد الفطر ويس ــا عق وإقامته
ــاتها  النادي األهيل وملعب الوحدة منافس
ــة  ــا بمبلغ خمس ــو دعمه ــوىل ه ــا يت فيم

ماليني ريال.
ــكلة  ــة مش ــاع تمت مناقش ويف االجتم
ــم تكليف  ــاورة له وت ــادي املج ــة الن أرضي
ــاري ملتابعة  ــى الحب ــال يحي ــل األعم رج
ــون النادي  ــا ك ــاد حل له ــوع وإيج املوض
ــل أمور  ــره مما يعرق ــن ضيق مق ــي م يعان
ــبب  بس ــه  ل ــعات  توس ــل  عم يف  ــادي  الن
ــم أيضا  ــكان كايف لذلك، وت ــود م ــدم وج ع
ــام 2017م،  ــادي للع ــطة الن ــة أنش مناقش
وكذا االستماع لكلمة األمانة العامة والتي 
ــاكل   ــادي من مش ــه الن ــا يعاني ــت مل تطرق
ــبب  ــبب الحرب والعدوان مما تس عدة بس
ــتثمارية  ــاريع النادي االس ــة مش يف عرقل
ــني أو أدنى  ــت قاب قوس ــا التي كان وغريه

من تنفيذها.

الثورة/عبدالرقيب فارع
ــباب  ــاء أمس األول وزير الش افتتح مس
ــني عام  ــد وأم ــد زي ــن محم ــة حس والرياض
ــادي  ن ــس  رئي ــة  باألمان ــيل  املح ــس  املجل
ــابقة  املس ــان  جمع ــني  أم ــاء  صنع ــدة  وح
ــاء التي تقام  ــدة صنع ــة بنادي وح الثقافي
ــذي  ــي األول ال ــان الرمضان ــن املهرج ضم
ــلة  ينظمه النادي يف ألعاب كرة القدم والس

ــي  الت ــة  الثقافي ــابقة  واملس ــطرنج  والش
ــن أندية العاصمة  ــارك فيها 16 فريقاً م يش
واالتحادات واملنظمات الشبابية والكشافة 

واملرشدات.
ــباب  ــل االفتتاح ألقى وزير الش ويف حف
ــاح  بافتت ــعادته  س ــن  ع ــا  فيه ــرب  ع ــة  كلم
ــة ضمن امللتقى  ــابقة الثقافية املندرج املس
ــتمرار باقي  ــي األول إىل جانب اس الرمضان
ــاب يف امللتقى، مؤكداً أنه ملن الفخر أن  األلع

يكون لنادي الوحدة منشآت رياضية مميزة 
ــاعدهم يف  ــني الرياضيني وتس ــت تع أصبح
ــيداً  ــطة الرياضية، مش ــة جميع األنش إقام
ــة،  والثقافي ــة  الرياضي ــادي  الن ــطة  بأنش
ــة أن تحذو حذو  ــع األندي ــى من جمي وتمن
ــه  حديث ــاً  مختتم ــاء،  صنع ــدة  وح ــادي  ن
ــدة ويف املقدمة  ــادي الوح ــه إلدارة ن بتوجي
رئيس النادي أمني جمعان وأعضاء مجلس 
ــباب  ــم ورعايتهم للش ــىل اهتمامه اإلدارة ع

ــابقات  ــة مثل هذه املس ــني وإقام والرياضي
ــباب  ــارات الش ــدرات ومه ــتنمي ق ــي س الت

والفتيات وتوسع مداركهم.
ــابقة الثقافية  وعقب ذلك انطلقت املس
ــاز فريق فتيات  ــابقتني، حيث ف بإقامة مس
ــدات بنتيجة  ــافة واملرش الوحدة عىل الكش
ــة، وتغلب فريق  ــة مقابل 13 درج 25.5 درج
ــات اتحاد البلياردو  فتيات الظرايف عىل فتي

بـ19 درجة مقابل 16.5 درجة.

السبعني ورواد العروبة إىل نهايئ المسابقة الثقافية

النصر واألسد يتأهالن يف بطولة الفقيد 
محمد عبداهللا صالح بنادي العروبة

ــهيد سلمان  تأهل فريقا النرص والش
األسد إىل دور الـ8 من بطولة فقيد الوطن 
املرحوم محمد عبدالله صالح لكرة القدم 
ــية املقامة بنادي العروبة ضمن  الخماس
ــي الريايض  ــاط الرمضان ــات النش فعالي
ــه النادي  ــوي الذي ينظم ــايف التوع الثق

خالل شهر رمضان املبارك.
وجاء تأهل الفريقني يف املركزين األول 
ــد أن  ــة األوىل بع ــن املجموع ــي ع والثان
ــوز يف مباراتيهما األخريتني يوم  حقق الف
ــاز فريق النرص عىل نظريه  أمس، حيث ف
شباب العاصمة بنتيجة 12 / 2 ليتصدر 
ــاط متأهًال يف  ــع نق املجموعة برصيد تس
ــهيد  ــا تغلب فريق الش ــز األول، فيم املرك
ــهيد  الش ــريه  نظ ــىل  ع ــد  األس ــلمان  س
ــل هدفني  ــة أهداف مقاب ــي بثالث القطيب
ليحتل املركز الثاني بثالث نقاط وبفارق 
ــهيد القطيبي الذي  الفوز عن فريق الش
ــارق األهداف  ــاً بثالث نقاط وبف حل ثالث
ــذي تذيل  ــباب العاصمة ال ــن فريق ش ع

املجموعة بثالث نقاط.
ــا  فريق ــق  يلح ــني  النتيجت ــني  وبهات
ــلمان األسد بفريقي  ــهيد س النرص والش
ــيل اللذين تأهال إىل  ــباب النرص والنزي ش
ـــ8 عن املجموعة الثانية يوم أمس  دور ال

األول.
ــان  مبارات ــاء  األربع ــوم  الي ــام  وتق
تحددان املتأهلني عن املجموعة الرابعة، 
ــعد بن معاذ  ــي يف األوىل فريقي س فيلتق

ــهيد حامد الحباري، فاألول يتذيل  والش
املجموعة بدون نقاط فيما يتصدر فريق 
الشهيد الحباري املجموعة بست نقاط، 
ــهداء  ــاراة الثانية فريق ش ويلعب يف املب
ــي بثالث  ــب املركز الثان ــبعني صاح الس
ــرة صاحب املركز  ــع فريق الجزي نقاط م
ــث بثالث نقاط وبفارق األهداف عن  الثال

فريق شهداء السبعني.
ــة  الوطني ــة  الثقافي ــابقة  املس ويف 
ــعار  العامة التي يقيمها النادي تحت ش
ــدوان أقيمت يوم  ــدي ومواجهة الع التص
ــي، واللتني  ــابقتا نصف النهائ أمس مس
ــبعني  الس ــي  فريق ــل  تأه ــن  ع ــفرتا  أس
ــة،  النهائي ــابقة  املس إىل  ــة  العروب ورواد 
ــبعني عىل نظريه  ــب فريق الس حيث تغل
 27 ــل  مقاب ــة  درج  28 ــة  بنتيج ــرص  الن
ــاز رواد العروبة عىل فريق  ــا ف درجة فيم
ــل 26.5 نقطة  ـــ27.5 نقطة مقاب امليثاق ب
ــئلتها  ــرية انتهت يف أس ــابقة مث بعد مس
 26.5 ــل  مقاب  26.5 ــادل  بالتع ــددة  املح
ــؤال الفاصل  ــة الس ــم رواد العروب ليحس

لصالحهم ويتأهلون إىل النهائي.
ــف  ــاراة األوىل لنص ــوم املب ــام الي وتق
ــوم يحيى  ــد املرح ــة الفقي ــي بطول نهائ
ــن  ــة ضم ــرة املقام ــرة الطائ ــربي للك الج
ــث  حي ــي  الرمضان ــاط  النش ــات  فعالي
يلتقي فيها فريقا الفقيد محمد عبدالله 
ــراف  ــد أول أط ــة لتحدي ــح والنهض صال

النهائي.

شباب األهلي واألمازون إىل نصف نهايئ الدوري الرمضاين
الثورة/خالد النواري

ــيل صنعاء  ــباب أه ــا ش ــل فريق تأه
ــي  نهائ ــف  إىل نص ــازون  األم ــاي  وش

ــي الذي  ــروي الرمضان ــدوري الك ال
ــاء  ــيل بصنع ــادي األه ــه الن ينظم

ــاركة  ــهر الفضيل بمش خالل الش
عرش فرق قسمت إىل مجموعتني، 
ــة األوىل  ــت املجموع حيث ضم
ــي، نجوم  ــة الصيف ــرق (رشك ف
ــباب  ش ب،  ــوك  الريم ــز،  تع
ــاي األمازون)، فيما  األهيل، ش
ــة الثانية فرق  ــت املجموع ضم
ــن  أيم ــهيد  الش أ،  ــوك  (الريم
ــني الخرض،  ــة أم ــروج، رشك دح
املطعم امللكي، الجيل الجديد).

ــيل  األه ــباب  ش ــق  فري ــد  وأك
ــة األوىل حينما  صدارته للمجموع

تغلب عىل نجوم تعز بهدفني نظيفني 
ــن املباراة  ــوط الثاني م ــجال يف الش س

ــرص أمس عىل ملعب  التي جمعتهما ع
ــة األخرية من  ــيل يف الجول النادي األه
ــطة  ــة األوىل بواس ــات املجموع منافس
الالعبني محمد الثاليا وصالح الزوقيل، 
ــاط من ثالثة  ــا رصيده إىل عرش نق رافع
ــع  للمرب ــل  وتأه ــادل  وتع ــارات  انتص
ــز عىل  ــيواجه الحائ ــث س ــي حي الذهب
ــة الثانية،  ــن املجموع ــي م ــز الثان املرك
ــز برصيد  ــق نجوم تع ــادر فري ــا غ بينم

أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمتني.
ــاي األمازون من  كما تمكن فريق ش
ــة عىل فريق رشكة الصيفي  قلب الطاول
ــن خطأ  ــجل م ــه بهدف س ــب علي وتغل
ملدافع الصيفي محمد مساعد ليقتنص 

ــب  ــد الالع حم أ
الكرة  ــاد  ــا عنق عه د و أ و

ــي  الصيف ــق  فري ــاول  وح  .. ــباك  الش
وإدراك  ــاراة  املب ــواء  أج إىل  ــودة  الع
ــع املحاوالت باءت  التعادل إال أن جمي
ــتغل النقص العددي  ــل ولم يس بالفش
ــازون حيث  ــد العبي االم ــد طرد أح بع
ــة املباراة  ــى نهاي ــري حت ــتمات األخ اس
ــه رصيده إىل  ــوزا ثمينا رفع ب ــا ف محقق
ــبع نقاط متفوقا عىل رشكة الصيفي  س
بفارق األهداف كثاني املجموعة األوىل.
ــة  اللجن ــرت  أق ــل  ــياق متص ويف س

ــة  الجول ــي  مبارات ــل  تأجي ــة  املنظم
ــة الثانية التي كانت  األخرية للمجموع

مقررة اليوم إىل بعد غد الخميس.
منافسات قوية يف الشطرنج

ــيل  ــادي االه ــل بالن ــا تتواص كم
ــام  ــي تق ــطرنج الت ــات الش منافس
ــاركة  ــة املطعم امللكي بمش برعاي
ــكل مع  ــني بنظام ال ــرشة العب ع
ــفرت مواجهات  الكل، حيث أس
ــىل النحو  ــني ع ــني املاضي اليوم

التايل:
ــىل  ع ــف  يوس ــد  فه ــوز  ف
محمد عايض، وفوز فرج عزان 
ــوز  ف ــوي،  الرع ــن  محس ــىل  ع
ــىل رضوان  ــدي ع ــده الحمي عب
ــران  حم ــيل  ع ــوز  ف ــدي،  الح
ــوز فهد  ــد الحرازي، ف عىل محم
ــف عىل رضوان الحدي، فوز  يوس
ــرج عزان،  ــدي عىل ف ــده الحمي عب
ــران ومحمد عايض،  ــادل عيل حم تع
ــد  محم ــىل  ع ــوي  الرع ــن  محس ــوز  ف
ــوز فهد الريمي عىل محمد  الحرازي، ف
ــزان عىل محمد  ــوز فرج ع ــرازي، ف الح
ــوان الحدي وعيل  ــادل رض عايض، تع
ــىل  ــوي ع ــن الرع ــوز محس ــران، ف حم
ــوز فهد الريمي عىل  عبده الحميدي، ف
ــزان عىل  ــدي، فوز فرج ع ــده الحمي عب
ــوان الحدي عىل  ــيل حمران، فوز رض ع
ــد عايض  ــوي، فوز محم ــن الرع محس

عىل محمد الحرازي.
ــاراة النهائية التي  ــوم املب وتقام الي
ــرج  ــي وف ــد الريم ــني فه ــع الالعب تجم

عزان.
تصوير/خالد الثور

جمعان يرأس اللقاء املوسع للمشاركني يف الحمالت الكشفية لخدمة املجتمع
ــة  ــد يوم أمس بنادي بلقيس وبرئاس عق
ــة أمني  ــيل باألمان ــس املح ــام املجل ــني ع أم
ــفي املوسع للمشاركني  جمعان اللقاء الكش
ــفية لخدمة  ــة الكش ــالت الرمضاني يف الحم
ــافة  ــا مفوضية كش ــي تنظمه ــع الت املجتم
ــىل التوايل  ــام الثاني ع ــة العاصمة للع أمان
ــة املجتمع  ــالت لخدم ــمل خمس حم وتش

خالل الشهر الكريم.
ويف اللقاء ثمن أمني عام املجلس املحيل 
ــود  ــان جه ــني جمع ــاء أم ــة صنع بالعاصم
ــافة خالل شهر رمضان  ــباب وقادة الكش ش
ــود كبرية يف  ــون بجه ــن يقوم ــم والذي الكري
ــع ويف  ــة املجتم ــة لخدم ــم الطوعي حمالته
إطار املساهمة املجتمعية وأبرزها مساعدة 
ــوارع  ــرور لتخفيف االزدحام يف ش رجال امل
العاصمة ونظافة املساجد وتشجري وتزيني 
العاصمة وكسوة العيد لألطفال املحتاجني 
ــرباً أن تلك الحمالت  ــى، معت وزيارة الجرح
ــافة  الكش ــباب  ش ــعار  استش ــىل  ع ــل  دلي
ــيداً  مش ــع،  املجتم ــاه  تج ــؤولياتهم  بمس
ــي أقيمت خالل  ــايض الت ــالت العام امل بحم
شهر رمضان املبارك وحققت نجاحاً باهراً، 
ــافة  ــباب الكش ــكره للجميع ولش موجهاً ش

املشاركني يف الحمالت املجتمعية.
ــادة أمانة  ــتعداد قي ــدى جمعان اس وأب
ــعها من أجل  ــة لتقديم كل ما بوس العاصم
إنجاح فعاليات الحمالت املجتمعية خاصة 
ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــروف الصعب ــل الظ يف ظ

بسبب العدوان الغاشم وحصاره الجائر.
ــباب  ــل وزارة الش ــرب وكي ــه ع ــن جانب م
ــعادته  ــه الدهبيل عن س ــة عبدالل والرياض
ــروح  ال ــن  ع ــرب  تع ــي  الت ــطة  األنش ــذه  به
الحقيقية لشباب اليمن واألهداف السامية 
ــروف الصعبة  ــم الظ ــفية رغ ــة الكش للحرك
ــة يف العدوان،  ــر بها الوطن واملتمثل التي يم

ــم  ــباب وإرصاره ــة الش ــه وبعزيم ــرباً أن معت
كل  ــق  وتحقي ــاب  صع أي  ــاوز  تج ــن  يمك

الطموحات.
ــافة مدير  بدوره أكد املفوض العام للكش
ــة  ــة باألمان ــباب والرياض ــب الش ــام مكت ع
ــذ  ــي تنف ــام الثان ــه وللع ــد أن ــه عبي عبدالل
كشافة أمانة العاصمة الحمالت املجتمعية 
ــاط وحماس كبريين وأن هذه  الخدمية بنش
ــر ولفتت  ــاح الباه ــت النج ــالت حقق الحم
ــا لها من  ــاء املجتمع مل ــار كل أبن ــا أنظ إليه
ــاعدة املجتمع بمختلف  أهمية بالغة يف مس
ــات  مفوضي ــض  بع أن  ــاً  موضح ــه،  فئات
ــذو مفوضية  ــذو ح ــدأت تح ــات ب املحافظ
ــالت الطوعية لخدمة  األمانة يف إقامة الحم
ــل كل املفوضيات  ــع، متمنياً أن تعم املجتم
ــل  تفعي ــادة  وإع ــطتها  أنش ــل  تفعي ــىل  ع

األهداف السامية للحركة الكشفية.
ــة  أمان ــافة  كش ــوض  مف ــتعرض  واس
ــمالت ما تقوم به املفوضية  العاصمة عيل ش
ــان املبارك  ــهر رمض ــالل ش ــطة خ ــن أنش م
أن  ــاً  ــوايل، موضح الت ــىل  ــي ع الثان ــام  للع
ــرور  ــال امل ــاعدة رج ــمل مس ــالت تش الحم
ــد  العي ــوة  ــع كس ــاجد وتوزي ــة املس ونظاف

ــارة  وزي ــني  واملحتاج ــراء  الفق ــال  لألطف
ــم إضافة  ــا عليه ــع الهداي ــى وتوزي الجرح
ــرياً  ــوارع العاصمة، مش ــجري وتزيني ش وتش
ــهر رمضان  ــام خالل ش ــالت تق إىل أن الحم
ــوايل بعد أن  ــام الثاني عىل الت ــاري للع الج
ــب يف العام املايض وأن  حققت النجاح الطي
الحمالت بدأت خالل الشهر الكريم بحملة 
ــتمر  ــي ستس ــرور والت ــال امل ــاعدة رج مس
ــم، متطرقاً إىل أن  ــهر الكري حتى نهاية الش
املفوضية تواجه العديد من العصاب أبرزها 
ــة  ــة الخاص ــات املالي ــدم رصف املخصص ع
ــى اآلن، منوهاً بأن املفوضية  بالحمالت حت
ــة بدون أي  ــذ حملة إضافي ــتعدة لتنفي مس
موازنة لها تتمثل يف حملة التوعية بالوقاية 
ــاً وزارة  ــريا،  مطالب ــاء الكول ــر وب ــن مخاط م
ــورات واملطبوعات  ــري الربوش ــباب بتوف الش
ــة  ومكافح ــة  بالوقاي ــة  بالتوعي ــة  الخاص
الكولريا حتى تتمكن املفوضية من تنفيذها.
وزارة  ــادة  قي ــن  م ــدد  ع ــاء  اللق ــرض  ح
ــة العاصمة ورشطة  ــباب والرياضة أمان الش

السري والجهات املعنية
تصوير/فؤاد الحرازي

مسابقة القرآن الكريم غدًا.. مباراة استعراضية لنجوم اليمن والشركات
باألمانة تدخل مراحل الحسم صنعاء/احمد الظامري

ــايض للرشكات  ــم االتحاد الري يقي
ــدم  الق ــرة  لك ــتعراضية  اس ــاراة  مب
ــب  ملع ــىل  ع ــس  الخمي ــدا  غ ــام  تق
ــوم اليمن  ــاء  وتجمع نج وحدة صنع
ــة القدامى خالل  للمنتخبات الوطني
ــني 2003 و2007م ونجوم  ــا ب ــرتة م الف
منتخب الرشكات والذين تم اختيارهم 
من خالل بطولة كرة القدم السباعية 
ــرشكات خالل  ــا اتحاد ال ــي نظمه الت

شهري مارس وابريل املاضيني.
ــاراة يف إطار  ــي إقامة هذه املب وتأت
ــني الذي  ــة من الالعب ــم مجموع تكري
ــة  ــة اليمني ــات الوطني ــوا املنتخب مثل
ــة إلنهاء  ــرتة املاضية إضاف ــالل الف خ
ــي الذي  ــايض الرمضان ــاط الري النش
ــهر املبارك  ــاد خالل الش أقامه االتح
ــطة  ــد من األنش ــة العدي ــمل إقام وش
ــطرنج لفئات النساء  منها بطولة الش
ــلة والكرة  ــذا بطولة الس ــال وك والرج

الطائرة وكرة الطاولة.
ويف هذا الصدد أكد رئيس االتحاد 
ــرشكات عامر هزاع  ــايض العام لل الري
كل  ــتكمال  الس ــعى  يس ــاد  االتح أن 
ــرتة  القادمة  ــه الفنية خالل الف خطط
ــي  الت ــات  الصعوب كل  ــاوزا  متج
ــاد، الفتا إىل أن تكريم  يواجهها االتح
العبي املنتخبات الوطنية جزء يسري 
ــؤالء النجوم،  ــه ه ــا قدم ــان بم للعرف
ــايض رمضاني  ــوم ري ــا إقامة ي متمني
ــي الرياضة  ــا كل محب ــل وداعي جمي
للحضور واالستمتاع بمهارات نجوم 

الزمن الجميل.
ــاراة  املب ــوطي  ش ــالل  وخ
ــم أبطال  ــيتم تكري ــتعراضية س االس
الفائزة ببطولة  املؤسسات والرشكات 
ــلة والطائرة وكذا تكريم الالعبني  الس
ــرة  وك ــطرنج  الش ــاب  بألق ــن  الفائري
ــض الجهات  ــذا تكريم بع ــة وك الطاول
ــاد  ــطة اتح ــع أنش ــت م ــي تفاعل الت

الرشكات خالل النشاط الرمضاني.

صنعاء/عيل الدبعي
ــابقة القرآن الكريم  دخلت مس
ــة للطالب  ــة العاصم ــة بأمان العام
إدارة  ــا  تنظمه ــي  الت ــات  والطالب
ــية بمكتب الرتبية  األنشطة املدرس
ــة العاصمة مراحل  ــم بأمان والتعلي
الحسم، حيث استكملت منافسات 
ــة  ــة والعرشة والخمس فئة الخمس
عرش جزءاً وانطلقت أمس الثالثاء 
ــات فئة العرشين جزءاً لكٍالّ  منافس

من البنني والبنات.
النهائية لفئة  النتائج  وأسفرت 
الخمسة والعرشة أجزاء عن التايل:
ــزاء (بنني)/ ــة أج فئة الخمس

 - ــي  البعدان ــادل  ع ــن  األول/ايم
منطقة الوحدة، الثاني/فضل عىل 

ــث/ الثال ــبعني،  ــي –الس القحطان
 – ــل  حجم ــز  العزي ــد  عب ــد  محم

الوحدة.
ــزاء (بنني)/ ــرشة أج الع ــة  فئ
ــي –  ــد البعدان ــارق محم األول/ط
احمد  الثاني/عبدالرحمن  ــني،  مع
املسوري – شعوب، الثالث/حاشد 

عبد الويل – معني.
ــزاء (بنات) ــة أج الخمس فئة 
ــريي  الحم ــل  جمي ــان  األوىل/بي
ــد  فه ــر  الثانية/هاج ــة،  الصافي  –

صالح، الثالثة/مرام محمد هراوة
ــزاء (بنات)/ ــرشة أج ــة الع فئ
ــدري،  الج ــار  مخت ــا  األوىل/ماري
ــه املهدي-  ــد الل ــى عب الثانية/جن
ــر  طاه ــرشى  الثالثة/ب ــعوب،  ش

املقرمي.

نجوم مذبح وبني الحارث إىل نصف نهايئ 
بطولة شعب صنعاء  

الثورة/عبدالرقيب عبدالسالم
تأهل فريقا نجوم مذبح وشباب بني الحارث 
ــعب صنعاء الرمضانية  لنصف نهائي بطولة ش
الكروية األوىل التي ينظمها نادي شعب صنعاء.
ــوزاً صعباً  ــوم مذبح ف ــق فريق نج ــث حق حي
ــدارس الوحدة يف ربع النهائي  أمس عىل فريق م
ــداف عرب  ــح أول األه ــوم مذب ــق نج ــجل فري فس
ــدف  ــوط األول به ــي الش ــد لينته ــاد مجاه عم
ــوم مذبح  ــجل نج ــوط الثاني س وحيد، ويف الش
ــجله عماد  ــأ دفاعي س ــي من خط ــم الثان هدفه
ــق  ــص فري ــاراة قل ــق املب ــر دقائ ــد ويف آخ مجاه
مدارس الوحدة الفارق بتسجيل هدفهم الوحيد 
ــار  عرب عبدالكريم الثعيل ليعلن حكم املباراة بش
ــة اللقاء بفوز نجوم مذبح وصعوده  مهيوب نهاي

إىل مباراة نصف النهائي.
ــباب بني  ــذي جمع ش ــي ال ــاء الثان ويف اللق

ــتقبل دخل فريق املستقبل  الحارث وفريق املس
ــهل املهمة لفريق  ــب العبيه مما س ــاب اغل يف غي
ــوط األول  ــجيل هدفني يف الش بني الحارث بتس
ــوط  ــر إبراهيم وأحمد إبراهيم ويف الش عرب  ماه
ــري  ــدف تغي ــتقبل  به ــق املس ــل فري ــي  دخ الثان
ــم يمهلهم  ــي الحارث ل ــق بن ــة إال أن فري النتيج
ــه  ــامة الداهي ــف  أس ــق ليضي ــرش دقائ ــوى ع س
ــتقبل  ــال فريق املس ــي آم ــث لتنته ــدف الثال اله
ــف  ــارث إىل دور نص ــي الح ــباب بن ــد ش ويصع

نهائي.

الحمراء إىل نصف نهايئ دورة 
األلعاب الرمضانية بذمار

ذمار/عادل الطيش
ــف نهائي  ــراء لدور نص ــق الحم ــد فري صع
ــتوى األول بدورة  ــرق املس ــة الكروية لف بطول
ــنوية الثالثة  األلعاب الرياضة الرمضانية الس
ــكنية  ــار بعد الفوز العريض عىل فريق الس بذم
ــي  النهائ ــع  رب ــدور  ال ــات  مواجه ــاح  افتت يف 
ــدف وحيد يف املواجهة  بأربعة أهدف مقابل ه
ــا امس عىل امللعب  الجماهريية التي جمعتهم

األحمر بنادي نجم سبأ ذمار .
ــجل أهداف الحمراء هيثم الحداد وعيل  س
ــجل  الثمري وطارق املطري (هدفني) فيما س
شهاب الصغري الهدف الوحيد لفريق السكنية.

ــىل صالة الفقيد  ويف جانب أخر انطلقت ع
نبيل السماوي منافسات البطولة الرمضانية 
ــاد العام  ــرع االتح ــا ف ــي ينظمه ــودو والت للج
ــاب الرياضية  ــن برنامج دورة االلع للعبة ضم
الرمضانية السنوية الثالثة بمشاركة 92 العبا 
ــون يف اوزان : 20 – 25 – 30 – 35 – 40  يتنافس

– فوق 45 كجم 
ــباب  الش ــام  ع ــر  مدي ــاد  اش ــه  جانب ــن  م
ــني  حس ــة  املنظم ــة  اللجن ــس  رئي ــة  والرياض
ــرع  ــه ف ــذي يقدم ال ــري  الكب ــاألداء  ــويف ب الص
ــودو باملحافظة خاصة وان  االتحاد العام للج
الالعبني املشاركني يف البطولة الرمضانية لهذا 
ــاركون يف  ــدة وألول مرة يش ــام وجوه جدي الع

بطولة رسمية .
ــباب  الش ــام  ع ــر  مدي ــات  الفعالي ــرض  ح
ــة  ــو اللجن ــويف وعض ــني الص ــة حس والرياض
ــزي  العزي ــد  واحم ــديش  املق ــيل  ع ــة  الدائم
ــال  االعم ــل  والرج ــة  املحافظ ــار  مستش

عبدالقادر االزرق .

اليوم١١ نهايئ الناشئني يف بطوالت الفئات العمرية لكرة الطاولة:

العيباين بطال للشباب والذماري يحرز لقب االشبال
وصلت بطوالت فردي الشباب 

ــئني  والناش ــرش  ع ــة  الرابع
ــبال  واالش ــرش  ع ــابعة  الس

ــرة الطاولة  ــرش لك ــة ع الثالث
التي ينظمها اتحاد اللعبة 
ــود للفرتة  عىل كأس الصم
ــو  يوني  (14  11-) ــن  م
 60 ــاركة  بمش ــاري  الج
العبا يمثلون اندية الدرجة 

ــة اىل محطتها  االوىل والثاني
ــالن بطيل فئتي  النهائية باع

االشبال والشباب.
ــم  حس ــباب  الش ــة  فئ ــي  فف

ــب البطولة  ــيل العيباني لق الالعب ع
ــىل نظريه عيل  ــاراة النهائية ع ــوزه يف املب اثر ف

الطريقي بثالثة اشواط مقابل شوط واحد.
ــيل رشف  ــب ع ــاز الالع ــة ف ــس الفئ ويف نف
ــد  محم ــىل  ع ــاوزه  تج ــد  بع ــث  الثال ــز  باملرك

العيباني بثالثة اشواط نظيفة.
ــن نبيل  ــب ايم ــوج الالع وت
ــبال بعد فوزه  بلقب فئة األش
للبطولة  النهائية  املباراة  يف 
ــد بثالثة  ــىل داوود محم ع
ــب  وذه رد،  دون  ــواط  اش
ــس  نف يف  ــث  الثال ــز  املرك
ــب ايهاب عادل  الفئة لالع
ــه  ــىل خصم ــوزه ع ــد ف بع
وائل العبيس بثالثة اشواط 

نظيفه.
ــات  منافس ــم  وتختت
ــات  ــة اليوم باقامة منافس البطول
ــرياملحاقري  ــني بش ــئني ب ــة الناش فئ
ــم الالعب  ــد ان حس ــري، بع ــود املحاق ومحم
ــث لصالحه بفوزه  ــم جباري املركز الثال ابراهي
ــواط  ــىل اديب الحبيش بثالثة اش يوم أمس ع

دون رد.

الثورة/كامتندو/محمد الخمييس
ــرة  ــي األول لك ــا الوطن ــاد منتخبن ع
ــة  ــن العاصم ــدة م ــة وحي ــدم بنقط الق
ــلبي  النيبالية كاتمندو بعد تعادله الس
ــايل يف مباراة  ــر أمس مع نظريه النيب ظه
ــن التصفيات النهائية  الجولة الثانية م
املؤهلة إىل كأس آسيا ( اإلمارات 2017م 
)، وبهذه النتيجة اصبح رصيد منتخبنا 
اربع نقاط، فيما حصل منتخب النيبال 

عىل النقطة االوىل له يف التصفيات.
شوط ضعيف

ــوط األوىل  ــتوى يف  الش لم يرتق املس
ــا كان متوقعا، حيث غلب عىل هذا  إىل م
ــة من  ــدم املجازف ــظ وع ــوط التحف الش
ــت الهجمة األخطر  ــل املنتخب، فكان قب
للمنتخب خالل هذا الشوط يف الدقيقة 
ــرة  ــل ك ــذي تناق ــان ال ــد ضبع 14 ألحم
ثنائية مع عالء الصايص ليواجه حارس 
ــة  ــرة ارضي ــدد ك ــايل ويس ــى النيب املرم
ــا يف الجانب اآلخر  ــا الحارس، ام ابعده
فقد كان واضحا اعتماد العبي املنتخب 
ــب من الجهة اليرسى  النيبايل عىل اللع
ــني  ــىل ركنيت ــول ع ــن الحص ــوا م وتمكن
ــىل منتخبنا،  ــكلتا الخطورة األكرب ع ش
ففي الركنية األوىل غابت املتابعة لتصل 
ــواس الذي تأخر   الكرة لالعب بهارات ك
ــرت كرته بجوار املرمى، وبنفس  قليال وم

ــس  نف كاد  ــة  الرقاب ــاب  ولغي ــلوب  االس
الالعب ان يسجل هدف السبق.

ــة الهجومية للمنتخب  وغابت النزع
ــث كان يعتمد عىل  ــوط حي ــذا الش يف ه
ــة الذي  ــط املقدم ــان يف خ ــد ضبع احم
ــع  ــمية األوىل م ــه الرس ــوض مبارات يخ
ــع  املنتخب وحيدا، بينما كان عبدالواس
إىل  ــالن  يمي ــور  منص ــاد  وعم ــري  املط
ــاهد فيه  اللعب يف املنتصف الذي لم نش

سيطرة واستحواذاً للكرة.
سيناريو مكرر

ــب  ــر املنتخ ــع أن يظه ــع الجمي توق
ــي  الثان ــوط  الش يف  ــل  افض ــتوى  بمس

ــق األوىل  ــا يف الدقائ ــا كان واضح وهو م
ــل املطري عىل كرة من  منه حيث تحص
ــدم إىل حافة منطقة  ــود فردي وتق مجه
ــان  ــد ضبع ــرة ألحم ــررا الك ــزاء مم الج
ــاذاة القائم  ــددها مبارشة بمح الذي س
االيرس للحارس النيبايل برياي مهرجان، 
ــالء الصايص  ــة من ع ــا كرة بيني وعقبه
ــة  ــان يف مواجه ــم ضبع ــت املهاج وضع
الحارس برياي الذي كان اقرب إىل الكرة.
ــاق والتعب  ــر االره ــا ظه ــان م ورسع
ــام والحرارة  ــىل الالعبني نتيجة للصي ع
ــاعة 12:15  ــاراة اقيمت يف الس ــون املب ك
ــاء 3 عرصا بتوقيت  ظهرا بتوقيت صنع
ــن املنتخب  ــل لم يك ــال، ويف املقاب النيب

ــذي  ــوي ال ــم الق ــك الخص ــايل ذل النيب
ــى  ــه اكتف ــع، لكن ــا للرتاج ــع العبين يدف
ــة واالعتماد  الخلفي ــه  ــالق خطوط بإغ
ــي كادت أن  ــدة الت ــىل الهجمات املرت ع
ــجيل مرتني عرب  ــال التس ــه مج ــح ل تتي
تسديدتي بهارات كواس وروهيت شاند 
ــا وحولهما إىل  ــاش تألق فيهم إال ان عي

ركنيتني.
ــي  الوطن ــب  املنتخ ــدرب  م ــام  وق
ــراء  بإج ــي  الثان ــوط  الش ــف  منتص يف 
تغيريات يف خط املنتصف بالزج باحمد 
ــن  ــاط وم الخي ــد  ــال لوحي ــوس بدي عل
ــد الحيفي  ــكان احم ــزام م ــم ناطق ح ث
ــكان عماد  ــاله إرشاك فؤاد العمييس م ت
منصور يف الجناح األيمن لكن يم يحدث 
ــق الهجومي أو زيادة  ــاط يف الش اي نش
ــىل املرمى  ــورة ع ــكيل خط ــة لتش عددي
ــاراة دون أي  ــر دقائق  املب ــايل،  لتم النيب
ــة جادة ملنتخبنا الذي عاب عىل  محاول
ــرة يف الخلف  ــه التحضري الكثري للك لعب
ــوب  ــجام املطل ــط واالنس ــاب الرتاب وغي
ــي املباراة  ــوط، لتنته ــع الخط بني جمي

بتعادل سلبي يف األداء والنتيجة.
ــس  نف يف  ــة  الثاني ــاراة  املب ويف 
ــب الفلبيني عىل  ــاز املنتخ املجموعة ف
ــدر املجموعة  ــتان 3/4 ليتص طاجيكس
بست نقاط ويأتي منتخبنا ثانياً بأربع 
ــدة  ــة واح ــال بنقط ــاً النيب ــاط وثالث نق

ورابعاً طاجيكستان بدون نقاط.

الفلبني تتصدر المجموعة

مواجهة منتخبنا الوطني والنيبال تنتهي سلبية

السالم يحرز كأس الشهيد املأخذي بعمران

تأهل النصر واملستقبل يف دوري شباب جبلة

عمران/عبدالوهاب العشبي
ــالم كأس الشهيد  أحرز فريق الس
مطهر عبدالله احمد صالح املأخذي 
لكرة القدم بمحافظة عمران اثر فوزه 
ــمنت عمران  ــع أس ــق مصن ــىل فري ع
بثالثة أهداف مقابل هدف يف املباراة 
ــب  ملع ــىل  ع ــا  بينهم ــت  أقيم ــي  الت
ــكنية يف أربعينية الشهيد  املدينة الس
ــن  ــالم حس ــجل أهداف الس حيث س
ــد (هدفني)  ــار احم ــذي ومخت املأخ
ــجل هدف فريق املصنع مازن  فيما س

رشيد.
ــر املدينة  ــاراة قام مدي وعقب املب

ــران يحيى  ــة بمحافظة عم الرياضي
ــح  ــيل صال ــني ع ــر وأم الصع ــنان  س
ــهيد  الش كأس  ــليم  بتس ــذي  املأخ

ــا نال  ــالم فيم ــق الس ــذي لفري املأخ
ــاراة عيل  ــل العب يف املب جائزة أفض

أبو حصون.

إب / بندراألحمدي
ــتقبل  ــا النرص واملس ــل فريق تأه
ــادي  ــة ن ــن بطول ــة م ــدور الثماني ل
شباب جبلة الرمضانية لكرة القدم 
املقامة بدعم مستشفى جبلة وذلك 
ــوز  ــد ف ــة بع ــة الثاني ــن املجموع ع
املستقبل عىل الجوارح 4/1 ليصل 
ــتقبل اىل 3  ــرص اىل 6 نقاط واملس الن

وودع املستقبل بال نقاط.
ــة  االول بطول ــس  أم ــت  وافتتح
ــرة  لك ــة  الثاني ــة  الرمضاني ــو  بيك
ــادي  ن ــة  بصال ــة  املقام ــة  الطاول

ــة  ــج الجول ــاءت نتائ ــاد ، وج االتح
ــن  ــرواد ع ال ــات  ــن منافس االويل م
ــب  وهي ــىل  ع ــربة  ص ــد  فوزمحم
ــمري امليتمي عيل  الحبييش 3/0 وس
ــم 3/1 وعبدامللك  ــالم قاس عبدالس
ــي 3/0 وعيل  ــف عيل خالد االب رشي
 3/0 ــديوة  ش ــد  خال ــىل  ع ــداد  الح
ــد الربيد  ــىل خال ــة ع ــد الخرب وخال
3/0 وخالد حازب عىل محمد رشف  
ــد  أحم ــىل  ع ــل  كحي ــد  ومحم  3/1
ــالح  ص ــاب  وعبدالوه  3/0 ــي  املفت
ــر  ــران 3/0 ، ويدي ــود به ــىل محم ع
ــن  ــه الدي ــى وجي ــات مصطف املباري

ــرشف عىل  ــي وي ــم الذبحان وابراهي
البطولة الكابنت عيل الجراش.

ــة  ويف دورة ابالن املقامة بمدرس
ــة املتأهلني  ــت هوي ــاروق اتضح الف
ــدة  وح ــوز  ف ــد  بع ــة  لدورالثماني
ــاروق 5/2 ، حيث  ــىل الف ــاء ع صنع
ــن املجموعة  ــل ابالن والهالل ع تأه
االوىل وشارع تعز مع وحدة صنعاء 
ــة الثانية واالتحاد مع  عن املجموع
أحوال الثالث عن املجموعة الثالثة 
ــاون عن املجموعة  واالهيل مع التع
ــة  ــة املنظم ــرأس اللجن ــة وي الرابع

محمدعبود.
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