
الثورة / أحمد أبوزينة
ــاء عىل ملعب النادي  تقام عرص اليوم الثالث
ــي  ــع فريق ــة تجم ــاراة كروي ــاء مب ــيل بصنع أه
ــد أحياء لذكرى األوىل  ــباب زبي نادي األهيل وش
ــات  ــاء واملنتخب ــيل صنع ــم أه ــاد نج الستشه

الوطنية لكرة القدم أيمن دحروج.

ــة يف 26 فرباير العام املايض  والذي وافته املني
ــد مباني العاصمة  ــر حادث سقوط من أح يف إث
ــوط  خي ــت  مازال ــف  مؤس ــادث  ح يف  ــاء  صنع

القضية يف الجهات املعنية .
ــا قدمه  ــة نظريا مل ــذه املناسب ــم إحياء ه ويت
ــم دحروج يف املالعب بقميص نادي األهيل  النج
ــع ان تشهد  ــن املتوق ــة ،وم ــات الوطني واملنتخب

ــالء وأصدقاء  ــدد كبري من زم ــاراة مشاركة ع املب
وأرسة الشهيد .

ــاب زبــيــد يف  ــب ــي وش ــل ــوم .. األه ــي ال
الذكرى األوىل لرحيل الشهيد دحروج 
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ــه  ــاء تحضريات ــيل بصنع ــادي األه ــل الن يواص
واستعداداته الفتتاح املركز اإلعالمي للنادي خالل 
الفرتة املقبلة كأول مركز إعالمي ريايض يتم إنشاؤه 

يف األندية اليمنية عامة.
ــاق  ــدم وس ــىل ق ــريات ع ــري التحض ــث تج حي
ــامه املختلفة ووضع  ــز املركز بمكوناته وأقس لتجهي
ــينفذها  س ــي  الت ــه  مهام ــج  وبرام ــه  عمل ــة  الئح
ــداف النادي  ــة بما يتالئم مع أه ــالل الفرتة املقبل خ
ــا عن هذا  ــا ونرشه ــيتم إيصاله ــي س ــائل الت والرس

النادي العريق.
وأوضح أمني عام النادي األهيل بصنعاء عبدالله 
ــي  ــي يأت ــز اإلعالم ــاء املرك ــر أن إنش ــني جاب حس
ــيل بصنعاء بأهمية  ــن إدراك النادي األه انطالقا م
ــتخداماته املختلفة يف  ــائله واس ــالم ووس ودور اإلع
ــالة النادي الرياضية والرتبوية باعتباره  إيصال رس
ــن اليمني ومن  ــتوى الوط ــة رائدة عىل مس مؤسس

أكرب وأعرق املؤسسات الرياضية يف بالدنا.
ــليط الضوء  ــز يهدف إىل تس ــار إىل أن املرك وأش
ــه املختلفة  ــق انجازات ــادي وتوثي ــطة الن ــىل أنش ع
ــه عىل مر تاريخه  ــف الناس بما حققه نجوم وتعري
ــىس يف الرياضة  ــات ال تن ــم بصم ــت له ــن كان والذي
ــي  ــار كادر إعالم ــم اختي ــه ت ــاً إىل أن ــة، الفت اليمني
ــق أهدافه  ــز وبما يحق ــل يف املرك ــز إلدارة العم متمي
ــة  ــادي املختلف ــزات الن ــع بمنج ــف املجتم يف تعري
ــائل  ــاء عالقات وثيقة مع وس ــه العريق وبن وتاريخ
ــن الصحفيني  ــني فيها باالتصال م ــالم والقائم اإلع
ــور التواصل معهم لتحقيق  واإلعالميني وبناء جس

أهداف واسرتاتيجيات النادي.
ــتوفر  ــام النادي أن إدارة النادي س ــد أمني ع وأك
ــوم بمهامه عىل  ــز كي يق ــة للمرك ــات الالزم اإلمكاني
ــز إعالمي ريايض  ــه األفضل باعتباره أول مرك الوج

لألندية اليمنية.

ــي للنادي  ــس املركز اإلعالم ــن جهته ثمن رئي م
ــس إدارة النادي  ــم مجل ــن الوريث دع ــيل حس األه
للمركز الستكمال إنشائه لتفعيل الجانب اإلعالمي 
يف النادي لتغطية وإبراز ونرش النشاطات الرياضية 
ــة والثقافية املختلفة، الفتاً إىل أن املركز  واالجتماعي
سيعمل أيضاً عىل نرش الثقافة الرياضية من خالل 
ــة  ــني الخاص ــد والقوان ــور بالقواع ــف الجمه تعري
ــات  ــادئ واالتجاه ــم واملب ــت القي ــاب وتثبي باأللع
ــا يسهم يف تعزيز  ــة عليها وبم ــة واملحافظ الرياضي
التواصل اإلعالمي بني النادي واملجتمع الخارجي، 

والتعريف برسالة النادي.
ــار إىل أن املركز يهدف إلبراز الصورة الرائدة  وأش
ــاء يف كافة املجاالت الرياضية  للنادي األهيل بصنع
والثقافية واالجتماعية وتحقيق التواصل اإلعالمي 
ــف املؤسسات  ــني مختل ــادي ومنتسبيه وب ــني الن ب
ــل اإلعالمية الحديثة  اإلعالمية وفق أحدث الوسائ

ــون  ــي ألن يك والسع
ــز  املراك ــرز  أب ــد  أح

ــا  بالدن يف  ــة  اإلعالمي
ــوى  مست ــىل  وع

املنطقة.
ــث  ــح الوري وأوض
ــز  املرك ــني  تدش أن 
سيتزامن مع تدشني 
ــق  لتوثي ــرشوع  م
تاريخ النادي األهيل 

إنتاج  ــرب  ع ــاء  بصنع
ــالم وثائقية وإصدار  أف

ــة  املختلف ــات  الكتيب
ــدة معلومات  ــاء قاع ــذا إنش وك

ــات عن إنجازات وأنشطة النادي عرب  وبيان
مختلف مراحله.

أول مركز على مستوى األندية اليمنية

تواصل التحضريات الفتتاح املركز اإلعالمي بنادي أهلي صنعاء

الثورة/صنعاء
ناقش اجتماع عقد صباح أمس بمقر صندوق رعاية 
النىشء والشباب والرياضة وضم املدير املايل بالصندوق 
ــاف  ــي الكتش الفن ــق  الفري ــاء  ــاليف وأعض ــف املخ عفي
املواهب الكروية يف املدارس واألندية (مدرسة املوهوبني) 
ــه بموجب قرار صادر من وزير الشباب  والذي تم تشكيل

والرياضة حسن زيد خالل شهر يوليو املايض.
ــدادات  اإلع ــة  ملناقش ــاع  االجتم ــص  خص ــث  حي
ــود  الصم ــان  مهرج ــة  إلقام ــة  الجاري ــريات  والتحض
ــدء العام  ــن مع ب ــدم بالتزام ــرة الق ــب ك ــدي ملواه والتح
ــىل بالدنا والذي  ــم ع ــن العدوان الرببري الغاش ــع م الراب
ــني واملقرر إقامته  ــني الرسمي ملدرسة املوهوب يعد التدش
ــة ما أنجزه  ــل، كما تمت مناقش ــهر مارس املقب أواخر ش
ــد  ــني سعي ــني الوطني ــن املدرب ــون م ــي املك ــق الفن الفري
ــني طنطن وعيل  ــي وحس ــاب الحوان ــريش وعبدالوه الع
النونو ومحمد سالم الزريقي خالل الفرتة املاضية والتي 
ــن املدارس واملديريات  ــملت النزول امليداني للعديد م ش
ــة يف أمانة  ــد األندي ــم ورف ــني ورعايته ــاف املوهوب الكتش
ــوة  ــل الخط ــىل أن تشم ــوة أوىل ع ــم كخط ــة به العاصم

الثانية محافظات أخرى.
ــدوق عفيف  ــايل للصن ــدد املدير امل ــاع ش ويف االجتم
ــود إلنجاح  ــن الجه ــذل مزيد م ــىل رضورة ب ــاليف ع املخ
ــرشوع املدرسة الذي يعد مرشوعاً كبرياً وعمالقاً سريفد  م
ــب التي ستكون رافداً  ــة اليمنية بالعديد من املواه األندي
ــة، مؤكداً أن  ــات الوطنية يف فرتة الحق ــاً للمنتخب أساسي
هذا املرشوع يجب أن يحظى باهتمام ورعاية الجميع ملا 
ــة بالغة يف اكتشاف مواهب كرة القدم وصقل  له من أهمي
ــى تصبح جاهزة  ــام بها حت ــا ورعايتها واالهتم مهاراته
ــل الخارجية خري  ــات الوطنية يف املحاف ــل املنتخب لتمثي
ــدوق ستقدم  ــوزارة والصن ــاً أن قيادة ال ــل، موضح تمثي
ــم لهذا املرشوع كونه أحد أهم أهداف  كافة الرعاية والدع
الوزارة والصندوق وملا يمثله من مرشوع إيجابي سيكون 

له األثر البالغ يف املستقبل.

ــرج  ــب أن يخ ــان يج ــاليف إىل أن املهرج ــار املخ وأش
ــات قيادة  ــع طموح ــي تتناسب م ــة الت ــورة الالئق بالص
ــوزارة والصندوق والقائمني عليه وكذا ليحقق األهداف  ال
ــداً يف تذليل أي  ــن يألوا جه ــه، وأن املعنيني ل ــوة من املرج
ــة املهرجان،  ــري واإلعداد إلقام ــد تعيق التحض صعاب ق
ــة مستلزمات إقامة املهرجان  موجهاً املعنيني بتوفري كاف

من أدوات رياضية وغريها من املستلزمات الرضورية.
ــي املدرب  ــو الفريق الفن ــرض عض ــن جانبه استع م
ــل التي  ــي املراح ــاب الحوان ــنت عبدالوه ــي الكاب الوطن
ــري للمهرجان وكيفية إخراجه  سيتم من خاللها التحض
ــرشوع  ــم امل ــع حج ــب م ــي تتناس ــة الت ــورة الالئق بالص
ــام الرابع من  ــدء الع ــع ب ــه م ــذا تزامن ــري وك ــام والكب اله
ــا واحتفاًء بالصمود والثبات  العدوان الرببري عىل بالدن
ــاً الفقرات التي  ــوام متواصلة، موضح ــي لثالثة أع اليمن
ــي  الفن ــق  الفري إىل أن  ــرياً  ــان، مش ــا املهرج سيتضمنه
والفريق املعاون له يبذلون جهوداً كبرية من أجل تحقيق 

النجاح املطلوب.
ــا قدم عضو الفريق الفني املدرب الوطني والنجم  كم
ــي تتم مناقشتها  ــنت عيل النونو األفكار الت السابق الكاب
ــه والهادفة  ــاون ل ــي والفريق املع ــق الفن ــل الفري ــن قب م
جميعها إلقامة مهرجان متميز يليق بحجم العمل الذي 

أنجز خالل الفرتة املاضية والطموحات املستقبلية.
وشهد االجتماع مناقشة العديد من القضايا املدرجة 
عىل جدول األعمال والتي من أبرزها الصعاب والعراقيل 
التي تواجه الفريق الفني ومهامه املختلفة واملستلزمات 
ــق الفني  ــا ليمارس الفري ــب توفريه ــة التي يج الرضوري
ــاد مقر للفريق  ــة إىل مناقشة إيج ــه املرجوة، إضاف مهام
الفني وتوفري مستلزماته اإلدارية واملستلزمات واألدوات 
ــم املدرسة  ــم إدخاله ــني الذين سيت ــة للموهوب الرياضي
ــم  ــم توزيعه ــن ث ــا وم ــم فيه ــل مهاراته ــة وصق التدريبي
ــم الجغرافية، كما تمت  ــاً ملناطق سكنه ــىل األندية وفق ع
ــة بإبراز هذا املرشوع  ــة الجوانب اإلعالمية الكفيل مناقش
ــام اإلعالمي وتعريف املجتمع  ــه حقه من االهتم وإعطائ

باملرشوع وأهدافه ومراحله املختلفة ونتائجه املرجوة.

اجتماع موسع يناقش التحضريات إلقامة مهرجان الصمود ملواهب كرة القدم

الثورة/عبدالرقيب فارع
ــربان وصمود  ــود مح تأهل فريقا أس
ــري  ــو حم ــي كأس أب ــل إىل نهائ ذي بأه
ــام يف  ــذي يق ــدم ال ــرة الق ــعري لك األش
ــاركة  ــعر بمحافظة إب بمش مديرية الش
ــالث  ث إىل  ــيمهم  تقس ــم  ت ــاً  فريق  13

مجموعات.
ــربان لنهائي  ــق مح ــل فري ــاء تأه ج
ــه اتحاد  ــي منافس ــد تخط ــة بع البطول
ــني أحرزهما قناصه  قبالن بهدفني نظيف
ــي جمعتهما  ــاراة الت ــرم عوض يف املب أك

عىل ملعب نضار يف قرية الحرف.
ــود ذي  ــل فريق صم ــاء تأه ــا ج فيم
بأهل اىل النهائي عقب تغلبه عىل فريق 

جوارح عمام بهدفني لهدف.
بهذه النتيجتني يلتقي أسود محربان 
ــل الخميس القادم عىل  وصمود ذي بأه

نهائي البطولة.

إب/بندر األحمدي
ــي بطولة بعدان الكروية  ــل فريق عجاج والصقور إىل نهائ تأه
ــاركة 13 فريقا من أنحاء مديرية  ــار بمش التي ينظمها نادي جس

بعدان وبدعم ورعاية عدد من الداعمني الرياضيني.
ــار  ــل عجاج إىل النهائي عقب تغلبه عىل جس ــث جاء تأه حي
ــني) وكمال  ــود املظلوم (هدف ــاج حم ــجل لعج ــة 5 / 3، س بنتيج
ــار منيب  ــجل لجس ــي وس ــادق الغصين ــني) وص ــس (هدف حقي
ــه، فيما تأهل فريق الصقور بعد  العطاب (هدفني) ووجيه الوجي

فوزه عىل اتحاد طبيع بهدف حمل توقيع أحمد دحان.
ــم األبطال  ــاء الختامي ويعقبه تكري ــام اللق ــن املقرر أن يق وم

واملتفوقني واملساهمني والداعمني يوم الجمعة املقبل.
ــياق متصل وضمن بطولة محافظة إب الكروية للرباعم  ويف س
والناشئني التي ينظمها فرع اتحاد كرة القدم انطلقت عرص أمس 
ــة لقاءين، جمع األول  ــة للرباعم بإقام ــات دور الثماني األول مباري
رشكة هال بشعب إب وانتهت املواجهة بفوز الشعب بهدف سجله 
ــذي جمع الفتوة  ــاء الثاني ال ــن عبدالجبار، ويف اللق ــراس حس ف
ــلبي  ــركالت الرتجيح 2 / 1 بعد التعادل الس ــد فاز الفتوة ب بالعني

يف الوقت األصيل للقاء.
أدار اللقاءين بسام شمسان.

ــاد إب لدوراالربعة  ــق اتح ــئني تأهل فري ــات الناش ويف منافس
ــجلها ارشف الحردي  بعد تجاوزه فريق القدس بثالثية نظيفة س

ومحمد سنان وطالل رزق.
أدار املباراة عادل املنصوب مرشف البطولة.

الثورة/ محمد االسدي
ــباب الحرف بـ(8 – 2)  ــباب ضوران عىل فريق ش فاز فريق ش
ــات املجموعة األوىل  ــذي جمعهما أمس ضمن منافس يف اللقاء ال
لبطولة الشهيد منري األسدي املقامة بمديرية ضوران أنس بذمار 
بدعم من الشخصية الرياضية الشيخ هادي بن عبدالله النهمي.
ــب عيل األسدي 4 أهداف  ــباب ضوران الالع وسجل أهداف ش
ــدي هدف ومحمد  ــان وعبدالرحمن األس ــدام الغصيني هدف وص
ــبك  ــرف صالح ش ــباب الح ــل هديف ش ــا سج ــدف فيم ــي ه الكلب

ومحمد شبك.
أدار املباراة تحكيميا الكابنت مصطفى صقرة

ــدة والعروبة ضمن  ــباب الوح ــا ش ــرص اليوم فريق ــي ع ويلتق
منافسات املجموعة الثانية. 

عمران /عبدالوهاب العشبي
ــي  ــريي إىل نهائ ــع الزب ــق مجم ــل فري تأه
البطولة املدرسية للمرحلة األساسية بعد فوزه 
ــىل فريق مدارس عمران  بهدفني مقابل هدف  ع

وحيد، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب املجد.
ــوس  ــم النام ــع وسي ــداف املجم ــل أه سج
وكامل النجري  فيما سجل رافت القايض هدف 

فريق مدارس عمران.
ــني فريق  ــاراة النهائية ب ــدا املب ــام غ وستق

الزبريي وأكتوبر عىل ملعب املجد. 
ــام مكتب الرتبية  ــرض املباراة مدير ع ح
والتعليم بمحافظة عمران احمد الشهاري 
ــران  ــة عم ــة بمديري ــب الرتبي ــر مكت ومدي

منصور الربكي. 

أسود محربان وصمود ذي بأهل اىل 
نهايئ كأس أبو حمري األشعري بإب

عجاج والصقور إىل نهايئ بطولة بعدان الكروية ضمن تصفيات المجموعات لبطولة الشهيد األسدي

شباب ضوران يكتسح شباب الحرف

مجمع الزبريي يواجه فريق أكتوبر يف نهايئ البطولة املدرسية بعمران
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نادي األهيل
يل

ــا الستشه
يل ي
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