
الحديدة/قاسم البعييص
ــة  محافظ ــل  وكي ــرم  ك
الرياضة  لشؤون  الحديدة 
ــدام نارص آل  ــباب ص والش
راشد ومعه مديرية الحايل 
ــاح  عبدالفت ــم  عبداملنع
ــادي  ن ــق  فري ــي  الرفاع
 7 دوري  ــل  بط ــوك  الريم
ــرة  لك ــي  الرمضان ــو  يولي

القدم بكأس البطولة وامليداليات الذهبية.
ــوك بالبطولة  ــاء تتويج فريق الريم وج
التي دعمتها رشكة يحيى سهيل وإخوانه 
ــيارات واالستثمار  ويمن كارز لتأجري الس
ــوزه  ف ــر  إث ــاً  فريق ــن  عرشي ــاركة  وبمش
ــد يف املباراة  ــق العمي ــىل فري ــتحق ع املس
النهائية التي جمعت الفريقني عىل ملعب 

الشموخ بهدفني نظيفني.
ــذي حرضه املدير  ــا تم يف التكريم ال كم
ــل الجعفري  ــن كارز جمي ــذي ليم التنفي

ــياغي  ــس اللجنة املنظمة فكري الس ورئي
ورئيس نادي شباب السلخانة  عىل سالم 
ــخصيات   ــي  تم تكريم عدد من الش العزان
املساهمة يف إنجاح البطولة وحكام اللقاء 
ــروف محمد  ــم الكروي املع ــم النج وأبرزه
ــن حكام  ــور عيل جرماش م ــم والدكت قاس
ــب وأفضل  ــم أفضل الع ــة وتكري املحافظ
ــدوري  ــداف ال ــق وه ــل فري ــارس وأفض ح
ــن الثاني  ــي املركزي ــالم وصاحب احمد س
والثالث وأفضل املشجعني من كبار السن 

واصغر مشجع.

ــايل،  الربتغ ــب  املنتخ ــح  افتت
ــواره يف بطولة  بطل أوروبا، مش
ــيا  كأس القارات املقامة يف روس
ــت القاتل  ــري يف الوق ــادل مث بتع
ــيكي، بهدفني  ــريه املكس ــع نظ م
ــي  الت ــاراة  املب يف  ــا،  منهم ــكل  ل
يف  ــد،  األح ــس  أم ــا  جمعتهم
ــة  املجموع ــن  م األوىل  ــة  الجول

األوىل للبطولة.
ــدف  به ــون  الربتغالي ــدم  تق
ــة  الدقيق ــا يف  ــكاردو كواريزم ري
ــز  هريناندي ــري  خافي ــن  ولك  ،34
ــدف  ه ــجل  س ــاريتو"  "تشيتش
ــة  ــيك يف الدقيق ــادل للمكس التع
ــددا  مج ــال  الربتغ ــدم  وتق  ،42
يف  ــواريز  س ــيدريك  س ــدف  به
ــب  املنتخ أن  إال   ،86 ــة  الدقيق
ــًال  قات ــادًال  تع أدرك  ــيكي  املكس
يف  ــو  مورين ــور  هيكت ــية  برأس

الدقيقة 90+1.
ــل  يحت ــة،  النتيج ــذه  به
ــدارة  ص ــرويس  ال ــب  املنتخ
املجموعة، بعدما فاز أمس األول 
عىل نيوزيلندا، بهدفني لاليشء، 

يف املباراة االفتتاحية.

ــي  الت ــة  الثاني ــاراة  املب ويف 
ــق  حق ــس  أم ــاء  مس ــت  أقيم
ــتحًقا  ــييل فوًزا مس منتخب تش
ــريه الكامريوني، بهدفني  عىل نظ
ــاراة الجولة األوىل  دون رد، يف مب

من املجموعة الثانية.
ــهدت املباراة إلغاء هدف  وش
يف  ــاس  فارج ــجله  س ــييل  لتش
ــع،  الضائ ــدل  ب ــت  بالوق ــاه  مرم
ــد اللجوء  ــم ألغاه بع إال أن الحك
ــد  ــو، وتع ــادة الفيدي ــة إع لتقني

ــن  ــة م ــي الثاني ــة ه ــذا الواقع ه
ــخة الحالية من  ــا يف النس نوعه
ــى الحكم الدويل  البطولة، إذ ألغ
ــا للمدافع  ــتور، هدًف ــا نيس بيتان
الربتغايل بيبي، يف مرمى منتخب 
ــلل، بعد  ــيك، بداعي التس املكس

استخدام تقنية الفيديو.
ــب  لع  81 ــة  الدقيق ويف 
أليكسيس سانشيز كرة عرضية 
متقنة من الجهة اليرسى انقض 
ــه يف  ــورو فيدال برأس ــا أرت عليه
ــجًال الهدف األول  ــباك، مس الش
ــت  ــن الوق ــة األوىل م ويف الدقيق
ــيز  ــرد سانش ــع، انف ــدل الضائ ب
باملرمى وراوغ الحارس واملدافع 
يف  ــرة  الك ــدد  وس ــي  الكامريون
جسد العب آخر، قبل أن يكملها 
ــباك،  الش يف  ــاس  فارج إدواردو 
ــرار الحكم بعد اللجوء  لينتظر ق
ــدت  أك ــي  الت ــو،  الفيدي ــادة  إلع
ــدم  تق ــزز  ليع ــدف،  اله ــة  صح

تشييل بثنائية.
ــني مباراة  ــوم االثن ــام الي وتق
ــن املجموعة الثانية  واحدة ضم
تجمع منتخبي أسرتاليا وأملانيا.

صنعاء/حسني الكدس 
- مضاد البعداين

ــس  ــرص أم ــت ع اختتم
ــة الفنية  عىل ملعب املدرس
دوري  ــات  منافس بصنعاء 
ــز  عبدالعزي ــهيد  الش
ــدم  الق ــرة  لك ــي  عبدالغن
الذي نظمته جمعية أمناء 
ــم من الرشكة  الوحدة  بدع

ــة الدولية للصناعات الغذائية  اليمني
ــورى  ــو مجلس الش ــدودة وعض املح
ــام  الع ــاد  واالتح ــاري  الحب ــى  يحي
للرياضة للجميع وبمشاركة 16فريقا 

تم تقسيمهم إىل أربع مجموعات. 
ــام الذي حرضه  ــل االختت ويف حف
ــن زيد  ــباب والرياضة حس وزير الش
ــة املهندس  ــاء والطاق ــر الكهرب ووزي
ــى األخ يحيى  ــوزي ألق ــف الجرم لط
ــي البطولة عضو  ــخي كلمة راع الس
مجلس الشورى يحيى الحباري أكد 
ــل للبطولة  ــىل الدعم املتواص فيها ع
من مجموعة الحباري، مشيداً بمآثر 
ــذي كان محل  ــهيد عبدالغني ال الش
ــا كان يتمتع به من  إجماع الجميع مل
ــل فخر واعتزاز  حس وطني يعد مح
ــرباً أن النجاح املتواصل  الجميع، معت
الذي تحققه البطولة وإقامتها للعام 
ــل عىل أهمية  ــىل التوايل دلي الرابع ع
ــل  ــي تحم ــة الت ــذه البطول ــز ه وتمي
ــخصية وطنية قدمت الكثري  ــم ش أس

للوطن.
عقب ذلك أقيمت املباراة النهائية 

ــكا وأمناء  لفئة الكبار بني فريقي توش
ــا الفريقني  ــدة التي تحفظ فيه الوح
ــذر وتركيز كبريين مع  كثريا ولعبا بح
ــة للفريقني  ــرص الخجول حضور الف
نظرا لطبيعة النهائيات والتي تتسم 
غالبا بالحذر وعدم املجازفة، ليخيم 
التعادل السلبي عىل املباراة ليحتكم 
ــي  الت ــح  الرتجي ــركالت  ل ــان  الفريق
ــدة 3 /  ــق أمناء الوح ــمت لفري ابتس
ــوج األمناء بلقب الدوري يف  صفر ليت

نسخته الرابعة.
ــر الكهرباء  ــام وزي ــب ذلك ق وعق
ــني  ــدس لطف الجرموزي وحس املهن
ــيل  األه ــادي  الن ــس  رئي ــري  األهج
ــن الخوالني  ــابقا وحس ــاء س بصنع
ــع  للجمي ــة  الرياض ــاد  اتح ــس  رئي
ــل  البط ــكأس  ب ــاء  األمن ــم  بتكري
ــة  إضاف ــف،  الوصي ــكأس  ب ــكا  وتوش
ــل الرباعم  ــق النور بط ــم فري إىل تكري
ــق األمناء بكأس  بكأس البطولة وفري
الوصافة كما تم تكريم راعي البطولة 
ــى  يحي ــورى  الش ــس  مجل ــو  عض
ــة والحكام  ــاري واللجان املنظم الحب

واملربزين.

تنظمها وزارة الشباب تنظمها وزارة الشباب 
ــة بالتعاون مع  ــة بالتعاون مع والرياض والرياض
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ميدي بهم  أرض  يــا  ِمــيــدي 
ـــراُء ســواحــلــهــا ـــم نـــــاٌر ح
تضحيٍة قــصــُة  مــيــدي  ــي  ه
ــرٍة ــط ــي ـــريان وس ـــط رغــــم ال
ــم ــه ــدوخ ــد ت ــص ــال ــت ب ــل ظ
تباغتهم ــل  ــرم ال تحت  ــن  م
لقيوا بها  الــســودان  حتى 
تشظت ثــمــانــني  ــــــالُء  أش
ــــوع الــتــايل ــــب وتـــــاله األس
وبكاهم ــٌري)  ــش (ب واعـــرتف 
ــزرٍة ــج ـــرب م فــمــتــى هـــي أك

ميدي يف  الغازَي  وابتلعي 
ـــوٍت ووعــيــد ــاري م ــح وص
ــوِد ــم ـــورُة عــــٍز  وص ـــط أس
التلمودي الــعــدوان  لقوى 
السوِد مــع  البيَض  تبتلع 
ـــوِد ــن بـــأس اُس رضبــــاٌت م
التحشيِد يـــوم  مـــجـــزرًة 
مــســنــوِد ــــٍف  زح أكـــرب  يف 
بجنوِد قــائــدهــم  مـــرصع 
ــِه لــســعــوِد ــي ــن مـــن بـــاع ب
نالوا يف الزحف عىل ميدي؟
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ة (2424))
احللق

احللقة (

ــني  االثن ــوم  الي ــرص  ع ــام  تق
ــى  يحي ــوم  املرح ــة  صال ــىل  ع
الجربي بنادي العروبة مباراتي 
ــد  فقي ــة  بطول ــي  نهائ ــف  نص
ــوم محمد عبدالله  الوطن املرح
ــية  ــرة القدم الخماس ــح لك صال
ــة  ــادي العروب ــا ن ــي ينظمه الت
ــايض  الري ــاط  النش ــار  إط يف 
ــادس  الس ــي  الرمضان ــايف  الثق
ــرة القدم  ــمل لعبتي ك الذي يش
ــرة  الطائ ــرة  والك ــية  الخماس
ــرآن الكريم للكبار  ــابقة الق ومس
ــة  الثقافي ــابقة  واملس ــم  والرباع

الوطنية العامة.
ــاراة األوىل  ــث تجمع املب حي
ــد  ــة الفقي ــي بطول ــف نهائ لنص
ــرة  لك ــح  صال ــه  عبدالل ــد  محم
ــارك  ــية التي ش ــدم الخماس الق
ــي  ــاً فريق ــاً كروي ــا 16 فريق فيه
ــهداء  وش ــة  العروب ــف  ردي
السبعني، فيما يلتقي يف املباراة 
ــهيد حامد  ــي الش ــة فريق الثاني
ــتحدد  ــان، وس ــاري وعرف الحب

النهائية  املباراة  املباراتني طريف 
للبطولة التي تقام غداً الثالثاء.

ــس  أم ــت  أقيم ــد  ق ــت  وكان
دور  يف  ــان  األخريت ــان  املبارات
ــل منهما  ــة، واللتان تأه الثماني
فريقا عرفان ورديف العروبة إىل 
نصف النهائي ليلتحقا بفريقي 
ــهيد  والش ــبعني  الس ــهداء  ش
ــن تأهال  ــاري اللذي ــد الحب حام
من مباراتي دور الثمانية اللتني 

أقيمتا يوم أمس األول.
ــوزه  ف ــد  بع ــل  تأه ــان  عرف

ــة  بنتيج ــرص  الن ــريه  نظ ــىل  ع
ــق  لفري ــجل  س ــث  حي  ،3  /  8
ــري  ــارس العم ــن ي ــان كل م عرف
ــار  ــداف) وعبدالجب ــة أه (أربع
ــار  وعم ــني)  (هدف ــرص  املنت
ــاوي فيما  ــيش وكريم الخ الحبي
ــرص حمودي  ــق الن ــجل لفري س
ــي  البيضان ــد  وخال ــي  البيضان

وسمري الجهمي.
أما فريق رديف العروبة فقد 
ــر  ــي إث ــف النهائ ــل إىل نص تأه
فوزه عىل نظريه الشهيد سلمان 

ــاءت  ــة 5 / 3، ج ــد بنتيج األس
ــدان  ــرب وج ــف ع الردي ــداف  أه
ــداف)  أه ــة  (ثالث ــي  األصبح
ــرزاق  وعبدال ــرشيف  ال ــد  وماج
ــجل أهداف  ــا س ــي، فيم الرشاع
ــار  النج ــزام  ح ــد  األس ــق  فري

(هدفني) وسفيان الجماعي.
النهائية  اليوم املباراة  وتقام 
ــد املرحوم يحيى  ــة الفقي لبطول
الجربي للكرة الطائرة املندرجة 
الرمضاني  ــاط  النش ضمن ذات 
ــع  وتجم ــة  العروب ــادي  بن
ــي  فريق ــة  النهائي ــة  املواجه
ــني، واللذين بلغا  ــة وحط النهض
النهائي بعد فوزهما يف مباراتي 
ــي، حيث فاز فريق  نصف النهائ
النهضة عىل فريق الفقيد محمد 
ــواط  ــح بثالثة أش ــه صال عبدالل
ــق  فري ــاز  ف ــا  فيم ــل  مقاب دون 
ــريه فريق الصقر  حطني عىل نظ

بثالثة أشواط دون رد.
تصوير/عزام القشطري

الثورة/عبدالرقيب فارع
ــب نادي  ــت عىل ملع تواصل

ــة  بالعاصم ــاء  صنع ــدة  وح
ــى  امللتق ــات  منافس ــاء  صنع
ــذي  ال األول  ــي  الرمضان
ــدة صنعاء  ــه نادي وح ينظم
يف عدد من األلعاب الرياضية 
ــي  فف ــة،  الثقافي ــابقات  واملس

الفقيد  ــات بطولة  إطار منافس
ــدم  الق ــرة  لك ــري  املط ــد  محم

ــاء فريقي العروبة وأهيل  خرج لق
يف  ــلبي  الس ــادل  بالتع ــاء  صنع
اللقاء الذي جمعهما مساء أمس 
ــتطاع  األول ويف اللقاء الثاني اس
فريق الريموك التفوق عىل وحدة 
ــزاً بهدفني  ــاء والخروج فائ صنع

ــث  حي ــدة  للوح ــدف  ه ــل  مقاب
ــجل للريموك  محمد العبيدي  س
ــدة  للوح ــجل  وس ــني)  (هدف

ــهد اللقاء  ــيس وش ــه العب عبدالل
إضاعة رضبة جزاء للوحدة، كما 
شهد اللقاء حالة طرد كانت من 
نصيب املدافع محمد السييس.
األول  ــس  أم ــت  وتواصل
ــابقة الثقافية  منافسات املس
ــت مباراتي نصف  حيث أقيم
النهائي، ففي املسابقة األوىل 
ــدة  ــات وح ــق فتي ــق فري حق
ــد  املج ــىل  ع ــوز  الف ــاء  صنع
 ،11  /  16 ــة  بنتيج ــبعني  بالس
ــتطاع فريق  ويف اللقاء الثاني اس
ــىل فريق  ــاء الفوز ع ــعب صنع ش
ــس بنتيجة 15 / 12.5  اتحاد التن
درجة، وبهاتني النتيجتني يلتقي 
يف نهائي املسابقة الثقافية اليوم 

وحدة صنعاء وشعب صنعاء.

     

عبدالسالم فارع

محطات 

وجهة نظر

ــت 690 يوماً من  ــد أكمل ــاري كنت ق ــن رمضان الج ــي م يف الثان
ــة تعز بعد  ــود من جديد إىل الحامل ــة صنعاء ألع ــزوح يف العاصم الن
ــاً عن تلك  ــف إيالم ــرة ، لم تختل ــة قاه ــروف أمني ــا لظ ــي عنه غياب
ــة كل اليمنيني  ــرك عاصم ــي أجربتني عىل ت ــة الت ــروف املوجع الظ
ــن تعرفت عليهم من قاطنني ونازحني ممن عز عّيل  وكل األحبة الذي
ــوا جدران القلب بكل ود ووفاء لينجحوا يف  مفارقتهم، بعد أن اخرتق
ــاحة لتدوين  ــع هذه املس رشايينه طوًال وعرضا وهم أكرث من أن تتس
ــة  ــة والثقافي ــو الرياضي ــاد 22 ماي ــع أمج ــم صان ــمائهم وآخره أس

واالستثمارية االستاذ عيل الربوي.
ويف الحاملة تعز املهددة بكارثة بيئية وشيكة رغم األمطار الغزيرة 
ــالت املختلفة.  ــان من الفض ــرف منها آالف األطن ــي جرفت وتج الت
ــرب هذه االطاللة  ــا القراء األعزاء ع ــاود التواصل معكم أيه ــا أنا أع ه
ــالل تواصيل الجميل مع  ــفيت فكرتها من خ الرمضانية التي استش
ــد الصباحي  ــيل عبدالكريم محم ــة اللواء ع ــة اليمني ــج الرياض أري
ــهدت  ــك التواصل بأن العاصمة صنعاء ش ــذي أوضح يل عرب ذل وال
ــة واملتميزة  ــة املدروس ــات الرياضي ــد الفعالي ــهد عدي ــت تش ومازال
ــب الرشكات  ــت منتخ ــة التي جمع ــة الكروي ــك املواجه ــا تل وأهمه

واملؤسسات من نجوم كرة القدم مع أقرانهم من نجوم األندية.
ــت  ــي أقيم ــة الت ــة اليمني ــوم الرياض ــورة لنج ــاراة املذك ويف املب
ــن زيد  ــتاذ حس ــة األس ــباب والرياض ــر الش ــة وزي ــور ورعاي بحض
ــس اتحاد الرشكات  ــني العاصمة أمني جمعان ورئي ــة نائب أم وبمعي
ــه عبدالرحمن حميد الدين وعدد من  ــات عامر هزاع ونائب واملؤسس
ــم  ــتديرة "عيل النونو – باس ــة، عزف نجوم املس ــادات الرياضي القي
ــاج – أوالد الزريقي – الطاحوس –  ــظ – محمد دم ــر عبدالحفي وعم

أحمد امواس  - رضوان عبدالجبار – فكري الحبييش وآخرون".
ــمفونيات الكروية عىل هيئة أطباق رمضانية متنوعة  أجمل الس

ولذيذة نرشت الغبطة والحبور يف كل أرجاء امللعب .
ــة أمانة  ــني عىل رياض ــدن القائم ــذا هو دي ــأن ه ــادي ب *يف اعتق
ــري الرياضية عىل  ــودوا الجماه ــث ع ــد بعيد، حي ــة منذ أم العاصم
ــال لكل من  ــران كما هو الح ــهر التوبة والغف ــل بش ــاء الفاع االحتف
"عدن – تعز – الحديدة – إب" وذلك عرب عديد املسابقات الرياضية 
ــة قهرياً منذ أكرث  ــا بطولة جامعة تعز واملتوقف ــة لعل أهمه والثقافي

من عامني.
ــة  ــة يف العاصم ــات الرمضاني ــن الفعالي ــث ع ــًال للحدي *وتواص
ــاً يف القول بأن  ــت مبالغ ــة صنعاء دعوني أقول ولعيل لس التاريخي
ــس اإلداري لنادي 22 مايو  ــي حققها املجل ــات املتميزة الت النجاح
ــة كأس الوحدة  ــة ببطول ــربوي واملتمثل ــداً عيل ال ــع ج ــادة الرائ بقي
جعلت الكثريين أشد حرصا عىل أن تكون كل املنافسات والبطوالت 
ــدأت تعد العدة  ــى أن بعض الجهات ب ــرث نجاحاً حت ــي تلتها أك الت
ــب الرائع عيل الصباحي إلقامة بطولة مماثلة ينظمها النادي  حس
ــتطاع القائمون عىل  ــى الحباري ولو اس ــم كان من يحي األهيل بدع
ــن ناد من املحافظات الجنوبية  ــذ هذه البطولة املجيء بأكرث م تنفي
ــاة الترشذم  ــر كل دع ــر وقه ــن دح ــوا م ــد تمكن ــيكونون ق ــم س فأنه
ــتكون صعبة إن  ــي أعتقد بأن مثل هكذا مهمة س ــال ولو أن واالنفص

لم تكن مستحيلة.
ــأن نادي  ــن التذكري ب ــد لنا م ــي، ال ب ــياق الرمضان ويف ذات الس
ــباقاً يف مواكبة  ــايف بالعاصمة صنعاء كان س ــدة الريايض الثق الوح
ــة من الفعاليات  ــرآن يف مطلع العام 60م عرب جمل ــهر التوبة والق ش
الثقافية الراقية واملتميزة ومن خالل األستاذ السكرتري الرائع أحمد 
ــة واألدب إلحيائها  ــوم وأعالم الثقاف ــذي أتى بأبرز نج ــبيبي ال الش
مثل األديب والشاعر الكبري عبدالله الربدوني ليستمر ذلك التقليد 

الجميل إىل أن صار الصباحي وكيًال عاماً للنادي.
هامش

ــة يف إطاللتنا  ــا األحب ــوا معنا أيه ــة للجميع وكون ــم مبارك خوات
ــطورة الكرة اليمنية النجم الكبري  ــتهلها مع أس القادمة والتي سنس

سعيد دعالة إن شاء الله، وعيدكم سعيد ومبارك مقدماً.

الثورة/خالد النواري
ــا املطعم امللكي  تأهل فريق
ــاراة  ــد إىل املب ــل الجدي والجي
ــروي  الك ــدوري  لل ــة  النهائي
ــه  ينظم ــذي  ال ــي  الرمضان
ــيل بصنعاء خالل  النادي األه
الفرتة (-6 25) رمضان املبارك 
بمشاركة عرش فرق قسمت إىل 
ــني، ضمت املجموعة  مجموعت
ــة الصيفي،  ــرق (رشك األوىل ف
نجوم تعز، الريموك ب، شباب 
ــازون)،  األم ــاي  ش ــيل،  األه
ــت املجموعة الثانية  فيما ضم
ــهيد  الش أ،  ــوك  (الريم ــرق  ف
ــني  أم ــة  رشك ــروج،  دح ــن  أيم
الخرض، املطعم امللكي، الجيل 

الجديد).
ــق املطعم  ــاء تأهل فري وج
امللكي بعد الفوز الصعب الذي 
ــباب أهيل  ــه عىل فريق ش حقق
صنعاء بهدف وحيد يف مباراة 
نصف النهائي التي جمعتهما 
ــدف  اله ــجل  س ــث  حي ــس  أم
ــيل صلول  ــطة الالعب ع بواس

ــن املباراة  ــوط الثاني م يف الش
ــمت باإلثارة والندية  التي اتس
ــن ينتميان  ــني الذي ــني الفريق ب
ــيل ويقودهما كل  ــادي األه للن
ــاد  ــه العم ــنت عبدالل ــن الكاب م
ــيل والكابنت  ــباب األه مدربا ش

عيل النونو مدرب امللكي.
ــة بالكثري  ــت املواجه وحفل
ــت  عكس ــي  الت ــرص  الف ــن  م
ــني لخدش  ــن الطرف ــة م الرغب
ــاراة  املب ــوغ  وبل ــباك  الش

النهائية إال أن العقم الهجومي 
ــى منتصف  ــيطرا حت ظل مس
ــاد  ــا ق ــي حينم ــوط الثان الش
ــة خاطفة توجها  امللكي هجم
ــديد الكرة يف  ــيل صلول بتس ع
ــدف الفوز  ــرزا ه ــباك مح الش

والتأهل للنهائي.
ــاراة الثانية  ــق املب ــم ترت ول
ــا  حينم ــوب  املطل ــتوى  للمس
ــد  الجدي ــل  الجي ــا  فريق ــدم  ق
ــتوى متواضع  ــازون مس واألم

ــن حجم مباراة نصف  بعيدا ع
ــق الجيل  ــن فري ــي، وتمك نهائ
ــدف  ــجيل ه ــن تس ــد م الجدي
ــة  ــل دقيق ــد قب ــاراة الوحي املب
ــوط األول عرب  ــن انتهاء الش م
الالعب أحمد الهمداني .. ولم 
يحدث تغيري يف النتيجة خالل 
ــل افتقاد  ــوط الثاني يف ظ الش
ــتثمر  يس ــم  ملهاج ــازون  االم
ــي اتيحت  ــرص الت ــض الف بع
ــى الجيل  ــه، ويف املقابل اكتف ل
بهدف التقدم وسعى للحفاظ 
ــة -وهو ما كان له-  عىل النتيج
املباراة بفوز مستحق  لتنتهي 
ــا  ــد معلن ــدف وحي ــل به للجي
تأهله للمباراة النهائية، حيث 
ــيواجه فريق املطعم امللكي  س
أن  ــا  علم ــاء  الثالث ــد  غ ــوم  ي
ــال عن املجموعة  الفريقني تأه
ــا يف  ــبق أن تواجه ــة وس الثاني
دور املجموعات وانتهى اللقاء 
بالتعادل االيجابي بهدف لكل 

منهما.
تصوير/خالد الثور

امللكي والجيل إىل نهايئ دوري األهلي النهضة وحطني يف نهايئ طائرة المرحوم الجربي بنادي العروبة

اليوم نصف نهايئ بطولة الفقيد محمد عبداهللا صالح لخماسي القدم

تكريم بطل دوري ٧ يوليو الرمضاين بالحديدة

ــًال لدوري  ــر بط ــق رابطة الصق ــوج فري ت
ــورة  الث ــة  بمديري ــاق  امليث ــباب  ش ــادي  ن
ــباب  ــة صنعاء الذي نظمه نادي ش بالعاصم
ــاد العام للرياضة  ــاق بالتعاون مع االتح امليث
ــاركة 16 فريقاً وزعت عىل أربع  للجميع بمش
ــات وأقيم خالل الفرتة 2 – 23 رمضان  مجموع

املبارك.
وجاء تتويج فريق رابطة الصقر بالبطولة 
ــة للدوري التي  ــوزه يف املباراة النهائي عقب ف
ــريه فريق امليثاق بركالت  أقيمت أمس عىل نظ

ــاراة يف وقتها  ــد انتهاء املب ــح 8 / 7 بع الرتجي
األصيل بالتعادل اإليجابي بهدفني ملثلهما.

ــة، قام رئيس نادي  ــب املباراة النهائي وعق
ــه إبراهيم  ــادر عبدالل ــباب امليثاق عبدالق ش
ــة الثورة يحيى  ــب الرتبية بمديري ومدير مكت
ــس فرع اتحاد الرياضة للجميع  الوتاري ورئي
باألمانة عبدالله منرص ومدير مدرسة امليثاق 
ــمهان بتكريم البطل بكأس البطولة  فضل ش
وامليداليات الذهبية ومالبس رياضية وتكريم 

الوصيف بامليداليات الفضية.

صنعاء/عيل الغرباين
ــان  وعرف ــرص  الن ــباب  ش ــرق  ف ــت  تأهل
ــف نهائي  ــكا إىل نص ــي وتوش ــاء ال ج أصدق
ــاع والتنمية  ــن للدف ــة آمال وط ــة منظم بطول
لفئة الشباب التي تنظمها املنظمة بالتعاون 
ــة  بمديري ــة  والرياض ــباب  الش ــب  مكت ــع  م
ــاركة 8 فرق يف فئة الشباب كما  التحرير بمش
ــباب بطولة  تقام بالتزامن مع بطولة فئة الش

لفئة األشبال بمشاركة 8 فرق.
ــني إىل  ــدد املتأهل ــباب تح ــة الش ــي فئ فف
ــيتحدد املتأهلني إىل  ــي فيما س ــف النهائ نص

نصف نهائي بطولة األشبال اليوم وغداً.
وبلغ فريقي شباب النرص وعرفان نصف 
النهائي عن املجموعة األوىل فيما بلغ فريقي 
ــكا نصف النهائي عن  ــاء ال جي وتوش أصدق
املجموعة الثانية ومن املقرر أن تقام مباراتي 

نصف النهائي يوم بعد غداً األربعاء.
ــد  ق ــات  املجموع دور  ــات  مباري ــت  وكان
اختتمت أمس بإقامة آخر املباريات حيث فاز 
فريق توشكا عىل الشباب بهدف وحيد، فيما 
ــباب  ــاء ال جي عىل الش ــق أصدق ــب فري تغل
ــاز كما فاز أصدقاء ال جي  بهدفني دون رد وف

عىل املطار الجمهوري برباعية نظيفة.

ذمار/الطيش
ــب وتأهيل  ــز تدري ــرص أمس بمرك ــت ع اختتم
ــة  الثقافي ــابقات  املس ــات  فعالي ــار  بذم ــباب  الش
الرمضانية األوىل التي نظمها املركز خالل الفرتة 5 
– 23 رمضان الجاري بمشاركة 22 فريقا من طالب 

وطالبات املركز يف مختلف التخصصات.
ــز  ــام مراك ــر ع ــاد مدي ــام أش الخت ــل  ويف حف
ــباب والرياضة  ــباب وأندية العلوم بوزارة الش الش
ــباب  محمد نعمان بأداء مركز تدريب وتأهيل الش

ــة  ــابقات الثقافي ــة املس ــرة إقام ــه فك ــار وتبني بذم
الرمضانية األوىل باملحافظة، مؤكدا أن الشباب هم 
ــتقبل املرشق الذي يتمناه  أمل الوطن يف بناء املس
الجميع، داعيا يف ختام كلمته قيادة وزارة الشباب 
ــة إىل دعم  ــلطة املحلية باملحافظ ــة والس والرياض
ــل  ــه لتذلي ــا يحتاج ــم كل م ــز وتقدي ــة املرك ورعاي

الصعوبات التي تواجهه.
ــباب  ــز الش ــر مرك ــتعرض مدي ــه اس ــن جانب م
ــاهري جملة األنشطة والفعاليات  بذمار منري الش
ــابقات الثقافية  ــا املركز بما فيها املس التي ينظمه
ــهداء الوطن  ــميات ش الرمضانية التي تحمل مس

الذين قدموا أرواحهم رخيصة يف سبيل عزة اليمن 
وكرامته.

ــابقة الختامية التي  ــت املس ــك أقيم وعقب ذل
ــي  الكاظم ــل  ــو عقي أب ــهيد  الش ــق  ــمها فري حس
ــو هادي  ــهيد أب ــق الش ــىل فري ــوزه ع ــه بف لصالح
ــابقات  ــهدت املس ــدي بنتيجة 30 / 20.. وش العم
تقديم عروض فنية أللعاب الكاراتيه – التايكواندو 
– الجمباز – الكونغ فو والتي قدمها نخبة من أبرز 

العبي املحافظة واملنتخبات الوطنية.
ــا محافظ  ــي حرضه ــابقات الت ــام املس ويف خت
ــورى  ذمار حمود محمد عباد وعضو مجلس الش

ــر امن  ــب مدي ــام نائ ــرزاق ق ــد عبدال ــن محم حس
ــام مراكز  ــاووس ومدير ع ــه الط ــة عبدالل املحافظ
ــباب والرياضة  ــباب وأندية العلوم بوزارة الش الش
ــان وإبراهيم العمدي ومدير املركز منري  محمد نعم
ــز األوىل  ــزة باملراك ــم الفرق الفائ ــاهري بتكري الش

كالتايل:
ــي،  ــل الكاظم ــو عقي ــهيد اب ــق الش األول/فري
ــهيد أبو هادي العمدي، الفريق  الثاني/فريق الش
ــهيد أبو مصطفى مجيل، كما تم  املثايل/فريق الش
تكريم العديد من الشخصيات والجهات املتعاونة 

يف إنجاح املسابقات الرمضانية.

رابطة الصقر بط لدوري نادي شباب امليثاق

٤ فرق إىل نصف نهايئ بطولة منظمة آمال

اختتام املسابقات الثقافية الرمضانية األوىل بمركز تدريب الشباب بذمار

إب/بندر األحمدي
ــع  ــاق إىل املرب ــق االتف ــل فري تأه
ــباب جبلة  ــي لبطولة نادي ش الذهب
ــة  ــدم بمحافظ ــرة الق ــة لك الرمضاني
ــفى جبلة  ــة برعاية مستش إب املقام

ليلتحق بفريقي النرص واملستقبل.
ــاق إىل  ــق االتف ــل فري ــاء تأه وج
ــد تغلبه أمس عىل  ــع الذهبي بع املرب
الصقر 3 / 1 يف انتظار آخر املتأهلني 
ــي  فريق ــاراة  مب ــتحدده  س ــذي  وال

الهالل والسد.

ــة  ــالن املقامة بمدرس ويف دورة أب
ــة صدام وهال  ــاروق بدعم صيدلي الف
ــدة صنعاء  ــق وح ــيس أكمل فري تاك
ــحاب  ــع الذهبي بعد انس ــرق املرب ف
ــا التي كان من  ــاد من مباراتهم االتح
ــق وحدة  ــام أمس ليلح ــرر أن تق املق

ــز  ــارع تع ــالن وش أب ــرق  ــاء بف صنع
والهالل التي تأهلت سابقا إىل املربع 
ــق مباراتيه اليوم  الذهبي الذي تنطل
ــارع تعز فيما  بإقامة مباراة أبالن وش
تقام غداً املباراة الثانية والتي تجمع 

فريقي الهالل ووحدة صنعاء.

االتفاق والوحدة يتأهالن يف بطولتي شباب جبلة وأبالن بإب

حجة/احمد نارص مهدي
ــرق املتأهلة إىل املربع  اكتمل عقد الف
ــة الرمضانية لكرة  ــي لبطولة حج الذهب
القدم التي تقام تحت شعار "ال لإلرهاب 
إدارة  ــم  وبدع ــن"  اليم ــىل  ع ــي  األمريك
ــب أنصار الله،  ــطة الرياضية بمكت األنش
ــي فرق  ــف النهائ ــت إىل نص ــث تأهل حي
ــدي  والتح ــرض  ح ــباب  وش ــن  الفقيدي

والشهيد الكحالني.
ــن  ــن ع ــق الفقيدي ــل فري ــاء تأه وج
ــوزه عىل الفقيد  ــة األوىل  بعد ف املجموع
ــث  حي  1  /  3 ــة  بنتيج ــي  اليمن ــان  عدن
ــجل لفريق الفقيدين إبراهيم الجربي  س
وحيدر اسلم (هدفني) وكذا بعد أن حقق 
ــهيد  ــاب فريق الش ــىل حس ــوزاً آخر ع ف
الكحالني بأربعة أهداف نظيفة سجلها 
ــداف) ومحمد  ــة أه ــلم (ثالث ــدر اس حي
ــق  فري ــب  كس ــا  بينم ــا  فيم ــي،  الهمدان
ــاء تحديد املتأهل  ــهيد الكحالني لق الش

ــة بفوزه عىل الفقيد  الثاني عن املجموع
عدنان اليمني بهدفني نظيفني.

ــم يجد فريق  ــة الثانية ل ويف املجموع
ــوز بلقائي  ــة بالف ــرض صعوب ــباب ح ش
ــاب التحدي بهديف  ــة عىل حس املجموع
حسن كيتا وعدنان بديدي وعىل األهيل 
ــجلها حسن كيتا  ــاحيل برباعية س الس
ــني)  (هدف ــديل  مج ــد  وخال ــني)  (هدف
ــة فيما تأهل  ــل يف صدارة املجموع ليتأه
ــز الثاني عن املجموعة  التحدي يف املرك
بفوزه عىل األهيل الساحيل بهدفني دون 

رد.
وسيلتقي يف نصف النهائي الفقيدين 
مع التحدي يف املباراة األوىل فيما تجمع 
ــباب حرض  ــي ش ــة فريق ــاراة الثاني املب

والشهيد الكحالني.
ــد أحرز فريق  ــئني فق أما يف فئة الناش
ــوزه يف املباراة  ــد ف ــة بع ــيد البطول الرش
ــة عىل نظريه الفتح بثالثة أهداف  النهائي

نظيفة.

الثورة/أحمد أبوزينه
ــران  كم ــة  بطول ــات  منافس ــت  اقرتب
ــم  ــس من الحس ــة للتن ــة الرابع الرمضاني
ــالن األبطال فيبعد أن وصلت البطولة  وإع
ــس  للتن ــام  الع ــاد  االتح ــا  ينظمه ــي  الت
ــكواش برعاية رشكة كمران للصناعة  واالس
ــتثمار خالل الفرتة (14 - 19) يونيو  واالس
الجاري من نهايتها وتقام منافساتها عىل 
ــة صنعاء  ــة بالعاصم ــاد اللعب ــب اتح ملع
ــئني -  ــي (الرباعم - الناش ــات ه ــع فئ وألرب
ــاركة  ــرواد) فردي وزوجي وبمش ــار - ال كب

أكرث من 120 العب والعبة.

ــاء أمس  ــفرت مواجهات مس حيث أس
األول عن النتائج التالية:

فئة الرواد (فردي):
ــل إىل الدور النهائي الالعبني لطف  تأه
ــا عىل الالعبني  ــذرة ومحمد هبه بفوزهم ال

ناجي املرقب ووليد الفسيل تواليا.
فئة الرواد (زوجي):

ــل إىل نصف نهائي البطولة كل من  تأه
ــا تأهل  ــد الرصمي، كم ــذرة ومحم لطف ال
ــد الدبعي  ــوكل وخال ــه نبيل مت ــدور ذات لل
ــادق وخالد  ــىل أحمد الص ــد تغلبهما ع بع
حطرم، وتأهل محمد هبه وأحمد الديلمي 

عىل حساب وليد الفسيل وقيس شاهر

عمران/عبدالوهاب العشبي
ــيل  ــر وأه ــد الصع ــرق الفقي ــت ف تأهل
ــف  ــان إىل  نص ــول واإلحس ــران واألش عم
ــة التي  ــران الرمضاني ــة عم ــي بطول نهائ
ــة  والرياض ــباب  الش ــب  مكت ــا  ينظمه

باملحافظة.
ــر إىل دور  ــق الصع ــل فري ــاء تأه وج
ــركالت الرتجيح عىل  ــة عقب فوزه ب األربع
ــد التعادل  ــد 3/ صفر بع ــق جبل يزي فري
ــه يف الوقت األصيل  ــدف ملثل االيجابي به
ــد  محم ــر  الصع ــدف  ه ــجل  س ــث  حي
ــد  ــل محم ــجل للجب ــا س ــدي فيم العبي

الشاطبي.
ــد أن  ــران بع ــيل عم ــق أه ــل فري وتأه
ــداف  أه ــة  بأربع ــكا  ــق توش ــح فري أكتس

ــدي  مه ــد  أحم ــرب  ع ــجلت  س ــة  نظيف
(هدفني) وأحمد طميس وعمار الزبريي.

ــد فوزه  ــول بع ــل فريق األش ــا تأه فيم
ــىص بركالت الرتجيح 5 / 4  عىل فريق األق
ــد خروج الفريقني من املباراة بالتعادل  بع

السلبي.
ــد الفرق  ــان عق ــق اإلحس ــل فري وأكم
ــوزه عىل فريق الطليعة بأربعة  املتأهلة بف
أهداف نظيفة سجلها إسماعيل الزيلعي 

(هاتريك) وطارق قطيش.
ــب يف املباريات  ــال جائزة أفضل الع ن
ــد  محم ــب  الالع ــة  املتأهل ــرق  الف ــن  م
ــماعيل  ــد وإس ــاد مجاه ــي وعم الغصين
ــن  م ــة  واملقدم ــح  مفل ــد  وولي ــي  الزيلع
ــالم  ــفى الس ــول ومستش ــة األش مجموع

النموذجي.

إب/محمد الورايف
ــب مجمع  ــىل ملع ــوم ع ــرص الي ــام ع تق
ــاراة  املب إب  ــة  بمحافظ ــبان  بش ــعب  الش
النهائية للبطولة الرمضانية الكروية ضمن 
ــة،  ــا" السادس ــن يجمعن ــب اليم دورة "ح
ــي  العرب ــي  فريق ــاراة  املب ــع  تجم ــث  حي
ــد فوز  ــي بع ــا النهائ ــن بلغ ــالم اللذي والس

األول عىل نظريه الصقر بنتيجة 7 / 1 فيما 
ــىل الربق بنفس  ــي بعد تغلبه ع ــل الثان تأه

النتيجة.
ويف بطولة شهيد الوطن عبدالقادر هالل 
ــاتها عىل ملعب  ــة منافس ــة املقام الرمضاني
الكبيس بإب تأهل فريق املرحوم عبدالكريم 
ــوزه عىل  ــة بعد ف ــاراة النهائي ــزي إىل املب الع

فريق املرحوم كمال البعداني 4 / 1.

اكتمال عقد املربع الذهبي لبطولة حجة الرمضانية بطولة كمران الرمضانية للتنس تقرتب من الحسم

الصعر واألهلي واألشول واإلحسان إىل نصف نهايئ بطولة عمران

اليوم.. نهايئ البطولة الرمضانية الكروية بشبان

النور واألمناء بطال دوري الشهيد عبدالغني الوحدة والشعب إىل نهايئ المسابقة الثقافية

العروبة واألهلي يتعادالن وفوز الريموك يف كروية املطري

تقنية الفيديو تلغي هدفني يف كأس القارات

الربتغال تتعادل أمام املكسيك وتشيلي تكسب الكامريون

ذمار/عادل الطيش
ــالم معرب موعدا يف نهائي  رضب العبو فريق س
ــدورة  ــتوى األول ب ــرق املس ــة لف ــة الكروي البطول
ــنوية الثالثة  ــة الرمضانية الس ــاب الرياضي األلع
ــباب والرياضة بمحافظة  التي ينظمها مكتب الش
ــركالت الرتجيح عىل فريق مكتب  ذمار بعد الفوز ب
املزارعني العرب يف ختام لقاءات نصف النهائي يف 
ــة التي جمعتهما عرص أمس  املواجهة الجماهريي

عىل ملعب األحمر بنادي نجم سبأ.
ــيا منذ بدايته ملعرفة  اللقاء جاء مثريا وحماس
ــدى الطرف  ــف ل ــوة والضع ــاط الق ــق بنق كل فري
ــني العرب صفوفهم  ــر، مع تعزيز فريق املزارع اآلخ
ــهدت منطقة  بالدويل محمد الغمري يف املقابل ش
ــاً مثرياً بني نجوم الفريقني  منتصف امللعب تنافس

ــالم  ــي الس ــة العب ــع أفضلي ــا م ــيطرة عليه للس
ــدة  ــة األكي ــاس والرغب ــع الحم ــتخدام داف يف اس
ــه العديد من  ــق يحمل يف صفوف ــب عىل فري للتغل
ــا أرادوه بتقديم  ــة وكان لهم م ــوم الكرة الوطني نج
ــهدت  ــهدته البطولة  وقد ش الفريق ألقوى أداء ش
ــن الطرفني مع تبادل  ــق اللقاء لعبا مفتوحا م دقائ
للهجمات والتي نجح فيها العبو السالم من إنهاء 
ــا محمد  ــني أحرزهم ــدم بهدف ــوط األول بالتق الش
ــدف واحد  ــلطان مقابل ه ــيم الس ــارحي ونس الش
ــرزه املهاجم عيل خليل قبيل  للمزارعني العرب أح

نهاية الشوط بخمس دقائق.
ــع  م األداء  ــرية  وت زادت  ــي،  الثان ــوط  الش ويف 
ــاء  ــرض اللق ــذي ح ــري ال ــور الغف ــجيع الجمه تش
ــو الفريقني  ــا قدمه العب ــتمتع كثريا بم ــذي اس وال
حتى أدرك النجم سامي التام التعادل للمرزاعني 
ــق أيضا  ــاء بخمس دقائ ــة اللق ــرب قبيل نهاي الع

ــح والتي أيضا  ــم الفريقان لركالت الرتجي ..ليحتك
ــة أهداف لكل  ــادل فيها بأربع ــهدت ندية بالتع ش
ــالم ومحمد  ــلطان للس ــيم الس فريق بإضاعة نس
ــكام للركلة  ــري للمزارعني العرب وعند االحت الغم
ــد  ــرب خال ــني الع ــب املزارع ــق الع ــة اخف الفاصل
ــيبة يف التسجيل ليمنح الفوز الصعب والغايل  الش
ــالم  ــدور النهائي لفريق س ــور لل ــة العب ــع بطاق م
معري الذي اجتهد كثريا يف البطولة واستحق بلوغ 

املباراة النهائية.
ــدويل، اختتمت  ــار ال ــتاد ذم ــىل مضمار اس وع
ــات العمرية  ــاب القوى للفئ ــات بطولة ألع منافس
ــاد العام للعبة  ــي نظمها فرع االتح ــة والت املختلف
ــة والتي  ــات دورة األلعاب الرمضاني ــن فعالي ضم

أسفرت عن النتائج التالية:
سباق الرباعم 1000 م:

ــي، الثاني/رمزي  ــمري محمد اليفاع األول/س
محمد صالح، الثالث/محمد عيل نارص

سباق الناشئني 1500 م:
األول/محمد عبدالرزاق بجاح، الثاني/احمد 

صالح عيل هادي، الثالث/عبدالحميد القوباني.
سباق 3000 مفتوح:

األول/نبيل محمد الجربي، الثاني/مصطفى 
كمال امليثايل، الثالث/صالح الخوالني.
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