
رداع / محمد املشخر
ــباب  ش ــادي  ن ــب  بملع ــت  انطلق  
األحمدي الريايض  بمدينة رداع محافظة 
البيضاء امس الثالثاء منافسات البطولة 
ــد  النجم  ــاس الشهي ــة عىل ك التنشيطي
ــيس امللقب  ــيل اآلن ــه ع ــايض عبدالل الري
ــرق  ــرة للف ــدم والطائ ــي الق ــيل ) لكرت ( ب
ــالب  ــة وط ــباب األندي ــن ش ــة م الشعبي
ــات رداع  والذي  ــدارس والهواة بمديري امل
ــاب والرياضيني  ــن الشب ــه نخبة م ينظم
ــدم التي  ــرة الق ــة ك ــي بطول ــة، فف باملدين
يشارك فيها 16 فريقاً والتي تم تقسيمها 
ــة  ــت املجموع ــات ضم ــع مجموع اىل أرب
األوىل  شباب حزيز والوحدة (أ)  وشباب 
ــة الثانية نرص  ــورة واملجموع رداع واملنص
ــباب حزيز  ــاع الرشف والشهيد بيل  وش ق

ــة   الثالث ــة  واملجموع ــة  والعامري (ب) 
اتحاد الصافية (ب) والوحدة (ب) وقاع 
ــة  ــة الرابع ــد و املجموع ــرشف والتوحي ال
ــباب املصيل واتحاد الصافية (أ)  وأبو  ش

الرشود ووحدة الرشية  .
ــة  املنظم ــة  اللجن ــو  عض ــح  وأوض  
الدكتورعبد الحميد عيل الربوعي أهمية 
ــة عىل كاس  ــم البطولة   التنشيطي تنظي

ــيل اآلنيس امللقب بيل  الشهيد عبدالله ع
ــالًال ألوقات  ــدم والطائرة استغ لكرتي الق
ــل األنشطة  ــاب والرياضيني وتفعي الشب
الرياضية والشبابية واكتساب املشاركني 
ــل  ــن اج ــف م ــايض الرشي ــس الري التناف
ــىل صقل  ــل ع ــم  والعم ــاف مواهبه اكتش
إبداعاتهم الشبابية والرياضية من خالل 

األنشطة الرياضية املختلفة. 

ــم كافة املواهب  موكدا عىل رضورة دع
ــانه احتواء  ــدرات الشبابية ملا من ش والق
ــني واملوهوبني يف  ــاب املبدع ورعاية الشب

مختلف املجاالت يف رداع .
ــرق  ــة الف ــه بكاف ــت ذات ــا يف الوق مهيب
ــة املنظمة ببذل  ــة وأعضاء اللجن املشارك
ــدوري  ــرج ال ــي يخ ــم ك ــارى جهده قص
ــق األهداف  ــة له ويحق ــورة املرسوم بالص
ــن  ــات تمك املنافس ــاح  افتت ــاة ويف  املبتغ
ــن الفوز عىل  ــز (أ) م ــباب حزي فريق  ش
ــق الوحدة (أ) بهدفني سجل  الهدف  فري
ــايش ،  والثاني   ــب محمد الري االول الالع

سجله احمد
ــي أدار اللقاء / محمد  جمال العمران
ــي  الديلم ــم  هاش و  ــي  البيضان ــح   صال
وعبدالحميد الواقدي ونايف عيل البعط.

اجتماع الفيفا واملنتخبات املتأهلة ملونديال روسيا 

1010 رياضة

الحديد/ قاسم البعييص
ــة  عالي ــرية  بوت و  ــاس  بحم ــل  تتواص
ــة بطوالت  ــديد ومتابعة حثيث ــاس ش وحم
ــن األنشطة  ــدي يف عدد م ــود والتح الصم
ــة والعلمية  ــات الثقافي ــة واملسابق الرياضي
ــة والشعبية  بعروس  واألنشطة الجماهريي
ــي  والت ــدة  الحدي ــة  مدين ــر  األحم ــر  البح
ــة وقيادة  ــاب والرياض ــا وزارة الشب تنظمه
ــاع  والقط ــة  باملحافظ ــة  املحلي ــة  السلط
ــهدت  ــث ش ــه . حي ــار الل ــوي يف أنص الرتب
ــبابيا وجمهرييا  املنافسة زخما رياضيا وش
ــان الصمود  ــوم السابع من مهرج خالل الي
ــرور 1000 يوم عىل  ــة م ــدي بمناسب والتح

العدوان الغاشم عىل بالدنا .
مسابقتا اليد  والطائرة

ــرة وكرة اليد  ــرة الطائ ــنت فعالتي ك دش
ــي  الضحيان ــم  حرضهاعبدالحكي ــي  والت
ــاب والرياضة ووكيل  ــل أول وزارة الشب وكي
ــد  حيث  ــدة صدام آل راش ــة الحدي محافظ
ــرة الطائرة  ــاراة االفتتاحية  لك ــرت املب أسف
والتي جمعت فريق الصمود والعربي بفوز 
ــاراة جماهريية  ــي بنتيجة 1/2 يف مب العرب
ــب ويف املباراة  ــة الشع ــط ساحة حديق وس
ــد استطاعت   ــة كرة الي ــة ملنافس اإلفتتاحي
كلية الرتبية البدنية والرياضية من اكتساح 
ــا14  ــة قوامه ــالل وبنتيج ــادي اله ــق ن فري

مقابل 7 للهالل .
 نرص بطل الجمباز

ــف  ــاز خط ــار للجمب ــة الكب ويف منافس
الالعب/ نرص الوصابي املركز األول واعتىل 
ــة التتويج  وحل ثانيا  زميله الالعب/  منص
محمد عبدالرحمن الصانع نجم املنتخبات 
ــع مستواه بسبب  ثقل  الوطنية الذي تراج
البدن فيما حل الالعب/بسام أبكر شوعي 
يف املركز الثالث وجاء الالعب/أسامة أحمد 

عيل باملركز الرابع واألخري .
ــاش وحسني  ــة غالب عرج أدار املنافس
القلييص  وتنافس الالعبون يف جهاز األرض  

والحصان   والحلق  والقفز.
ــايض يحرجون نجوم  فريق اإلعالم الري

اليمن يف مباراة جماهريية
ــارة   ــة  واإلث ــت بالندي ــاراة اتسم ويف مب
ــيص  ــالم البعي ــاء اإلع ــق أصدق ــن فري تمك
ــي  الدبع ــور  منص ــالء  الزم ــادة  بقي
وعبدالحفيظ الزريقي وقاسم البعييص من 
ــات الوطنية والعبي  ــاراة نجوم املنتخب مج

ــي  بقيادة يارس  ــة يف  الساحل الغرب األندي
ــايف وإسماعيل املاس   ــود الص باصهي وعب
ــل يف الشوط  ــم سج ــدف يتي ــروج به والخ
ــأ باصطدام الكرة   ــي  عن طريق الخط الثان
ــاء اإلعالم الريايض  ــد مدافعي أصدق يف اح
باتجاه املرمى وتغيري مسارها نحو الشباك 
ــور محمود  ــارس الدكت ــة الح ــط محاول وس
ــاراة التي جرت  ــد لصدها وذلك يف املب سعي

عرص امس عىل ملعب شباب الجيل . 
ففي الشوط األول لعب أصدقاء اإلعالم 
ــول إىل مرمى  ــن الوص ــايض وتمكنوا م الري
ــد  التسدي ــة  رعون أن  إال  ــة  األندي ــى  قدام
والترسع  لالعبيى أصدقاء اإلعالم الريايض 
ــرج الفريقان  ــذت املرمى من التقدم وخ أنق

بالتعادل السلبي.
ــى  القدام ــع  دف ــي  الثان ــوط  الش ويف 
ــي الذي عزز الهجوم  باملهاجم يارس باصه
ــي هجوما  ــود وباصه ــكل عب ــى وش للقدام
ــول إىل مرمى محمود  ــا تمكنا من الوص قوي
ــاد إىل األذهان  ــال أع ــا جمي ــل هدف وتسجي

مجانية العبي الساحل العربي.
ــىل فريق  ــي أجريت ع ــريات الت وبالتغي
ــالم الريايض إعادة إىل الفريق  أصدقاء اإلع
ــول للمرمى الذي  ــورة  القدامى بالوص خط
ــاذ عدة  ــى من إنق ــارس املرم ــه ح ــن في تمك
ــى  ــوز القدام ــاراة بف ــي املب ــات لتنته هجم

بهدف يتيم .
منافسة الطاولة

ــت  افتتح ــة  الطاول ــرة  ك ــة  منافس ويف 
ــاد اللعبة  ــا فرع اتح ــة التي ينظمه البطول
ــة  املنصوري ــباب  ش ــق  فري ــة  باملحافظ
ــباب  ــن مع فريق  ش ــد ابطال اليم ــو اح وه
ــباب  ش ــق  فري ــد  تسي ــث  حي ــي  الدريهم
ــودة النزال أداء  ــة  بخربتهم املعه املنصوري

ــق الدريهمي  ــث فازوا عىل فري ونتيجة حي
ــىل الطاولة الثانية والتي جمعت  ب0/3 وع
ــدة  ورسدود الضحي  ــة الحدي فريقا جامع
ــر أبناء  ــن الجامعة وسيط ــوق النادي ع تف
ــاء بفوزهم  ــادي رسدود الضحي عىل اللق ن
ــاراة الثالثة حقق اتحاد بيت  ب1/3 ويف املب
ــوز بيت  ــىل نظرييهم الف ــم ع ــه فوزه الفقي
الفقيه بنتيجة 1/3 ويف الطاولة الرابعة نال 
ــم الدائم من جارهم  فريق سالم زبيد هدفه

اللدود اتحاد الجراحي  بنتيجة 0/3
حيث شهدت صالة كلية الرتبية البدنية 
ــري عادي  ــورا جماهريا غ ــة  حض والرياضي
ــة وكان للصوت  ــت به مدرجات الصال اكتظ
ــد الحب  ــورا يف تجسي ــي وقعا وحض الريف
ــال رائعا يف  ــي للرياضة  ورضبوا مث الحقيق

مؤازرة فرقهم الرياضية . 
منافسة الطاولة

منافسة القدم 
ــة  املدين ــب  ملع ــىل  ع ــز  ممي ــاح  افتت
ــر األحمر  لدوري  ــة بعروسة البح الرياضي
ــود   الصم دوري  ــى  واملسم ــدم  الق ــرة  ك
ــدوان حيث  ــىل الع ــوم ع ــة 1000 ي بمناسب
افتتح فريقا   شباب امليناء والرشيد فعالية 
البطولة وبحضور ابو نجاد الوشيل املرشف 
الرتبوي باملحافظة  وابوعيل املسؤول املايل 
ــل وزارة الشباب حيث  ــة املنظمة ممث للجن
تغلب فريق  شباب امليناء املدعوم باملواهب 
ــة  وبنتيج ــيد  الرش ــق  فري ــىل  ع ــوم  والنج
ــيداويني   ــة ميناوية مقابل هدفني رش رباعي
ــة وبمشاركة اعتى  ــل املنافس حيث تتواص
فرق األحياء الشعبية وتقام البطولة وسط 

حضور جماهريي غري عادي .
منافسة الكيك تاي بوكسينج

ــود للكيك  ــة الصم ــات بطول  ويف منافس

ــي  ــة والت ــة املحافظ ــج ألندي ــاي بوكسين ت
ــام   ــة أي ــدى ثماني ــىل م ــرع ع ــا الف ينظمه
ــة  ــاب والرياض ــب الشب ــن مكت ــارشاف م ب
ــباب الجيل –  ــة ( ش ــة أندي ــة اربع بمشارك
االهيل – الهالل – سهام املراوعة )  يتنافس 
ــة ( الرباعم  ــات عمري ــع فئ ــون يف ارب الالعب
ــئني والشباب والرجال ) يف اسلوبي  والناش
ــك يف تسعة أوزان  ــت والالوكي ــول كنتاك الف
ــي ( 20 – 24 – 37 – 42 – 47 – 51 – 54 –  ه
60 -  76 ) كجم وتجرى املنافسات بساحة 

حديقة الشعب .
ــة تأهل يف  ــي من البطول ــوم الثان ويف الي
ــب النادي  ــم الع ــة لرباع ــم لفئ وزن 22 كج
ــف  راجي إىل النهائي بعد فوزه  االهيل يوس
ــل حذيفة  ــباب الجي ــادي ش ــب ن ــىل الع ع
ــي العب نادي  ــان وسيلتقي يف النهائ سلم
ــه والذي  ــم عبد الل ــيل وسي ــالل الساح اله
ــه  خروج ــد  بع ــي  النهائ ــدور  ال إىل  ــل  تأه
ــن نادي  ــاب منافسه م ــىل حس ــرصاً ع منت
ــارص ، ويف  ــد حميد ن ــة محم ــام املراوع سه
ــادي األهيل  ــب الن ــن الع ــم تمك وزن 24 كج
ــل إىل النهائي عىل  ــن التأه ــر سالم م ابوبك
ــام املراوعة فيصل  حساب العب نادي سه
نيب ، فيما خطف البطاقة الثانية للنهائي 
ــل  ــباب الجي ــادي ش ــب ن ــوزن الع ــذا ال له
ــذي تأهل  ــروي وال ــن امل ــد الرحم ــن عب ايم
ــالل ، أما يف  ــادي اله ــب ن ــىل حساب الع ع
ــي التأهل  ــم فقد خطف بطاقت وزن 37 كج
ــباب الجيل خالد  ــب نادي ش للنهائي الع
ــام املراوعة خالد  ــادي سه ــد والعب ن حمي
ــي يوم غداً  ــث سيلتقيان يف النهائ عيل حي
ــم فقد تأهل إىل  ــات وزن 42 كج ، ويف منافس
النهائي العبو نادي سهام املراوعة / احمد 
ــباب الجيل  عيل إسماعيل والعب نادي ش
/ شوقي بن شوقي / أما يف وزن 47 كجم يف 
أسلوب الفول كنتاكت فقد خطف بطاقتي 
التأهل العبو / شباب الجيل ابراهيم اقبال 
والعب النادي األهيل / عبد الرحمن احمد 
ــم فئة الشباب  ــات وزن 51 كج ، ويف منافس
ــب / عصام  ــي الالع ــل إىل النهائ ــد تأه فق
ــل وايهاب  ــباب الجي ــادي ش ــن ن ــى م يحي

شوقي من النادي األهيل .
ــات البطولة منذ  ــذا وقد حرض منافس ه
ــدة لقطاع  ــل محافظة الحدي انطالقها وكي
ــب مدير عام  ــد ونائ ــاب صدام آل راش الشب
ــد يوسف  ــاب والرياضة محم ــب الشب مكت

غالب .

تواصل مهرجان الصمود والتحدي بالحديدة  اختتام بطولة "امليني تنس" بأمانة العاصمة

الربيد لدور األربعة بدورة األلعاب الرياضية بإب

تدشني دوري نادي شباب الجيل بالحديدةانطالق بطولة "فقيدو نصر حجة" الكروية 

انطالق بطولة الشهيد بلي اآلنسي الكروية برداع

اإلدارة كرمت الصربي:

مدير مكتب الشباب بإب 
يزورملعب الشعب 

 الثورة/ أحمد أبوزينه
ــة "امليني  ــاء بطول ــة صنع ــس بالعاصم ــت أم اختتم
ــس واالسكواش  ــا اإلتحاد العام للتن ــس" التي ينظمه تن
ضمن خطته  للعام الحايل ،والتي أقيمت منافساتها عىل 
ــرتة (7 9-)  ــة الدولية خالل الف ــب املدرسة الربيطاني ملع
يناير الجاري بمشاركة 64 العباً والعبة تنافسوا يف  فئات 

(براعم - ناشئني) للجنسني األوالد والبنات.
ويف حفل الختام ألقى أمني العام االتحاد عبدالجليل 
ــة تأتي ضمن خطة  ــال فيها بان البطول ــرازي كلمة ق الح
ــام للتنس واالسكواش للعام الدرايس الجديد  االتحاد الع
ــني الالعبني ويتم  ــهدت منافسات قوية ب ــة ش وان البطول
ــاء  ــب وانتق ــاف املواه ــوالت اكتش ــذه البط ــالل ه ــن خ م
ــك ألقت  ــب ، بعد ذل ــم للمنتخ ــني وضمه ــني موهوب العب
ــة الربيطانية الدولية عفاف السوسوة كلمة  مديرة املدرس
رحبت فيها بالضيوف وشكرت االتحاد العام للتنس عىل 

تنظيمه البطولة .
ــادات بوزارة  ــام االتح ــام مدير ع ــل ق ــام الحف ويف خت
الشباب والرياضة وائل القريش وطه تاج الدين مدير عام 
ــام املراكز ورئيس  ــادي مدير ع ــوزارة وسمري ب األندية بال
ــد رزق الرصمي  ــس واالسكواش محم ــاد العام للتن االتح
ــاد عبدالجليل الحرازي ورئيس مجلس  وأمني عام االتح
ــة عفاف  ــرة املدرس ــي ومدي ــي الرفاع ــة رفاع إدارة املدرس

ــز األوىل  التي  ــال أصحاب املراك ــوة بتكريم األبط السوس
أسفرت عن التايل :

فئة الرباعم (أوالد):
ــان ، الثاني/ محمد جالل ، الثالث/  األول/ عمر فرس

ايهم وضاح 
فئة الرباعم (بنات):

ــد  احم ــاء  سم ــة/  ،الثاني ــب  باصهي ــان  لي األوىل/   
،الثالثة/ نور صالح

 فئة الناشئني (أوالد) 

األول /حمزة املتوكل ،الثاني/ محمد شفيع ،الثالث/ 
محفوظ عصام 

فئة الناشئني (بنات): 
ــفيع  ش ــاء  لق ــة/  ،الثاني ــش  باحبي ــى  سلم األوىل/ 

،الثالثة/ داليا التميمي
ــد ثابت  ــا محم ــة وهم ــام البطول ــم حك ــم تكري ــا ت  كم

وحافظ النخالني 
ــن أولياء األمور وكادر  ــرض حفل الختام عدد كبري م ح

املعلمني يف املدرسة.

إب/ محمد الورايف
ــة عن  ــدور األربع ــد ل ــق الربي ــل فري تأه
ــعب إب  جدارة بعد فوزه عىل نظريه فريق ش
ــا عرص أمس عىل  ــاراة التي جمعتهم يف املب
ــات دور  ــن مباري ــيس بإب  ضم ــب الكب ملع
الثمانية ويف إطار منافسات كرة القدم بدورة 
ــوى األول والتي  ــة املست ــاب الرياضي األلع
ــد ومستشفى  ــة مستشفى املج تقام برعاي

املنار التخصصيني ورشكة بيكو . 
ــق الربيد  ــوز فري ــرت عن ف ــاراة أسف املب
ــث انتهى  ــل هدف حي ــداف مقاب ــة أه بثالث
الشوط األول بتعادل الفريقني سلبياً بدون 
ــاراة قوية ورسيعة قدم  ــداف و جاءت املب أه
ــان فريق الشعب  ــاراة رائعة وك الفريقان مب
ــن العديد من  ــادي يف الهجوم وحاول ش الب
ــدة دون خطورة حقيقة, ويف  الهجمات  املرت
ــادل الفريقني الهجمات  الدقائق األخرية تب

لكن من دون فائدة .
ــي أستطاع نجم اللقاء  ويف الشوط الثان
ــاء عالياً  ــيل النظاري االرتق ــري محمد ع سم
ــاً الهدف  ــق املرمى معلن ــدد الكرة يف حل وس

ــة الخامسة  ــد يف الدقيق ــه الربي األول لفريق
ــق الشعب  ــط فري ــق ضغ ــه دقائ ــد ثالث وبع
ــارع من تسجيل  ــب سليمان ف وتمكن الالع
هدف التعادل للشعب عند الدقيقة الثامنة 
ويف الدقيقة (15) تألق فريق الربيد وواصل 
ــح يف إضافة الهدف  الضغط الهجومي ونج
ــورايف ويف  ــب عصام ال ــه الالع ــي سجل الثان
ــاراة  املب ــن  ــن زم ــرية م ــل االخ قب ــق  الدقائ
ــل الهدف الثالث  ــن فريق الربيد تسجي تمك
ــورايف يف الدقيقة  ــة الالعب عصام ال بواسط
ــال  ــا متواص ــاراة ضغط ــهدت املب (24) وش

حتى انتهت بفوز الربيد 4/1
ــي  العرام ــار  مخت ــم  الحك ــاراة  املب أدار 

وراقبها الكابنت محمود الكحصة.
ــرى تكريم قائد  ــوطي املباراة ج وبني ش
ــو  ــديوة عض ــد ش ــة خال ــة العسكري الرشط
ــعب إب بشهادة  ــىل بنادي ش املجلس األع
ــة بالدورة  ــل اللجنة املنظم ــة من قب تقديري
وذلك تقديراً لدوره الريايض بمحافظة إب .

ــوايض نائب  ــاد  الع ــاراة رش ــرض املب - ح
ــر وكيل  ــعب إب وعادل عم ــادي ش رئيس ن

نادي الشعب .

حجة / احمد نارص مهدي 
ــان اليمني وخالد  ــا  الفقيدين  عدن ــف فريق خط
ــة الكروية  ــل البطول ــن هامني يف مسته ــاش فوزي عن
ــادي النرص بحجة باسم كوكبة  التي تنظمها إدارة ن
ــرق بنظام الكل  ــادي بمشاركة ست ف من فقيدي الن

مع الكل .
ــور األخ مدير  ــنت أمس بحض ــة التي دش البطول
ــد الدخينة  ــارش محم ــه ن ــاب والرياض ــب الشب مكت
ــرص احمد الغالبي  ــام املساعد بنادي الن واألمني الع

ــرت املباراة  ــن الجميل أسف ــي الزم ــة من العب وكوكب
ــة  عن فوز  ــت عىل ملعب نرص حج ــي أقيم األوىل الت
فريق الفقيد خالد عناش عىل حساب الفقيد دحان 
ــرت املباراة  ــني دون رد فيما أسف ــة هدف ــة بنتيج فليت
ــان اليمني عىل  ــد عدن ــوز فريق الفقي ــة عن ف الثاني
ــدوة بنتيجة  ــيل بن نارص ال ــق الفقيد ع حساب فري
ــوم مباراتان  ــام الي ــىل ان تق ــدف ع ــداف له ــة أه ثالث
ــي الفقيدين عبده عبد الله  ستجمع األوىل بني فريق
ــي يف املباراة  ــا سيلتق ــة فيم ــؤاد عطب ــة و ف صعصع
الثانية فريقا الفقيدين خالد عناش وعدنان اليمني.

الحديدة / قاسم البعييص
ــاب والرياضة صدام  ــدة  لشؤون الشب ــن وكيل محافظة الحدي دش
ــباب الجيل  ــرة القدم  بنادي  ش ــد بطولة دوري ك ــد آل راش ــارص احم ن
ــذي يشارك فيه 48 فريقا من أندية الحديدة والفرق الشعبية، حيث  وال
ــباب الجيل  ــة املباراة االفتتاحية بني فريقي ش ــت البطولة بإقام انطلق
ــرآن الكريم  ــدأت بآي من الق ــة االفتتاح ب ــة وكانت فعالي ــرص الدهمي ون

وعقبها السالم الجمهوري واستعراض الفرق املشاركة .
 وألقى وكيل محافظة الحديدة لقطاع الشباب كلمة تطرق فيها إىل  
ــة والرياضية  ملا لها من مردود  ــة إقامة وتنظيم الفعاليات الشبابي أهمي
ــارات الدولية والعربية،  ــي ينعكس عىل الوطن يف تحقيق االنتص إيجاب
ــرة لن تثني  ــم وظروف قاه ــه بالدنا من عدوان غاش ــا تواج ــدا أن م مؤك
أبناء الوطن من ممارسة هوايتهم املختلفة، مشرياً إىل أن قيادة محافظة 
ــم الشباب وفق اإلمكانات املتاحة، داعيا  ــدة  لن تألو جهدا يف دع الحدي
ــة الرياضة  ــا الرسمي يف خدم ــام بدوره ــة للقي ــاب والرياض وزارة الشب
اليمنية وخاصة رياضة الحديدة التي لقبت  بعاصمة الرياضة اليمنية.

ــوك  وعدد  ــام مديرية الح ــاري جرب أمني ع ــني عيل ب حرض التدش
ــح الجهمي ومدير  ــال/ محمد بشري ومحمد صال ــن نجوم األمس أمث م
ــباب الجيل عبدالله عطا ورئيس اتحاد القدم نارص املحويتي  نادي ش

ومحمد الساملي نائب رئيس قسم األنشطة بمديرية الحوك .

إب / بندراألحمدي
ــاوى مدير  ــام األخ ابراهيم املس ق
ــاب والرياضة بإب  ــب الشب عام مكت
ــارة مللعب  ــس الثالثاء بزي ــاح أم صب
نادي الشعب واألعمال الجارية فيه 
ــزه لخدمة  ــه وتجهي ــا الصالح حالي
ــع عىل كل  ــباب النادي حيث اطل ش
ــا وبارك  ــه يومي ــة في ــود املبذول الجه
ــى اآلن ووعد ببذل  ــا تم انجازه حت م
ــل ما يمكن من قبلهم للمساعدة يف  ك

تواصل العمل .
وأكد تواصله مع مدير عام املوارد 
ــة البري  ــل مشكل ــن اجل ح ــة م املائي
ــارة  الزي ــذه  ــد ه العني إدارة  ــت  وثمن

والتفاعل من قبل مدير الشباب .
ــت  ــد كرم ــادي ق ــت إدارة الن وكان
ــدوق االجتماعي للتنمية  مدير الصن
ــراً لكل  ــربي تقدي ــد الص ــن زي محس
ــه  وتعاون ــا  حالي ــة  املبذول ــوده  جه
ــود اصالح  ــع النادي يف جه ــري م الكب
ــار تعاون  ــادي وإيجاد أفك ملعب الن
ــه  في ــا  مل ــني  الطرف ــني  ب ــة  مستقبلي

مصلحة النادي .
ــب  ملع يف  ــل  العم ــري  ويس ــذا  ه
ــرية عالية بفضل  ــا بوت ــادي حالي الن
ــود الهيئة اإلدارية الجبارة يوميا  جه
ــة  ومتابع ــات  املستلزم ــل  ك ــري  وتوف
ــة لإلرساع يف إكمال  الجهات املختص

امللعب وملحقاته .

ذمار/ عادل الطيش
ــس منافسات الدور  اختتمت صباح ام
ــة الكروية لطالب  ــن النهائي من البطول ثم
ــار ملرحلة  ــاق النموذجية بذم ــة اآلف مدرس
ــي ينظمها مدرس  ــايس  والت ــم االس التعلي
ــى امليثايل  ــة الكابنت مصطف الرتبية البدني
ضمن االنشطة الرياضية للفصل الدرايس 
االول من العام الجاري خالل الفرتة 6 – 13 

يناير الجاري .
ــات تمكن يف  ــع مباري ــث اقيمت أرب حي
ــع ) من  ــق الصالحي (تاس ــا فري افتتاحه
ــة املؤهلة للدور  ــة الخامس ــر بالبطاق الظف
ــب واملثري  ــوز الصع ــي بعد الف ــع النهائ رب
عىل فريق النخبة (الثامن ) بهدف نظيف 

احرزه محمد النمريي . 
ــاق (السابع )  ــح فريق االف ــا اكتس فيم
ــن ) بخمسة  ــي (الثام ــق امللك ــريه فري نظ
ــر  عم ــد  محم ــا  سجله ــة  نظيف ــداف  اه
ــأ يف  ــي بالخط ــم الحسن ــني ) وهيث (هدف
ــبييل واكمل مهرجان  ــاه وسلطان االش مرم

االهداف الخماسية خالد النقيب . 
ــق باريس  ــف فري ــس خط ــاح ام وصب
ــة  ــة املؤهل ــة السابع البطاق ــس )  (الخام
ــوز العريض  ــد الف ــع النهائي بع ــدور رب لل
ــلونة (الخامس ) بخمسة  عىل فريق برش
اهداف مقابل هدفني يف لقاء شهد مهرجانا 
تهديفيا كبريا ..احرز اهداف باريس احمد 
ــري  ــرو الحم ــك ) وعم ــي (هاتري الكومان
ــلونة  وايمن االتام . فيما سجل ثنائية برش

عائد الرشيدي . 
ــق  فري ــح   الرتجي ــالت  رك ــت  ومنح
ــد  عق ــال  اكم ــة  احقي ــبال(السابع)  االش
ــايل عىل حساب   ــدور الت ــرق املتأهلة لل الف
ــع) بعد ان  ــاد اليمني (الساب ــق االتح فري
ــادل االيجابي  ــى الوقت االصيل بالتع انته
ــان  الفريق ــم  ليحتك ــق  فري ــل  لك ــني  بهدف
ــو  ــا العب ــي حسمه ــح والت ــالت الرتجي لرك

االشبال بثالث ركالت مقابل ركلتني ..
ــر املدرسة  ــاءات االمس مدي ــرض لق ·ح
ــف عبدالغني الصالحي  ثابت عبده املصن

ووكيل املدرسة عيل الصباحي . 
·ادار اللقاءات تحكيما موىس املصنف .

تأهل أربع فرق لربع نهايئ كروية ذمار

ــرة  ك ــدويل ل ــاد ال ح ــن االت ل أع
اء أن  الث ث ــس ال ــا) أم ف ي دم (ف ق ال
ي 27  وم د ي ق ع ي ــل س م اع ع م ت اج
ع  يش، م وت ل يف س ب ق ر امل رباي و28 ف
ة  ل أه ت ـ 32 امل ات ال ب خ ت ن يل امل ث م م

ال 2018. دي ون ات م ي ائ ه اىل ن
ه  أ أوردت ب ك ن ذل ــا ب ف ي ف د ال وأك
ــة  ي اض ري ــب" ال ي ك ي ــة "ل ف ي ح ص

ة. ي س رن ف ال

ــاد  ت ع امل ك ــاع  م ت االج ــد  ق ع وي
ــاق  ف الت ل ــم  ال ع ال ــأس  ك ــل  ب ق
ــب  واج ال ــاط  ق ن ال ــع  ي م ج ــىل  ع
ــاً  ض أي ــة  ق واف وامل ــا  ه ت وي س ت
ة  ام ــي إلق ائ ه ن ــت ال ي وق ت ــىل ال ع

ات. اري ب امل
ال  دي ون ا م ي ــف روس ي ض ت س وت
و  ي ول ــو إىل 15 ي ي ون ــن 14 ي 2018 م

ة. ن دي يف 11 م
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