
ـــأس ٣٠ نــوفــمــرب ـــك ــــران  يـــتـــوجـــون ب ــــم بــــراعــــم ع
عمران /عبدالوهاب العشبي 
ــباب  ــادي ش ــم ن ــق براع ــوج فري ت
ــرة القدم  ــكأس 30 نوفمرب لك ــران ب عم
ــىل فريق براعم  ــوزه يوم أمس ع بعد ف
ــهيد الثاليا بهدفني  ــباب الش نادي  ش
ــىل  ــت ع ــي أقيم ــاراة الت دون رد يف املب

ملعب املدينة السكنية.
ــجل هديف فريق براعم عمران  يف  ــوس  يف الدقيقة العارشة فيما س ــوط األول  نادر النام الش

ــامي الرشعبي   ــب س ــاف زميلة الالع أض
ــاراة  ــوط املب ــة ش ــي يف نهاي ــدف الثان اله

الثاني.
ــل  مقب ــربوك  م ــام  ق ــاراة  املب ــب  وعق
ــران ومدير  ــباب عم الرعيني أمني عام ش
ــي ومرشف  ــب الرشعب ــدارس اقرأ نجي م
فريق نادي شباب عمران عبدالله العليي 
ــم  ــق براع لفري ــرب  ــلم كأس 30 نوفم بتس

عمران.
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إب/محمد الورايف
ــة إب  ــيس بمحافظ ــب الكب ــىل ملع ــس ع ــوم أم ــت ي تواصل
ــة الوطن  ــن دورة إب حاضن ــدم ضم ــة كرة الق ــات بطول منافس
ــم  وبدع إب  ــة  بمحافظ ــاً  حالي ــة  املقام ــة  الرياضي ــاب  لأللع
ــو حيث  ــة بيك ــني ورشك ــار التخصصي ــد واملن ــفيي املج مستش
ــة  ــني األوىل والرابع ــار املجموعت ــات يف إط ــع مباري ــت أرب أقيم

وأسفرت نتائجها عن التايل:
ــاون قحزة ونظريه  ــي جمعت فريقي تع ــاراة األوىل الت يف املب
ــاون قحزة  ــق تع ــوز فري ــة بف ــت املواجه ــزة وانته ــدة قح الوح
ــجلت عىل مدار  ــعة أهداف نظيفة س ــة كبرية قوامها تس بنتيج

شوطي املباراة.
ــحاب فريق  ــق االتصاالت بانس ــة فاز فري ــاراة الثاني ويف املب

الفرقان الذي حرض املباراة متأخراً عن الوقت املحدد. 
أدار املباراتني جميل املعالمة وزكريا النزييل وراقبهما عادل 

املنصوب.
ــاراة األوىل  ــان، ففي املب ــس مباراتان قويت ــت عرص أم وأقيم
ــفرت املباراة عن فوز  ــى فريقا اللواء األخرض والرباط وأس التق
فريق اللواء األخرض بأربعة أهداف نظيفة حيث انتهى الشوط 
ــوط الثاني سجل فريق اللواء  ــلبي ويف الش األول بالتعادل الس
ــة (هدفني) وعبدالحليم  االخرض أربعة أهداف عرب مرتىض عش

صادق (هدفني).
أدار املباراة بسام شمسان وراقبها عادل املنصوب

ــعب إب والطليعة وانتهى  ويف املباراة الثانية التقى فريقا ش
ــجلهما  ــق الطليعة بهدفني نظيفني س ــوط األول بتقدم فري الش
ــاءت املباراة رسيعة  ــوط الثاني ج ــب أكرم مارش ويف الش الالع
ــجيل  ــذي تمكن من تس ــق الطليعة ال ــب فري ــة من جان وخاص
ــي املواجهة بفوز  ــد لتنته ــرب عبدالرحمن قاي ــدف الثالث ع اله

الطليعة 3 /صفر.
أدار املباراة حبيب النجار وراقبها عادل املنصوب.

تم يوم أمس األول بالعاصمة صنعاء 
ــادات  االتح ــيق  تنس ــس  مجل ــكيل  تش
واألطر الرياضية الذي يضم يف عضويته 
كل االتحادات الرياضية والبالغ عددها 

32 اتحاد وكياناً رياضياً..
ــاء  ــاع الذي حرضه رؤس ويف االجتم
ــادات  االتح ــوم  عم ــاء  وأمن ــواب  ون
ــس تنفيذي  ــكيل مجل ــة تم تش الرياضي
ــاء  ــاء وأمن ــن رؤوس ــون م ــس تك للمجل
ــة  رياضي ــادات  اتح ــاء  وأعض ــوم  عم

مختلفة حيث تكون من كل من:
ــا  السنيني/رئيس ــيل  ع ــام  عص

للمجلس
محمد رزق الرصمي/نائبا

محمد عبده راوح/أميناً عاماً
ــاً  عام ــماعيل/أميناً  إس ــاح  عبدالفت

مساعداً
جميل برش/مسؤوال ماليا

سمري بادي/سكرتريا
فؤاد محمد الربطي/مسؤوال إعالميا

عبدالسالم عاطف/عضوا
عبدالله املغربي/عضوا

ــد الرؤى  ــس إىل توحي ــدف املجل ويه
ــادات  لالتح ــات  والتوجه ــداف  واأله
ــر األلعاب  ــدم تطوي ــا يخ ــة بم الرياضي

ــني  ــن ب ــاون والتضام ــز روح التع وتعزي
ــىل  ع ــل  والعم ــة  الرياضي ــادات  االتح
ــا وماليا  ــل إداريا وفني ــر آلية العم تطوي
ــة إىل إيجاد   ــاب، إضاف ــاوز أي صع لتج
ــل  داخ ــايل  وم ــي  وفن إداري  ــتقرار  اس
العالقة   ــز  الرياضية، وتعزي ــادات  االتح
ــيق مع الجهات املختصة ممثلة  والتنس
ــدوق  ــة وصن ــباب والرياض ــوزارة الش ب
ــهم  ــا يس ــباب بم ــشء والش ــة الن رعاي
ــادات  ــط االتح ــج وخط ــاح برام يف إنج
ــع  ــا ورف ــوالت يف موعده ــت البط وتثبي
ــوادر  الك ــل  وتأهي ــاب  األلع ــتويات  مس

ــتوى  مس ــني  وتحس ــة  والفني ــة  اإلداري
ــاهم  ــور يس ــم أداء متط ــني لتقدي الالعب
ــازات محلية  ــق نجاحات وإنج يف تحقي
وخارجية، كما يهدف إىل تفعيل الجانب 
ــة  الرياضي ــاب  األلع ــم  لدع ــويقي  التس
ــة  رعاي يف  ــاص  الخ ــاع  القط وإرشاك 
ــني،  الالعب ــن  م ــني  واملوهوب ــوالت  البط
ــح واألنظمة التي تنظم  واالنتصار للوائ
ــا بالكيانات  ــادات وعالقته ــل االتح عم
األخرى عىل األصعدة املحلية والعربية 

والدولية.

تختتم اليوم الجمعة فعاليات ورشة 
العمل الثانية للصحافيات الرياضيات 
ــا بالدنا  ــارك فيه ــيويات التي تش اآلس
ــة  اللبناني ــة  العاصم ــا  وتحتضنه
ــام وينظمها  ــىل مدى أربعة أي بريوت ع
ــيوي للصحافة الرياضية  االتحاد اآلس
ــني  الرياضي ــني  ــة اإلعالمي ــرب جمعي ع

اللبنانيني.
وتشارك يف الورشة 22 صحافية من 
ــي إىل جانب بالدنا  ــيوية ه 10 دول آس
ــت واألردن  ــان وقطر والكوي ــن ُعم كل م
ــني  ــطني والص ــراق وفلس ــوريا والع وس

تايبه ولبنان.
وتمثل بالدنا يف الورشة الزميلة ناهد 
ــن الجمعية  ــم م ــيح ودع ــد برتش ــت األحم (تح ــايض  الري ــالم  لإلع ــة  اليمني

ــاركة  ــيس)، حيث تعد هذه املش التأس
ــاط السنوي املزمع  ضمن برنامج النش
ــرتة القادمة للجمعية  تنفيذه خالل الف

ــطة  ــد من األنش ــمل العدي ــذي يش وال
والفعاليات املتنوعة داخليا وخارجيا.

ــوم  ــت ي ــد افتتح ــة ق ــت الورش وكان
ــة  ــة األمريكي ــى الجامع ــاء بمبن الثالث
ــة  منطق يف  ــا  والتكنولوجي ــوم  للعل
يف  ــدث  تح ــث  حي ــريوت،  بب ــة  األرشفي
ــيوي  اآلس ــاد  االتح ــس  رئي ــاح  االفتت
ــطام  ــة الكويتي س ــة الرياضي للصحاف
ــكره لوزير اإلعالم  السهيل معرباً عن ش
ــداً  مؤك ــة،  للورش ــه  لرعايت ــي  اللبنان
ــيوي للتواجد يف  ــعادة االتحاد اآلس س
ــن التنظيم الذي  ــيداً بحس ــان، مش لبن
ــري االتحاد الدويل وجعل من  القى معاي
ــر به االتحاد  ــة حدثاً يفتخ هذه الورش

اآلسيوي.

ــة  البطول ــات  منافس ــاء  صنع ــة  بمحافظ ــت  اختتم
املفتوحة الثانية لبناء األجسام التي نظمها فرع االتحاد 
العام للعبة بمحافظة صنعاء بمشاركة عدد من الالعبني 
ــاري وبرعاية  ــرتة 28 – 30 نوفمرب الج ــوا خالل الف تنافس
ــاركني يف  عدد من الجهات الراعية، وتنافس الالعبني املش
أوزان 60 – 65 – 70 – 75 – 80 – وفوق وزن 80 كجم إضافة 
ــة للبطولة  ــج النهائي ــزك وجاءت النتائ ــلوب الفي إىل أس

كالتايل:
ــيباني/أمانة العاصمة،  وزن 60 كجم/األول/طه الش
ــري الكاف/ ــكال، الثالث/من ــد بلال/امل ــس احم الثاني/أن

عدن
ــني/األمانة،  حس ــد  محم ــد  كجم/األول/ولي  65 وزن 
ــي  الثالث/رام ــد/إب،  محم ــاد  جه ــل  الثاني/جمي

الحديدي/املكال
ــدن،  عيل/ع ــن  ب ــيل  ع ــد  كجم/األول/محم  70 وزن 
ــال  الثالث/جم ــة،  صغري/األمان ــد  احم ــروان  الثاني/م

احمد البجريي/رداع
ــدن،  احمد/ع ــامي  س ــد  كجم/األول/أحم  75 وزن 
الثاني/عدنان عيل فتيني/األمانة، الثالث/خالد عثمان 

الحديدي/املكال
ــان الحديدي/املكال،  ــزي عثم وزن 80 كجم/األول/ع
ــماعيل محمد  الثالث/إس ــري عوض/األمانة،  الثاني/أم

الظاهري/األمانة
ــه كمال باعمر/األمانة،  وزن 80+ كجم/األول/عبدالل
الثاني/إكرم الشمريي/األمانة، الثالث/فهد النمر/عدن
ــة،  جميل/األمان ــور  170/األول/أن  –  165 ــزك  الفي
ــث/ الثال ــن/األمانة،  حس ــن  حس ــامي  الثاني/س

عبدالرحمن سعد عبدالجليل/األمانة.
ــؤاد عيل/إب،  ــزك 175 – 180/األول/مصطفي ف الفي
الثاني/سلمان محمد األسدي/األمانة، الثالث/يوسف 

عبده أبوبكر/األمانة
بطل األبطال الالعب/محمد عيل بن عيل/عدن

ــر والطليعة  ــاون واللواء األخض فوز التع
يف دورة األلعاب الرياضية بإب

السنيني رئيسًا ملجلس تنسيق االتحادات الرياضية والصرمي نائبًا

بمشاركة بالدنا

انطلقت يوم أمس بصنعاء فعاليات اليوم اختتام ورشة العمل الثانية للصحافيات الرياضيات اآلسيويات
ــادة الفرق  ــي األول لق ــم التدريب املخي
الكشفية الذي تنظمه مفوضية كشافة 
ــس  املجل ــة  برعاي ــدة  الوح ــة  مديري
املحيل و إرشاف مفوضية كشافة أمانة 
ــاالت بالدنا  ــبة احتف ــة بمناس العاصم
ــن  ـــ30 م ــورة ال ــي لث ــل الذهب باليوبي
موفمرب وذكرى املولد النبوي الرشيف.

ــام فعاليات خالل  ــذي تق املخيم ال
ــمرب الجاري  ــرتة 28 نوفمرب - 2 ديس الف
ــاة تعاش  ــافة حي ــعار (الكش تحت ش
ــرب أول مخيم  ــت كلمة تقال) يعت وليس
ــاط  النش ــؤويل  مس ــع  يجم ــي  تدريب
ــفية  الكش ــرق  الف ــادة  وق ــفي  الكش
باملجموعة الكشفية النموذجية بأمانة 
ــاط  العاصمة، ويهدف إىل تفعيل النش
ــاط  ــؤويل النش ــل مس ــفي وتأهي الكش
ــفية،  الكش ــرق  الف ــادة  وق ــفي  الكش

وتفعيل مسابقة التفوق الكشفي ونرش 
ــرق، وغرس  ــس الرشيف بني الف التناف
ــي يف  ــي والخدم ــل التطوع ــب العم ح
ــاركني، باإلضافة إىل تطبيق  نفوس املش

الحياة الكشفية تطبيقا عمليا.
ــات املخيم  ــره أن فعالي ــر ذك الجدي
ــتقبل  ــدارس  املس ــن م ــم م ــام بدع تق
الدولية  الراعي الرسمي،  واألكاديمية 
ــني)،  ــة (بن ــوم التقني ــة بالعل الرياضي
ومدارس املبدعني النموذجية، ومدرسة 
ــة  ومدرس ــة،  الحديث ــن  اليم ــكاة  مش
األرض  ــدارس  وم ــد،  أبج ــة  نموذجي
ــة  الرتبي رصوح  ــدارس  وم ــعيدة،  الس
الحديثة، مدرسة ازهار العالء، ومدراس  
ــة  ومدرس ــرواد،  ال ــدارس   وم ــان،  ريم
ــتقبل  ــوي، ومدارس  املس العطاء الرتب
الجديد، ومدرسة البسمة، ومدارس  ذو 

ريدان، ومطابع فن التصميم.

حجة / احمد نارص مهدي 
ــية الفائزة  ــايض الفرق املدرس ــل محافظة حجة محمد الق ــرم وكي ك
ــة  ــية للمرحل ــة املدرس ــة واإلذاع الثانوي ــدارس  ــروي مل الك ــدوري  بال
ــم بمدينة حجة خالل  ــا إدارة الرتبية والتعلي ــية والتي نظمته األساس
ــرى املولد النبوي الرشيف  ــبة ذك ــرتة 20 29- نوفمرب الجاري بمناس الف

للعام 1439هـ. 
ــورة الرتبوي فوزا  ــة مجمع الث ــف فريق مدرس ــرة القدم خط ففي ك
ــركالت الرتجيح -5  ــار بن يارس ب ــة عم ــاب فريق مدرس صعبا عىل حس
ــاعر  ــا يف الوقت األصيل بهدف ملثله ، افتتح محمد الش ــد تعادلهم 4 بع
ــجيل لعمار بن يارس قبل أن يعادل الكفة عبدالرحمن الحجوري  التس
يف منتصف الشوط االول لينتهي الوقت االصيل بذات النتيجة ويحتكم 
الفريقان لرضبات الجزاء  الرتجيحة والتي منحت مجمع الثورة اللقب 
بعد ان خرسها اربع مواسم يف املحطات االخرية ملصلحة مجمع النرص 

الذي ودع هذه املرة عىل يد عمار بن يارس يف الدور النصف النهائي .
فيما تم تكريم الفرق الفائزة يف مسابقة االذاعات املدرسية للمرحلة 
االساسية تحت شعار " الرسول االعظم " وهي مدارس الفرسان والنور 

وحذيفة بن اليمان ".

انطالق املخيم التدريبي األول لقادة الفرق الكشفية تكريم الفائزين بالدوري الكروي بحجة

اختتام بطولة بناء األجسام بمحافظة صنعاء

اليوم سحب قرعة مونديال روسيا ٢٠١٨م
ــتى  ــرة القدم يف ش ــاق ك ــه أنظار عش تتج
ــة، صوب  ــوم الجمع ــاء الي ــاع األرض، مس بق
قرص الكرملني، يف العاصمة الروسية، موسكو؛ 

حيث قرعة بطولة كأس العالم 2018م.
ــم  ت ــا،  منتخًب  32 ــة  البطول يف  ــارك  ويش  

تقسيمهم لـ4 مستويات:
ــيا، أملانيا، الربازيل،  التصنيف األول: روس

الربتغال، األرجنتني، بلجيكا، بولندا، فرنسا.
التصنيف الثاني: إسبانيا، بريو، سويرسا، 
ــواي  ــيك، أوروج ــا، املكس ــرتا، كولومبي إنجل

كرواتيا.
التصنيف الثالث: مرص، تونس، السنغال، 
ــلندا،  أيس ــتاريكا،  كوس ــويد،  الس ــران،  إي

الدنمارك.
التصنيف الرابع: السعودية، املغرب، بنما، 
ــرتاليا، نيجرييا، رصبيا،  ــا الجنوبية، أس كوري

اليابان.
وستقسم تلك املنتخبات إىل 8 مجموعات 
ــرق، بواقع منتخب من  تضم كل مجموعة 4 ف

كل تصنيف.
ــدم  ــرة الق ــدويل لك ــاد ال ــمح االتح وال يس
ــس القارة  ــني من نف ــود منتخب ــا"، بوج "فيف
ــارة  الق ــتثناء  باس ــدة،  واح ــة  بمجموع
ــمح بتواجد فريقني منها  األوروبية، التي يس

كحد أقىص يف نفس املجموعة.
ويشارك باملونديال للمرة األوىل بالتاريخ 
ــعودية، وتونس،  4 منتخبات عربية، هي الس

ــعى لتحقيق  ــي ستس ــرب، والت ــرص، واملغ وم
ــن ذلك  ــة، لك ــدم بالبطول ــدة والتق ــج جي نتائ
سيتوقف بشكل كبري عىل نتائج القرعة التي 

ستحدد هوية املنافسني غدا.
ــا منتخبات  ــة أيًض ــج القرع ــب نتائ وترتق
ــوس  كاب ــن  ع ــاد  باالبتع ــها  نفس ــي  تمن
ــان، وكوريا  ــل الياب ــة، مث ــات الناري املجموع
ــا،  ــنغال، ونيجريي ــران، والس ــة، وإي الجنوبي

وأسرتاليا.
ــه ينطبق عىل بريو التي تأهلت  األمر نفس
1982م،  ــذ  من األوىل  ــرة  للم ــم  العال كأس  إىل 

وبنما التي حققت معجزة بالتأهل للمونديال 
للمرة األوىل أيًضا، كما هو الحال مع أيسلندا 

التي يعترب تأهلها مفاجأة كبرية.
ــع  توزي ــري  ومعاي ــف،  للتصني ــا  وطبًق
ــإن القرعة قد  ــات عىل املجموعات، ف املنتخب
ــتمثل كابوًسا  ــفر عن مجموعات نارية س تس
للفرق الصغرية، والضيوف الجدد يف البطولة.
ــات  منتخب ــوع  وق ــة  القرع ــام  نظ ــح  ويتي
ــة  مجموع يف  ــويد  والس ــبانيا  وإس ــل  الربازي
واحدة، وتمثل تلك املجموعة كابوسا يطارد 
فرق التصنيف الرابع، عدا املنتخب الرصبي.

 كما أنه إذا تم استبدال املنتخب السويدي 
ــك املجموعة  ــتمثل تل ــي، فس ــريه الرصب بنظ
خطًرا كبًريا عىل منتخبات التصنيف الثالث، 
ــا  بينم ــلندا،  وأيس ــارك،  الدنم ــتثناء،  باس
ــيدخل الثنائي األخري دائرة الخطر، لو تم  س
استبدال رصبيا، بمنتخب آخر من التصنيف 
ــارج  ــن خ ــا م ــيكون وقته ــذي س ــع، وال الراب

أوروبا.
ــدة تمثل  ــات أخرى عدي ــاك مجموع وهن
ــار يف املونديال،  ــا آلمال الصغ تهديدا حقيقي
ــابقة، ومنها  ــة الس ــن املجموع ــل قوة ع ال تق
ــا، واألرجنتني،  ــات فرنس ــد منتخب ــوع أح وق
وأملانيا، والربتغال، مع إسبانيا أو إنجلرتا، من 

التصنيف الثاني، يف مجموعة واحدة.
ــني ناريتني،  ــك مجموعت ــن ذل ــينتج ع وس
ــات التصنيفني  ــرص منتخب ــتكون فيهما ف س
ــتثناء  ــة باس ــة للغاي ــع ضعيف ــث والراب الثال
ــويد، ملا يتمتعان به  ــي الدنمارك والس منتخب

من قوة وقدرة عىل منافسة الكبار.
ــها  ــى مجموعة عىل رأس ــة تبق ويف النهاي
ــد  ــا أح ــف األول، ومعه ــن التصني ــيا م روس
ــبانيا  منتخبات التصنيف الثاني بخالف إس
وإنجلرتا، حلم املنتخبات الصغرية والضيوف 
ــتكون الفرصة  ــال، حيث س ــدد يف املوندي الج
ــىل التأهل  ــة بقوة ع ــة أمامها للمنافس متاح

لثمن الثنائي.
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