
للقوس  الوطني  ــارك منتخبنا  يش
ــيا  ــة آس ــات بطول ــهم يف منافس والس
ــهم التي تحتضن  الـ20 للقوس والس
ــالل الفرتة  ــاتها بنجالديش خ منافس
ــي  والت ــاري  الج ــرب  نوفم  30  –  24
ــوم أمس األول  ــاتها ي افتتحت منافس
ــات  ــرض للمنتخب ــور الع ــة طاب بإقام
ــمي عن بدء  ــاركة واإلعالن الرس املش
ــات واستهل منتخبنا مشواره  املنافس

ــاء  ــة يف وقت متأخر من مس يف البطول
أمس.

ــل  فيص ــب  الالع ــب  لع ــث  حي
ــب  ولع ــب  املرك ــوس  بالق ــي  الكحالن
ــوس  بالق ــدي  الراش ــد  فه ــب  الالع
ــة  البطول يف  ــارك  يش ــا  كم ــي،  األوملب
ــياغي  ــئان نرص الس الناش ــان  الالعب
ــان  يخوض ــذان  والل ــل  هائ ــاس  وإلي
ــباب  ــة ألوملبياد الش ــات املؤهل املباري

باألرجنتني العام املقبل.
ــياق متصل حصل االتحاد  ويف س
ــراً عىل  ــهم مؤخ ــوس والس ــام للق الع
ــن  االتحادي يف  ــة  الكامل ــة  العضوي
ــد أن تم  ــة بع ــدويل للعب ــيوي وال اآلس
ــذ فرتة  ــا من ــة يف بالدن ــيس اللعب تأس
وإقامة العديد من البطوالت الخاصة 
بها إضافة إىل املشاركة يف عدة محافل 

خارجية خالل الفرتة املاضية.

منتخب القوس والسهم يشارك يف بطولة آسيا
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صنعاء/أحمد أبو منرص
ــوم الرياضة  ــة نج ــارت رابط اخت
ــاؤها قبل عدة  ــي تم إنش ــة الت اليمني
ــيل  ــس املح ــام املجل ــني ع ــهر أم أش
بالعاصمة صنعاء رئيس نادي وحدة 
ــاً ملجلس  ــاء أمني جمعان رئيس صنع
ــم اختيار وكيل  الرشف األعىل، كما ت
ــو مجلس  ــة عض ــة العاصم أول أمان
الرشف األعىل بالنادي األهيل محمد 
ــس مجلس  ــاً لرئي ــي نائب رزق الرصم

الرشف األعىل.
حيث عقدت رابطة نجوم الرياضة 
ــب  عق األول  ــا  اجتماعه ــة  اليمني
ــة  ــاب جمعان والرصمي لرئاس انتخ
ــرشف األعىل ويف االجتماع  مجلس ال
ــة عىل  ــكره للرابط ــان ش ــه جمع وج
ــاره  ــه واختي ــا ل ــي منحوه ــة الت الثق
ــىل وكذا  ــاً ملجلس الرشف األع رئيس
ــي نائباً لرئيس  اختيار زميله الرصم
املجلس، معرباً عن تقديره ملا أنجزته 
ــرتة املاضية والتي  الرابطة خالل الف

ــح والربامج  ــداد اللوائ ــا إع تم خالله
ــل الرابطة  ــي تؤكد عىل نجاح عم الت
ــة  والرعاي ــام  االهتم ــىل  ع ــا  وقدرته

بنجوم الرياضة اليمنية.
ــرص  ــنت ن ــه الكاب ــه وج ــن جانب م
ــكره  ش ــة  الرابط ــس  رئي ــرادي  الج
ــىل تجاوبهما  ــي ع ــان والرصم لجمع
ــذي يعترب  ــع الرابطة وال ــل م يف العم
ــايس ودافعا كبرياً ألعضاء  عامال أس
ــم للعمل بهمة  ــة يف مواصلته الرابط

ــق  ــع وثائ ــرة يف تجمي ــاط ومثاب ونش
ــريتهم الذاتية  النجوم الرياضيني وس
والعمل عىل متابعة أحوالهم والقيام 
ــاعدتهم  ومس ــم  متطلباته ــل  بتذلي
ــة ما يمكن  ــاكلهم ومتابع ــل مش يف ح
ــاكلهم حتى  ــبيل حل مش عمله يف س
ــني الرياضة وأحوالهم  تظل العالقة ب
ــتمرة  ومس ــة  دائم ــة  االجتماعي
وسينطبق الحال عىل كل الرياضيني 

الحاليني أيضاً.

ــتعراض ما  ــاع اس ــم يف االجتم وت
ــة خالل  ــل الرابط ــازه من قب ــم إنج ت
ــة من لوائح وبرامج كما  الفرتة املاضي
ــة قضية إقامة حفل إشهار  تم مناقش
ــم  تكري ــيتخلله  س ــذي  وال ــة  الرابط
ــة  ــة ورواد الحرك ــادات التاريخي القي
الرياضية والشبابية يف بالدنا إضافة 
ــوم األلعاب  ــن نج ــدد م ــم ع إىل تكري
ــاق  االتف ــم  وت ــى،  القدام ــة  الرياضي
ــهار والتكريم  ــل اإلش ــىل إقامة حف ع
ومباراة استعراضية لنجوم الرياضة 
ــتينات  اليمنية من الرواد ونجوم الس
ــة  برعاي ــام  تق ــي  والت ــبعينات  والس
رشكة يمن موبايل عىل ملعب الظرايف 

عىل أن يحدد املوعد يف وقت الحق.
ــاء  أعض ــن  م ــاع  االجتم ــرض  ح
ــري  األهج ــني  حس ــة  الرابط
ــر  ومطه ــي  الحيم ــق  وعبدالخال
ــام الحميضة وعباس  ــحاق وعص إس
ــريي  ــكيب البش املنصور والدكتور ش

وأحمد ابو منرص.

جمعان رئيسًا والصرمي نائبًا ملجلس الشرف األعلى لرابطة نجوم الرياضة تعادل منتخب ذمار والمرحوم الشراعي

نصر دمت يكسب الشعب ويتأهل يف دورة األلعاب الرياضية بإب
إب/محمدالورايف

ــدور الثمانية من  ــت ل ــق نرص دم ــل فري تأه
ــتوى األول لكرة القدم املندرجة  منافسات املس
ــاب  لأللع ــن  الوط ــة  حاضن إب  دورة  ــار  إط يف 
ــة حالياً بمحافظة إب وبرعاية  الرياضية املقام

مستشفيي املجد واملنار التخصصيني.
دور  إىل  ــت  دم ــرص  ن ــق  فري ــل  تأه ــاء  وج
ــي جمعته  ــاراة الت ــوزه يف املب ــة عقب ف الثماني
ــعب  ــيس عىل نظريه ش ــب الكب ــىل ملع ــس ع أم
ــوط األول  ــني لهدف  حيث أنتهي الش إب بهدف

ــة  الدقيق ــي ويف  الثان ــوط  ــلبي ويف الش ــادل الس بالتع
ــجيل الهدف األول  األوىل تمكن فريق نرص دمت من تس
بواسطة الالعب وثيق العمري وبعد خمس دقائق نجح 
ــادل عرب الالعب  ــجيل هدف التع ــعب من تس فريق الش
ــب الهدف ضغط نرص دمت وتمكن  عمار الحبييش وعق
ــجيل الهدف  ــن تس ــق العمري م ــق وثي ــه املتأل مهاجم
الثاني والفوز يف الدقيقة 21 لتتواصل املحاوالت من قبل 
ــي املباراة  ــن دون جدوى لتنته ــجيل لك ــني للتس الفريق

ــل النرص إىل دور  ــق نرص دمت (2 / 1) وليتأه بفوز فري
الثمانية من البطولة.

ــي وراقبها الكابنت محمود  ــاراة مختار العرام أدار املب
الكحصة.

ويف املباراة الثانية التي جمعت منتخب ذمار  وفريق 
املرحوم يحيى الرشاعي خرج الفريقان متعادلني بثالثة 
أهداف ملثلها حيث جاء الشوط األول قوي? ورسيع? ويف 
ــق املرحوم يحيى الرشاعي  ــة نجح فري الدقيقة الخامس

ــب  ــع الالع ــدف األول بتوقي ــجيل اله ــن تس م
نضال املعايف وبعد دقيقة واحدة تمكن منتخب 
ــرب الالعب  ــدف التعادل ع ــجيل ه ذمار من تس
ــليم البحري وتواصلت الهجمات من جانب  س
ــب  ــتطاع الالع ــي واس ــوم الرشاع ــق املرح فري
ــجل الهدف الثاني لفريقه  نضال املعايف أن يس
ــعى منتخب ذمار  ــي يف الدقيقة 12 ليس الرشاع
ــة وهو ما حققه عند الدقيقة  إىل تعديل النتيج
ــوط األول  ــي الش ــام لينته ــامي الت ــرب س 15 ع

بالتعادل بهدفني ملثلهما.
ــان بقوة  ــل الفريق ــي دخ ــوط الثان ويف الش
ــا الفريقني وشهد هذا الشوط  وحماس وتألق فيه حارس
ــب ذمار عرب  ــجيل الهدف الثالث ملنتخ ــه تس يف منتصف
ــن عمر املباراة تمكن  ــامي التام ويف الدقيقة األخرية م س
ــرب العبه نضال  ــل النتيجة ع ــي من تعدي ــق الرشاع فري
املعايف لتنتهي املباراة بالتعادل االيجابي بثالثة أهداف 

ملثلها. 
ــا الكابنت محمود  ــب النجار وراقبه ــاراة حبي أدار املب

الكحصة.

ــاب باملركز األول  ــز الذئ توج فريق مرك
ــة للكيك تاي  ــة العاصم ــات أمان يف تصفي
ــة الجمهورية  ــينج املؤهلة إىل بطول بوكس
ــرر إقامتها  ــة واملراكز املق املفتوحة لألندي

خالل ديسمرب املقبل.
ــا  ــي نظمه ــات الت ــارك يف التصفي وش
ــام للعبة بأمانة العاصمة  فرع االتحاد الع
ــز  مرك ــة  صال ــاتها  منافس ــت  واحتضن
ــتة مراكز  ــو 40 العباً مثلوا س ــل نح الخلي
ــاء ومركز الذئاب  ــي (أهيل صنع وأندية ه
ــال التحدي  ــز أجي ــل ومرك ــز الخلي ومرك

ــوا يف عرشة  ــالة واملركز االوملبي) وتنافس ومركز الرس
أوزان.

وجاء إحراز مركز الذئاب للمركز األول بعد إحرازه 
ــز أجيال  ــل مرك ــة، وح ــني وبرنزي ــات وفضيت 5 ذهبي
ــات وفضية  ــالث ذهبي ــي بث ــز الثان ــدي يف املرك التح

ــاء يف املركز بميدالية  ــة فيما جاء أهيل صنع وبرونزي
ذهبية و3 فضيات وبرونزية.

وأحرز املراكز األوىل يف التصفيات كل من الالعبني 
التالية أسماؤهم:

ــلبي/مركز  ــز عبدالخالق ش 20 كجم/األول/معت

أجيال التحدي
ــب  ــد الرقي ــران عب 40 كجم/األول/زه

الوصابي/مركز الذئاب
ــواد زليل/مركز  47 كجم/األول/نزار ف

الرسالة
ــيس/ العمي ــب  كجم/األول/مني  51

الذئاب
ــربوك راصع/أجيال  54 كجم/األول/م

التحدي
ــد  محم ــم  كجم/األول/إبراهي  57

الجعمي/الذئاب
60 كجم/األول/عالء البعداني/أجيال التحدي

63 كجم/األول/منصور عبدالله/مركز النرص
67 كجم/األول/أكرم احمد العماري/الذئاب

71 كجم/األول/مهيب الفضل/الذئاب.

الذئاب والتحدي واألهلي يتوجون باملراكز األوىل يف تصفيات األمانة للكيك بوكسينج
صنعاء/جامل الخوالين

ــة للكرة  ــق الرشط توج فري
ــهيد  الش ــكأس  ب ــرة  الطائ
ــيس العب الرشطة  ماجد الكب
ــباب  الوطني للش ــب  واملنتخ
ــهد يف جبهات  ــذي استش وال
ــن الوطن  ــاع ع ــرشف والدف ال
ــعودي  الس ــدوان  الع ــد  ض

الرببري ومرتزقته.
وجاء تتويج فريق الرشطة 
ــيس  الكب ــهيد  الش ــكأس  ب
ــي  ــاراة الت ــوزه يف املب ــب ف عق
ــب  ملع ــىل  ع ــس  أم ــه  جمعت
ــق نجوم  ــدة صنعاء بفري وح
ــة  وبنتيج ــة  العاصم ــة  أمان
ــوط، حيث  ــوطني مقابل ش ش
ــوط األول  الش حسم الرشطة 
ــع 25 / 22، ويف  لصالحه بواق
ــري مجرى  ــوط الثاني تغ الش
ــوم األمانة  ــاء لصالح نج اللق
ــوط  ــموا هذا الش ــن حس الذي
ــع 25 / 21،  ــم بواق ملصلحته
ــة إىل أجواء  ــاد الرشط ــم ع وث
اللقاء وكسبوا الشوط الثالث 
بواقع 15 / 11 ليتوج بالكأس.
ــان  الحكم ــاراة  املب أدار 
ــلني  منش ــيل  ع ــد  محم
ــجال  ومس ــي  الغربان ــم  وفهي

عبدالواحد شاكر.
ــرم الوكيل  ــب اللقاء ك وعق
ــم  التنظي ــاع  لقط ــاعد  املس
املباراة  ــم  املالية وداع ــوزارة  ب
ــع ومدير  ــد فاي ــة ولي التأبيني

ــة  والرياض ــباب  الش ــب  مكت
باألمانة عبدالله عبيد ورئيس 
ــايض  الري ــة  الرشط ــاد  اتح
حمود العرصي فريق الرشطة 
ــات الذهبية  بالكأس وامليدالي
ــة  األمان ــوم  نج ــب  ومنتخ

الحاصل عىل املركز الثاني.
ــى  أثن ــدد  الص ــذا  ه ويف 
ــهيد  ــى الكبيس والد الش يحي
ــود فرع  ــيس بجه ــد الكب ماج
ــة باألمانة ونادي  اتحاد اللعب
ــم عىل  ــىل حرصه ــة ع الرشط
ــة،  التأبيني ــاراة  املب ــم  تنظي
ــاء  أصدق ــاركة  بمش ــيداً  مش

ومحبي الشهيد يف املباراة.
ــادت إدارة  ــن جانبها أش م
ــا  كلمته يف  ــة  الرشط ــادي  ن
التي ألقاها عبدالله األسطى 
ــيس  الكب ــهيد  الش ــب  بمناق
ــات  ــهد يف جبه ــذي استش ال

ــن  ع ــاً  دفاع ــرشف  وال ــزة  الع
ــتعرضاً  ــن، مس ــاض الوط حي
ــا  حققه ــي  الت ــازات  اإلنج
ــواء عىل مستوى  ــهيد س الش
ــي  الوطن ــب  املنتخ أو  ــه  نادي
ــه  ــق مع ــذي حق ال ــباب  للش
ــة  البطول يف  ــع  الراب ــز  املرك
العربية بتونس العام 2013م.

ــر عام  ــاراة مدي ــرض املب ح
ــة  بوكال ــة  الخارجي ــار  األخب
ــن  ــبأ حس ــاء اليمنية س األنب
ــاد  اتح ــس  ورئي ــث  الوري
ــد  مجاه ــة  باألمان ــة  اللعب
ــني العام غمدان  اآلنيس واألم
ــي  ــرشف الفن ــم وامل عبدالكري
ــة  الرشط ــادي  بن ــة  للعب
ــدد  ــلني وع ــاب منش عبدالوه
الرياضية  ــخصيات  الش ــن  م

ومحبي الشهيد.

تصوير/أحمد الناظري

طائرة الشرطة تتوج بكأس الشهيد الكبسي

البيضاء / محمد املشخر
ــرتاق الضاحية  ــباق اخ ــرداع أبطال س ــوم أمس ب ــرم ي ك
ــة الرتبية والعلوم  ــم الرتبية الرياضية بكلي الذي نظمه قس
ــارك  ــوي الرشيف وش ــد النب ــرى املول ــبة ذك ــرداع بمناس ب

فيه150 طالباً من طالب الكلية وطالب املدارس واألندية.
ــة القمراء  ــن محط ــق م ــذي انطل ــباق ال ــام الس ويف خت
ــام وكيل محافظة البيضاء  ــان وصوًال إىل كلية الرتبية ق ملس
ــد كلية الرتبية  ــؤون مديريات رداع صالح الجويف وعمي لش
ــور عبدالله الطويل بتكريم الفائزين باملراكز  والعلوم الدكت

األوىل وهم كالتايل:
ــي- ثانوية جمعان  ــني العزان املركز األول/ الطالب حس

املحورية.
ــة جمعان  ــيل الربوعي- ثانوي ــليم ع ــز الثاني/ س املرك

املحورية.
املركز الثالث/ عارف زرجم- ثانوية جمعان املحورية.

املركز الرابع/ عمار الدرويش- ثانوية جمعان املحورية.
املركز الخامس/ عبدالكريم الشعميص- ثانوية جمعان 

املحورية.
حرض السباق عميد كلية العلوم االدارية برداع الدكتور 
ــباق  حفظة الله نارص عبدالله ورئيس اللجنة املنظمة للس
ــني النظاري  ــور محمد حس ــد منرص والدكت ــور محم الدكت
ــني  ــان املحورية للمتفوقني احمد حس ــر ثانوية جمع ومدي
ــوى باملحافظة عمر  ــاد العاب الق ــث ورئيس فرع اتح الوري

القايض.

ذمار/ عادل الطيش
ــىل  ع ــس  أم ــاح  صب ــت  انطلق
ــة بذمار  ــد راويه املغلق ــة الفقي صال
ــيطية  التنش ــة  البطول ــات  منافس
للجمباز والتي ينظمها فرع االتحاد 
ــم  بدع ــة  باملحافظ ــة  للعب ــام  الع
ــاز  للجمب ــام  الع ــاد  االتح ــة  ورعاي
ــباب  الش ــب  مكت ارشاف  ــت  تح
ــار  إط يف  ــة  باملحافظ ــة  والرياض
ــون  احتفاالت بالدنا بالعيد الخمس
للجالء وتزامنا مع احتفاالت بالدنا 
النبوي  ــد  ــالمية باملول ــة اإلس واألم
ــه وآله أفضل  ــىل صاحب الرشيف ع
 23 ــاركة  بمش  .. ــالم  والس ــالة  الص
ــئني –  ــون فئات (الناش ــا يمثل العب
ــون يف  ــار ) يتنافس ــباب – الكب الش
ــاط األريض – حصان  أجهزة : البس
ــي  ــق االبتدائ ــاز الحل ــز – جه القف
ــرب  نوفم   28  –  26 ــرتة  الف ــالل  خ  ..
ــار برنامج االتحاد  ــاري .. يف إط الج
ــاز يف االحتفال بأعياد  العام للجمب
ــر  ــبتمرب وأكتوب ــة س ــورة اليمني الث
ــات الجمهورية  ونوفمرب يف محافظ
ــة البداية لها  ــهدت انطالق والتي ش
ــتكون  ــا س ــار ..فيم ــة ذم يف محافظ
ــج  الربنام ــن  م ــة  الثاني ــة  املحط
ــة  محافظ ــا  تليه إب  ــة  محافظ
ــة  محافظ يف  ــم  وتختت ــدة  الحدي
ــمرب  ديس ــهر  ش ــف  منتص ــران  عم

املقبل ..
وقد اسفرت التصفيات النهائية 

ــس لالعبي  ــاء أم ــي أقيمت مس الت
ــة  ــني التالي ــوز الالعب ــن ف ــار ع ذم

أسماؤهم :
فئة الناشئني :

األول/ أسامة محمد ابو عاطف
الثاني/ وائل سعد الحوري

الثالث/ وضاح عبده اليفاعي
فئة الشباب :

األول/ عبدالقادر محمد الهتار
الثاني/ عبدالسالم محمد السماي
الثالث/ سيف محمد السماوي

فئة الكبار :
االول/ ارشف محمد الشاهري

الثاني/ محمد محسن شعبان
الثاني مكرر/ وسام عيل جعدان

الثالث/ عزالدين عبدالكريم االنيس   
الثالث مكرر/ مروان محمد الحمريي
افضل العب واعد/ ايرس هشام جعدان
ــة/   البطول يف  ــارك  مش ــر  اصغ

تركي امني الشاهري ..
ــدويل  ال ــا  تحكيم ــة  البطول ادار 
ــرازي – االمني العام  عيل حيدر الح
ــام – والدويل  ــاعد باالتحاد الع املس
ــان القهايل (املرشف الفني  امني دح
ــارص  ــياف ن ــام ) وس ــاد الع باالتح

مجيل وسامي عيل الشبيبي ..
حرض البطولة أمني عام االتحاد 
الكابنت عبدالصبور املحبيش وأمني 

عام فرع ذمار أمني الشاهري ..
ــيم  مراس ــوم  الي ــاح  صب ــام  تق
يف  ــن  واملربزي ــن  للفائزي ــم  التكري

البطولة ..

تكريم أبطال سباق اخرتاق الضاحية برداع

انطالق بطولة الجالء واملولد 
النبوي للجمباز بذمار
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