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فريق طالئع الجيش املصري يعتذر عن مواجهة منتخبنا وديًا
الثورة / محمد الخمييس
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الدمام/محمد األموي
ــباب  ــوظ منتخبنا الوطني للش ــت حظ تقلص
ــة عىل بطاقة التأهل املبارشة  لكرة القدم يف املنافس
ــباب تحت 19 سنة عن  ــيوية للش للنهائيات اآلس
ــب منتخبنا  ــم بجان ــة التي تض ــة الرابع املجموع
ــعودية واملقامة  ــتان والهند والس ــن تركمانس كًال م
ــعودية  الس ــام  الدم ــة  ــاً يف مدين ــا حالي مبارياته

وتختتم غداً األربعاء.
ــي يف  ــب الوطن ــرص املنتخ ــت ف ــث تضاءل حي
ــد أن  ــارشة بع ــل املب ــة التأه ــىل بطاق ــول ع الحص
ــلبي أمام نظريه  ــوم أمس يف فخ التعادل الس وقع ي
ــع  ــة لريتف ــة باملجموع ــه الثاني ــدي يف مبارات الهن
رصيد منتخبنا إىل أربع نقاط فيما ابتعد املنتخب 

ــس أيضاً عىل  ــوزه أم ــدارة بعد ف ــعودي بالص الس
ــتان بهدف وحيد لريفع املنتخب  منتخب تركمانس
ــدارة  ص يف  ــاط  نق ــت  س إىل  ــده  رصي ــعودي  الس
ــدي املركز  ــب الهن ــل املنتخ ــا احت ــة فيم املجموع
الثالث بنقطة واحدة وتذيلت تركمانستان الرتتيب 
ــا تحقيق  ــىل منتخبن ــيتوجب ع ــدون نقاط، وس ب
ــي تجمعه  ــة واألخرية الت ــه الثالث ــوز يف مبارات الف
ــعودي إذا ما  ــب الس ــاء باملنتخ ــاء غد األربع مس
ــتخدم  أراد التأهل فيما نتيجة التعادل أو الفوز س
ــعودي وتأهله مبارشة إىل النهائيات  املنتخب الس
اآلسيوية املقرر إقامتها العام املقبل يف إندونيسيا.
ــام  أم ــس  أم ــه  مبارات يف  ــا  منتخبن ــادل  وبتع
ــني هامتني  ــد منتخبنا نقطت ــب الهندي فق املنتخ
ــاً للتأهل  ــحاً قوي ــكان أن تجعله مرش ــت باإلم كان
ــام  ــه أم ــة يف مبارات ــة طيب ــق نتيج ــال تحقي يف ح
ــابات  ــول يف حس ــل الدخ ــىل األق ــعودية أو ع الس

شوط وسط أجواء حماسيةأفضل ثاني.
بدأت املباراة وسط أجواء جماهريية حماسية 
ــة اليمنية باملنطقة الرشقية  كبرية من أبناء الجالي
ــاعة األوىل ظهر  ــع الس ــالل الرب ــعودية، وخ بالس
ــن هجمة  التكافئ بني املنتخبني إال أن منتخبنا ش
ــن قبل مهاجم  ــليم م ــة أفتقدت لإلنهاء الس رسيع

منتخبنا محمد الحذيفي.
ــيطرة  ــب ذلك املنتخب الهندي بالس ليبدأ عق
ــاد عىل  ــالل االعتم ــوط من خ ــىل مجريات الش ع
ــرة والضغط  ــتحواذ عىل الك ــرات العالية واالس الك
عىل العبي منتخبنا ولكن املنتخب الهندي افتقد 
لإلنهاء السليم، ورغم ذلك إال أن أصوات الجمهور 
ــار  ــو ص ــش ش ــاف "معلي ــت بالهت ــي ارتفع اليمن

ــو منتخبنا مع  ــار"، ويتفاعل العب ــي زي الن اليمن
ــات من خالل قيادة عدد من الهجمات  تلك الهتاف
ــوط األول رسيعاً  ــق الش ــة وتمر دقائ غري الناجح
والتي ظهر خاللها املنتخب الهندي متفوقاً وقدم 
ــة فيما افتقد منتخبنا  لعباً قوياً والتحامات عنيف
ــاق رغم محاوالت  ــىل العبيه اإلره للرتكيز وظهر ع
ــه زهرة، ليعلن الحكم  الحذيفي والداحي وعبدالل

ــوط األول  ــدة نهاية الش ــني الوحي ــي حس اللبنان
شوط اإلثارةبالتعادل السلبي.

ــداً خالل  ــوط الثاني وتحدي ــع انطالقة الش وم
ــيطرتهم  العرش الدقائق األوىل منه احكم الهنود س
ــالل الهجمات  ــن خ ــر التفوق م ــىل اللعب وظه ع
ــة والرسيعة، ويعود بعدها العبو منتخبنا  الخاطف
ــات رسيعة  ــة بهجم ــات الهندي ــىل الهجم ــرد ع لل
ــاء  ــة واإلنه ــة الصحيح ــد اللمس ــم تج ــا ل ولكنه

السليم.
ــات متبادلة  ــوط بهجم ــذا الش ــزداد إثارة ه وت
ــجيل  حتى كاد قائد منتخبنا عبدالله زهرة أن يس
ــالة الدفاع الهندي يف  أول هدف يف املباراة لوال بس
ــد اإلعادة  ــى والتي تؤك ــرة من خط املرم ــاد الك إبع
ــوط  ــتمر هذا الش ــا تجاوزت خط املرمى ويس بأنه
ــري املجدية رغم  ــاوالت الهندية غ ــه عرب املح بإثارت
ــا  ــات منتخبن ــا هجم ــم، فيم ــلوب لعبه ــوع أس تن
ــة  ــم نهاي ــن الحك ــى أعل ــورة حت ــمت بالخط اتس
ــارة  ــلبي وهو ما يمثل خس ــادل الس ــاراة بالتع املب

ملنتخبنا وفوز للهند.
ــات عند  ــواره يف التصفي ــم منتخبنا مش يختت
ــاء غد األربعاء بمقابلة  ــابعة من مس الساعة الس

املنتخب السعودي مستضيف التصفيات.

منتخبنا الشاب يسقط يف فخ التعادل الهندي يف التصفيات اآلسيوية
     حظوظه تضاءلت يف المنافسة على بطاقة التأهل

عبدالسالم فارع
علي نشطان

وجهة نظر

ــذه االطاللة  ــم ه ــت بأن نج ــاً إن قل ــت مبالغ لس
ــد من أهم  ــورة" هو واح ــن "رياضة الث ــبوعية م األس
ــهر املهاجمني الذين عرفتهم مالعبنا املستطيلة  وأش
ــمراني  ــه النجم العمالق األس ــا الذهبي، إن يف عرصه
عيل محمد عيل نشطان، الذي طاملا أرعب الكثري من 
ــك الكثري من املدافعني  ــراس بأهدافه القاتلة وأرب الح
باخرتافاته املدروسة بعد أن بزغ نجمه بصورة مبكرة 
ــكال حينما خاض  ــب بارادم بامل ــام 69م يف ملع يف الع
فريقه الشباب الريايض مواجهة تاريخية أمام الذي 
ــاذيل واستطاع  ــبق نرص ش يقوده تدريبا النجم األس
ــف األنظار  ــة أن يخط ــك املواجه ــطان يف تل ــن نش ب
ــجل حضوره الالفت بتحركاته الذكية واملزعجة  ويس
وبإحرازه لواحد من أجمل أهداف اللقاء الذي انتهى 
ــك اللقاء  ــة، ومنذ ذل ــة نظيف ــه برباعي ــح فريق لصال
ــن إىل  ــري من حس ــطان يس ونجمنا العمالق عيل نش
ــجيله لعديد األهداف التاريخية سواء  أحسن يف تس
ــباب الريايض أو األهيل أو التالل  من خالل ناديه الش
حيث مثلها لعرشة مواسم متتالية كان خاللها الورقة 

الرابحة يف كل اللقاءات الكروية.
ــباب  ــل ذلكم اللقاء التاريخي الذي جمع الش مث
ــوض –  ــازي ع ــطان، غ ــيل نش ــه ع ــايض بنجوم الري
ــارض صعيدي – عيل  ــرص صياد – ف ــد رشف – ن محم
الورقي – عزام خليفة – العديني الحارس- طه صويف 
ــوض املليح – صادق حيد والحارس عبادل، فيما  – ع
ــوم زكي – جميل  ــكيلة الجزيرة تضم النج كانت تش
ــل عبدالفتاح الرشجبي  ــيف – محمد عبده – فض س

– يحيى فارع-  الحبييش – القادري – أحمد أمان.
ــطان مع باقي زمالئه  ــتطاع نجمنا نش يومها اس
ــاء بالتقدم بأربعة  ــاعة األوىل من اللق إنهاء ربع الس
ــك وهي من  ــطان هاتري ــداف نظيفة احرز بن نش أه
ــث انتهت  ــني حي ــكال الفريق ــة ل ــات التاريخي املباري
لصالح الشباب 3/6 بعد أن ترك نجم الجزيرة يحيى 
ــة مقلصا  ــط املقدم ــاع منتقال إىل خ ــط الدف ــارع خ ف
ــداف نظيفة، وباإلضافة إىل  الفارق بإحرازه لثالثة أه
ــبق  ــم املباريات التي خاضها نجمنا الكبري واألس تلك
ــباب الريايض بالغيل  ــطان يف املكال أمام الش عيل نش
وكوكب الشحر واملكال والتي أحرز أهدافها مع زميله 
ــدي 2/6 أمام املكال، 2/ ــم الراحل إبراهيم صعي النج

ــل، كانت  ــباب الغي ــام الكوكب، 1/3 أمام ش ــر أم صف
ــويقاً  ــا وأكرثها قوة وتش ــل أهمه ــل املباريات ب مجم
ــه أو باألصح فرق كريرت التي  ــك التي جمعت فريق تل
ــيخ عثمان  ــتديمة مع فرق الش ــا تتم بصفة مس لعبه

ــا أي  ــالل" ألنه ــواي – اله ــدة – ال ــبيبة – املتح "الش
ــة من أبرز  ــم كوكبة متألق ــورة كانت تض ــرق املذك الف
النجوم مثل الراحل أحمد القرياط والراحل عبدالله 
ــن –  ــد حس ــن – أبو قايس – مرش الهرر – عمر محس
ــني –عيل بن  ــعيد – محمد عمر – عوض ــر عيل س عم

عيل – عيل فارع – صالح محمد عمر.
ــطان عرشة  وبعد أن أمىض نجمنا الكبري عيل نش
ــايض ومن  ــباب الري ــه الش ــع نادي ــة م ــوام متتالي أع
ــم عوامل  ــد أن كان من أه ــد الدمج وبع ــم التالل بع ث
ــهم  االنتصارات الكروية انتقل إىل ناديه الرشطة ليس
معه يف صناعة الكثري من االنتصارات التاريخية عرب 
ــري الرياضية يف  ــه الرائعة التي مازالت الجماه أهداف
ــع عىل عرش  ــا يوم أن ترب ــدن تتذكرها وتتغنى به ع
الهدافني بإحرازه لقب الهداف لثالثة مواسم متتالية 
ــه التهديفية خاللها  ــن 78-81م حيث بلغت حصت م

وبالرتتيب:
28 هدفا
32 هدفا
25 هدفا

ــا الكبري  ــا نجمن ــب فيه ــي لع ــرتة الت ــالل الف وخ
واألسبق عيل نشطان لفرق الشباب الريايض واألهيل 
والتالل والرشطة حظي بتمثيله للمنتخبات الوطنية 
ــة إضافة إىل تمثيل  ــابقة عربية وقاري يف أكرث من مس
ــبة أهمها  ــن محفل ومناس ــورة يف أكرث م ــرق املذك الف
ــانة  أمام الفرق املرصية مثل األهيل – الزمالك - الرتس
ــاملية والريموك الكويتي  ــكندري والس – االتحاد الس
ــات  ــتوى املنافس ــاركاته الدولية عىل مس وخالل مش
العربية واآلسيوية استطاع نجمنا العمالق أن يحرز 
ــة واملنتخبات  ــتوى األندي ــىل مس ــداف ع ــبعة أه س
ــت ويف الدورة  ــس ومرص والكوي ــن ليبيا وتون يف كل م
ــة  ــابقات الخاص ــي املس ــد ويف باق ــيوية بالهن اآلس
ــكل  ــطان يش ــة كان نجمنا بن نش ــش والرشط بالجي
ــادق حيد –  ــل – عادل مقيدح – ص ــع زمالئه "جعب م
الصعيدي" قوة ضاربة يف خط املقدمة، بقي أن أشري 
ــل رتبة مقدم  ــطان الذي يحم ــا عيل نش إىل أن نجمن
ــديد  يف الرشطة حتى اليوم والذي أبدى إعجابه الش
ــول،  ــز القايض، الراحل عيل األش ــكل من عبدالعزي ب
ــه وأقرانه من  ــتحق مع أمثال ــم الصباحي، يس إبراهي
ــر واالهتمام وأنا أقر  ــوم الزمن الجميل كل التقدي نج
بأن مثل هذه املساحة ال تفيه حقه، فتاريخه الحافل 
ــار إليه يف مثل  ــرب من أن يش ــاءات الخالدة أك بالعط

هكذا إطالله والله من وراء القصد.

ــباب  ــد قطاع الرياضة بوزارة الش عق
ــل  وكي ــة  برئاس ــس  أم ــوم  ي ــة  والرياض
ــني اجتماعاً  القطاع عبدالرحمن الحس
ــة  ــام للمصارعة ملناقش ــع االتحاد الع م
ــرتة  ــالل الف ــاد خ ــج االتح ــط وبرام خط
ــلة اللقاءات التي  املقبلة ويف إطار سلس
ــع االتحادات  ــاع الرياضة م يعقدها قط
ــا واملعوقات  ــة همومه الرياضية ملناقش

التي تعرتض سري أدائها.
ــني  ــاع أكد الوكيل الحس ويف االجتم
ــذ  ــتكمال تنفي ــة واس ــىل رضورة إقام ع
ــى من  ــا تبق ــالل م ــاد خ ــوالت االتح بط
ــة  ــىل أهمي ــدداً ع ــايل، مش الح ــم  املوس

ــني ذوي األفضلية  ــح األولوية للمدرب من
ــور  تط ــة  تدريبي دورات  يف  ــم  وتأهيله
ــيع قاعدة  ــهم يف توس ــن قدراتهم وتس م

اللعبة.
وكلف وكيل القطاع أمني عام االتحاد 
ــؤول املايل أحمد  عبدالله العزاني واملس
ــيق  ــنوي بالتنس الطوييل بعمل جرد س
ــري  ــادات، وتوف ــة لالتح ــع اإلدارة العام م
ــاطات اللعبة وإعادة تشغيل حافلة  بس
ــرتات  ــالل ف ــني خ ــل الالعب ــاد لنق االتح
ــاح أي اتحاد  ــأن نج ــا ب ــم، الفت تمارينه
ــاوز الخالفات  ــون إال بتج ــايض ال يك ري

وانسجام األعضاء يف العمل اإلداري.

ــني إىل أن القطاع يهدف  ونوه الحس
ــاءات إىل معالجة  ــذه اللق ــالل ه ــن خ م
ــة  ــة والفني ــة واملالي ــالالت اإلداري االخت
ــريا  ــادات إىل األمام، مش ــع باالتح والدف

ــاع  القط ــإن  ف ــت  الوق ذات  ويف  ــه  أن إىل 
ــل الريايض وضد  ــد التقاعس يف العم ض
ــح  اللوائ ــن  ع ــروج  والخ ــاءات  اإلقص

واألنظمة.

ــتعرض القائم بأعمال  من جانبه، اس
ــاعد للقطاع كمال الرشيف  الوكيل املس
تقرير اللجنة التي كلفت سابقا للنزول 
إىل االتحاد ومقره ورفع تقرير عن كيفية 
ــم االتفاق  ــي ت ــاط الت ــري األداء والنق س

عليها ملا فيه صالح اللعبة.
ــام  ــاد الع ــس االتح ــرب رئي ــدوره، ع ب
للمصارعة عبدالله املغربي عن سعادته 
ــادات  ــة باالتح ــاع الرياض ــام قط باهتم
ــه ومنذ  ــاً أن ــم، موضح ــاع معه واالجتم
ــنوات والقائمني عىل االتحاد يعملون  س
ــة املصارعة كيد  ــي لخدم ــكل تطوع بش
ــة  املحلي ــح  اللوائ ــكل  ل ــا  ووفق ــدة  واح

والدولية، منوهاً بأن أي مشاكل تطرأ يف 
ــن حلها فإن وزارة  حال عجز االتحاد ع
ــا والتعامل  ــة بحله ــباب هي املعني الش
معها باإليجابية واإلنصاف، مؤكدا أنهم 
ــتعدون لتنظيم بطولة خالل نوفمرب  يس
ــض املراكز يف  ــر بع ــذا تدوي ــاري وك الج
ــربرات القانونية كون  الهيئة اإلدارية بامل
ــاء أحد أو  ــل عىل إقص ــاد لن يعم االتح

يتعامل بمكيالني.
ــاط  ــرض االجتماع مدير عام النش ح
ــام  ــر ع ــان ومدي ــام دريب ــايض عص الري
ــر عام  ــريش ومدي ــل الق ــادات وائ االتح

املراكز سمري بادي.

الثورة/ أمين الظاهري
ــني العاصمة أمني  ــن نائب أم دش
ــني جمعان  ــس املحيل أم ــام املجل ع
ــاء  صنع ــة  بالعاصم ــس  أم ــوم  ي
ــبال  واألش ــئني  الناش ــة  أكاديمي
أرض  ــدارس  بم ــب  املعش ــب  وامللع

السعيدة.
ــر  مدي ــح  أوض ــدد  الص ــذا  ه ويف 
ــعيدة عيل محمد  مدارس أرض الس
ــة  أكاديمي ــني  تدش أن  ــري  املعم
ــبال وافتتاح ملعب  الناشئني واألش
ــار خطة  ــدم يأتي ضمن إط ــرة الق ك
ــة  والهادف ــرتاتجية  االس ــدارس  امل
لتطوير وإيحاد بيئة تعليمية جاذبة 
ــجعة للمواهب واإلبداعات يف  ومش

املجاالت الرياضية والثقافية.
ــه  ترصيح يف  ــري  املعم ــح  وأوض
ــأن  ب ــورة)  الث ــة  لـ(رياض ــاص  الخ
ــاء امللعب واألكاديمية بتمويل  إنش
أرض  ــدارس  م إدارة  ــن  م ــي  ذات
ــا تعانيه  ــك يف ظل م ــعيدة، وذل الس
ــار للعام  ــدوان وحص ــن ع ــا م بالدن

ــوايل، والذي دمر كل  الثالث عىل الت
جميل يف بالدنا من منشآت رياضية 
ــام، وهو  ــكل ع ومرافق حكومية بش
ــات  معنوي ــىل  ع ــر  أث ــذي  ال ــر  األم
ــن الرياضة،  ــم ع ــباب وابتعاده الش
وهو األمر الذي جعل إدارة املدارس 
ــة  أكاديمي ــاء  إنش ــىل  ع ــرص  تح
للناشئني والشباب تحتضن شباب 
ــة مهاراتهم  اليمن وتعمل عىل تنمي
ــف إبداعاتهم  وصقل مواهبهم وكش
واحتضان الشباب بعيداً عن ويالت 

التشتت والضياع.

ــار إىل أن األكاديمية سيكون  وأش
لها دور بارز يف صقل وإبراز مهارات 
ــو  وه ــئة  والناش ــابة  الش ــب  املواه
ــتقبل،  ــا يف املس ــينعكس أثره ما س
ــة  بيئ ــر  توف ــا  كونه إىل  ــة  باإلضاف
ــم  وتوجهاته ــباب  الش ــذاب  الجت

الرياضية.
ــن تكون  ــأن األكاديمية ل ــوه ب ون
ــة  محصورة فقط عىل طالب املدرس
ــاً  ــتقبل أيض ــث ستس ــب، حي وحس
ــك يف إطار  ــاء الحي املجاور وذل أبن
ــجيع  وتش ــم  لدع ــة  املدرس ــة  خط

ــالب  الط ــاط  أوس ــني  ب ــة  الرياض
ــواء وصقل  وأبناء الحي عىل حد س

مواهبهم وتنمية إبداعاتهم.
ودعا املعمري يف ختام ترصيحه 
ــم  التعلي ــو  نح ــه  التوج ــباب  الش
ــرب  ــا تعت ــة كونه ــة والثقاف والرياض
ــده  ــن لهم والذي ينش ــق اآلم الطري
جميع أبناء الوطن والذي سيخرج 
ــروب والدمار  ــن ويالت الح اليمن م
ــواعد جيل  ــن جديد ينمو بس إىل يم

صاعد متعلم ومثقف وريايض.
ــرضه  ــذي ح ــني ال ــب التدش وعق
ــايض  الري ــاط  النش ــام  ع ــر  مدي
ــان  دريب ــام  عص ــباب  الش ــوزارة  ب
ــب  مكت ــر  مدي ــدي  الغوي ــد  ومحم
ــدة والنجم  الوح ــة  ــة بمديري الرتبي
ــت مباراة  ــيل النونو أقيم الكروي ع
ــب  ــىل امللعب املعش ــتعراضية ع اس
ــب  املنتخ ــوف  ضي ــق  فري ــت  جمع
ــني، وأعقب  ــي وفريق املدرس الوطن
ــني  تدش ــتعراضية  االس ــاراة  املب
ــرة  ــة لك ــيل للمدرس ــدوري الداخ ال

القدم.

قطاع الرياضة يشدد على اتحاد املصارعة استكمال تنفيذ برنامجه

جمعان يدشن ملعب وأكاديمية مدارس أرض السعيدة

إب / بندر األحمدي 
ــد الحبييش إىل  ــق محم ــل فري تأه
األوىل  ــيطية  التنش ــة  البطول ــي  نهائ
ــعب  لكرة القدم التي ينظمها نادي ش
ــف الفئات  ــع العبيه بمختل إب لجمي
ــباب  وش ــئني  وناش ــم  وبراع ــبال  أش

واوملبي وأول.
ــق الحبييش إىل  ــل فري ــاء تأه وج
ــرص أمس عىل  ــد تغلبه ع ــي بع النهائ
ــيش بهدفني  ــز الحبي ــق عبدالعزي فري
ــليمان الجهمي  ــجلهما س نظيفني س
ومالك الجربي وذلك يف ثاني مباريات 
ــذي جمعهما  ــدور نصف النهائي ال ال
ــرضب فريق  ــيس، لي ــب الكب ــىل ملع ع

ــاء  اللق ــداً يف  ــيش موع ــد الحبي محم
ــع فريق  ــيجمعه م ــذي س ــي ال النهائ

رشاد البعداني السبت املقبل.
ــان  شمس ــام  بس ــاء  اللق ــم  حك
ــل  وجمي ــي  مختارالعرام ــاعده  وس

املعالمة.
ــادي  ن ــام  ع ــني  أم ــاء  اللق ــرض  ح
ــم  عبدالجباروالنج ــادل  ع ــعب  الش
ــرشف  ــي، وي ــه اليافع ــابق عبدالل الس
ــات  الفئ ــو  مدرب ــاً  فني ــدوري  ال ــىل  ع

العمرية بالنادي.
ــون محمد ناجي من  حصل الالعب
ــيش وعبدالرحمن  فريق محمد الحبي
ــن العب يف  ــهبني عىل جائزة احس ش

املباراة.

حقق تشيليس فوزاً مهماً بهدف نظيف 
ــرت يونايتد،  ــه مانشس ــاب ضيف ــىل حس ع
ــة املرحلة  ــس األول األحد، يف قم ــاء أم مس
ــدوري اإلنجليزي  ــن ال ــرشة م ــة ع الحادي

املمتاز لكرة القدم.
ــرب الدويل  ــب جاء ع ــل اللق ــدف حام ه

اإلسباني ألفارو موراتا يف الدقيقة 55.
ــيليس رصيده إىل 22 نقطة يف  ورفع تش
املركز الرابع، بفارق نقطة خلف مانشسرت 
ــا  ــث، فيم ــام الثال ــي وتوتنه ــد الثان يونايت
ــيتي ترتيب الدوري  ــرت س يتصدر مانشس

االنجليزي املمتاز بـ 31 نقطة.
ــب ايفرتون عىل  ــاراة أخرى تغل ويف مب

ضيفه بثالثة أهداف مقابل هدفني.

تشيلسي يوقف تقدم اليونايتد الحبيشي إىل نهايئ تنشيطية قدم العنيد

الثورة/ الظاهري
ــافة مديرية الوحدة  ــنت كش دش
ــك يف  ــا وذل ــم له ــر الدائ ــح املق مس
ــاحة الخلفية باملعهد الصيني  الس
العديد  ــيحتضن  اليمني، والذي س
ــفية  ــطة الكش ــدورات واألنش من ال
ــتوى الحركة  ــن مس ــع م ــي ترف الت
إىل  ــاف  بالكش ــل  وتص ــفية  الكش
مرحلة الحب والوالء لله ثم الوطن 

وخدمة املجتمع.
ــد  ــح قائ ــياق أوض ــذا الس ويف ه
كشافة مديرية الوحدة كمال الشيخ 
ــافة يف  ــم للكش ــر دائ ــني مق أن تدش
ساحة املعهد الصيني اليمني يأتي 
بفضل من الله وتكاتف الجميع وأن 
ــاس  ــني يعترب حجر أس ــذا التدش ه
ــي  ــفية الت ــة الكش ــالق الحرك النط
ــن الجهود  ــن أجلها الكثري م بذل م
ــدى  ــي لم تذهب س ــا والت لتحقيقه

وستجنى ثمرتها وخرياتها.
ــه  حديث يف  ــيخ  الش ــار  وأش
ــذه  ه أن  إىل  ــورة)  الث ــة  لـ(رياض
ــا  خالله ــن  م ــتنطلق  س ــاحة  الس
ــة  النموذجي ــفية  الكش ــة  املجموع
األوىل بأمانة العاصمة والتي تهدف 
ــا  قياداته ــن  م ــد  العدي ــل  تأهي إىل 
ــم إىل أعىل  ــا للوصول به وأعضائه

ــاءة،  ــم بكف ــتوى يف أداء مهامه مس
مؤكداً أن هذا اإلنجاز يعترب من أهم 
ــا قيادة  ــي قامت به ــازات الت اإلنج
ــة الوحدة  ــفي بمديري ــز الكش املرك
ــاكراً  ش ــؤولية،  املس ــا  توليه ــذ  من
ــاعدة  ــهيل ومس ــن قاموا بتس كل م
ــاندة انطالق الحركة الكشفية  ومس

بمديرية الوحدة.

ــام حديثه  ــكره يف خت ــاً ش موجه
ــى وبذل  ــتضاف وأعط ــكل من اس ل
ــد  املعه ــات  إمكاني كل  ــخر  وس
ــذا إن دل عىل  ــافة وه ــة الكش لخدم
ــه للحركة  ــا يدل عىل حب يشء فإنم
ــدرات  ق ــن  م ــع  والرف ــفية  الكش
ــدم  تخ ــي  الت ــباب  الش ــات  وإبداع
ــخصية متمثلة  ــذه الش ــن وه الوط
ــي  الصين ــي  اليمن ــد  املعه ــد  بعمي
ــنحاني،  املهندس عبدالرحمن الس
ــكر للمجلس املحيل  كما تقدم بالش
ــدة ممثال بمدير عام  بمديرية الوح
ــح امليرسي،  ــدة صال ــة الوح مديري
ــة  لجن ــس  رئي ــالن  غي ــد  وأحم
ــس املحيل  عضو  ــات باملجل الخدم
ــفي،  الكش ــز  املرك رشف  ــس  مجل
ــب   مكت ــر  مدي ــدي  الغوي ــد  ومحم
ــدة ومطهر  ــة الوح ــة بمديري الرتبي
رشف  ــس  مجل ــس  رئي ــيس  الخمي

املركز الكشفي.

تدشني املقر الدائم لكشافة مديرية الوحدة
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