
الثورة/ عادل الطيش
ــق الوحدة بلقب دوري  توج فري
الشهيد  فتح املسيكي والذي نظمه 
ــدا لذكرى  ــباب جنب تخلي نادي ش
ــح املسيكي احد العبي  الشهيد فت
ــذي استشهد  ــادي سابقا - وال الن
ــة  االمريكي ــدة  املتح ــات  الوالي يف 
 31 ــرتة  الف ــالل  خ ــم  أقي ــذي  وال  –
ــر الجاري برعاية  ديسمرب – 6فرباي
والد الشهيد فتح عبدالله املسيكي  
ــالل  ــي الت ــرق ه ــت ف ــة س بمشارك
ــاب  الشب ــالل  اله ــز  املرك ــدة  الوح
االهيل مثلت مديرية جنب واملناطق 
ــا  ــت فيم ــي لعب ــا والت ــاورة له املج
ــا بنظام الدوري الكل مع الكل  بينه
– ذهاباً وإياباً – حيث تصدر فريق 

الوحدة الرتتيب العام للبطولة ..
ــأس التي أقيمت  ــة الك ويف بطول
ــة  ــز األربع ــة باملراك ــرق املتوج للف
ــح  الرتجي ــالت  رك ــت  منح األوىل 
ــد  ــة بع ــأس البطول ــز ك ــق املرك فري
ــاء النهائي عىل فريق  الفوز يف اللق
ــالت مقابل اربع  ــالل بخمس رك اله

ــيل للقاء  ــاء الوقت األص ــد انته بع
بالتعادل االيجابي بهدف ملثله.

ــق املركز مطلع  ــدم فري حيث تق
ــارس الحنكي  ــوط الثاني عرب ي الش
ومن ثم عادل فريق الهالل بواسطة 

نرص املفلحي.
ــالت  لرك ــان  الفريق ــم  ليحتك
ــهدت تألقا كبرياً  الرتجيح والتي ش
ــي  املسيك ــد  خال ــز  املرك ــارس  لح
ــة الهاللية الخامسة  بتصديه للركل
ــل  ــالؤه يف تسجي ــح زم ــد أن نج بع
ــا  ــاح مانح ــس بنج ــم الخم ركالته

فريقه التتويج بكأس البطولة.
ــوف  ــام ضي ــاء ق ــام اللق ويف خت
ــأس  ــدوري والك ــال ال ــم ابط بتكري

وأبرز الالعبني عىل النحو التايل:
ــل الدوري،  ــدة   بط ــق الوح فري
ــأس، كما تم  ــل الك ــق املركز بط فري
ــة  ــا يف البطول ــرز 20 العب ــم اب تكري
ــة  ــم للتشكيل ــم اختياره ــن ت والذي
ــنب،  ج ــباب  ش ــادي  لن ــة  األساسي
ــام  ــة وحك ــان العامل ــم اللج وتكري
ــات والجهات  ــة والشخصي البطول

املتعاونة يف انجاحها .

الثورة/عبدالرقيب فارع
دشن وزير الشباب والرياضة حسن 
ــات امللتقى  ــوم أمس فعالي محمد زيد ي
ــاء  ــدة صنع ــادي وح ــوي األول لن الشت
ــة  أمان ــة  برعاي ــادي  الن ــه  ينظم ــذي  ال
ــة  والرياض ــاب  الشب ووزارة  ــة  العاصم
ــايض يمثلون األندية  ــة 800 ري وبمشارك
ودور  ــد  واملعاه ــات  والجامع ــدارس  وامل

رعاية األيتام.
ــر  ــكر وزي ــيني ش ــل التدش ويف الحف
ــد أمانة  ــن زي ــة حس ــاب والرياض الشب
ــدة أمني  ــادي الوح ــس ن ــة ورئي العاصم
ــم وتنظيمهم ملثل  ــىل إقامته ــان ع جمع
ــذه هي  ــاً أن ه ــات، موضح ــذه الفعالي ه
ــرة الرابعة التي يحرض فيها إىل ملعب  امل
ــري  ــة بالجماه ــه مليئ ــدة ومدرجات الوح
ــني يف أكرث من لعبة رغم الظروف  والالعب

الصعبة التي تمر بها بالدنا.
ــة العدوان  ــت رشاس ــال: مهما كان وق
ــب إحياؤها بني  ــإن رشف املنافسة يج ف

أندية أمانة العاصمة.
ــود رئيس نادي  ــد عىل جه ــى زي واثن
الوحدة الذي يوظف نجاحه للمصلحة 

العامة.
ــني العاصمة حمود  ــن جهته أكد أم م
ــني يف هذه الفعالية من  عباد بأن املشارك

شباب ورياضيني هم محل فخر واعتزاز 
ــق هؤالء  ــه من ح ــاً أن ــع، موضح للجمي
ــم  ــوا كونه ــوا ويحتفل ــاب أن يفرح الشب
ــاكرا يف ختام  ــون دول العدوان ش يواجه
كلمته كل من ساهم يف دعم وإنجاح هذا 

املهرجان.
بدوره قدم نائب رئيس نادي الوحدة 
ــي ألقاها  ــه الت ــادق يف كلمت ــد الص محم
نيابة عن إدارة النادي رشحا مفصال عن 
ــوي األول والفرق املشاركة  امللتقى الشت
فيه والتي تصل إىل 80 فريقاً من املدارس 
ــات ودور  ــد والجاليات والجامع واملعاه
ــام، باإلضافة إىل بطولتي كرة القدم  األيت
ــادي الوحدة  ــفاً نية ن ــرة السلة، كاش وك
ــة  ــة والشتوي ــات الصيفي ــم امللتقي تنظ

بشكل سنوي ودوري مستمر.
ــل األعمال عضو  ــن رج من جانبه ش

ــادي وحدة  ــىل بن ــرشف األع ــس ال مجل
ــه  كلمت يف  ــاري  الحب ــى  يحي ــاء  صنع
ــيل  ــادي األه ــىل إدارة الن ــوم الذع ع هج
ــن سباتها واالقتداء  ــا باإلفاقة م وطالبه
ــم مثل هذه  ــادي الوحدة وتنظي بإدارة ن

الفعاليات.
ــد بدأ  ــاح امللتقى ق ــل افتت ــان حف وك
ــرق املشاركة يف مختلف  باستعراض الف
ــة جميلة عكست  ــاب يف لوحة فني األلع
ــي  ــة الت ــن االحرتافي ــة ع ــورة ايجابي ص
ــاء يف  ــدة صنع ــا إدارة وح ــت إليه وصل

تنظيم الفعاليات.
ــهد االفتتاح أغنية قدمتها الفرق  وش
ــة  العربي ــدة  الوح ــة  بمدرس ــة  املركزي
ــة العاصمة بعنوان غايل يا  ومدارس أمان

وحدة.
ــس  املجل ــني  أم ــل  الحف ــرض  ح
ــس نادي  ــة رئي ــة العاصم ــيل بأمان املح
ــالء  ــان ووك ــني جمع ــاء أم ــدة صنع وح
ــن  ــدد م ــة وع ــاب والرياضي وزارة الشب
ــة  ــة واالجتماعي ــات الرياضي الشخصي

واملهتمني ومحبي وجماهري النادي.
ــت  ــيني أقيم ــل التدش ــب الحف وعق
ــن  ــاء ضم ــيل صنع ــو وأه ــاراة 22 ماي مب
ــى والتي  ــدم بامللتق ــرة الق ــات ك منافس
ــر من مساء  ــى وقت متأخ ــرت حت استم

أمس.

الثورة/متابعات
ــي الدويل لكرة السلة املتألق  اختري الحكم اليمن
ــات  ــداً إلدارة منافس ــاً محاي ــدي حكم ــه الحاش ط
ــرة السلة  ــة عرشة لك ــة السادس ــة الخليجي البطول
ــئني تحت 17 سنة املقامة حالياً يف العاصمة  للناش
ــارش من فرباير  ــة مسقط وتستمر حتى الع العماني

الجاري.
ــة يف إدارة  ــدي للمشارك ــار الحاش ــد اختي ويع

ــه وتميزه  ــة بعد تألق ــة الخليجي ــات البطول منافس
ــة  ــة والعربي ــوالت الدولي ــن البط ــد م يف إدارة العدي
ــالل الفرتة املاضية  ــارك فيها خ واإلقليمية التي ش
ــل االتحاد الدويل  ــان أبرزها اختياره من قب والتي ك
لكرة السلة للمشاركة يف إدارة مباريات كأس العالم 
ــهر يوليو  ــي أقيمت يف مرص خالل ش ــئني الت للناش
من العام املنرصم 2017 والتي تألق فيها الحاشدي 

بشكل ملفت للنظر وقدم مستويات متميزة.
ويعد الحاشدي أول حكم يمني عىل صعيد كل 

ــاب الجماعية يشارك يف إدارة مباريات بطولة  األلع
ــاءة عالية وقدرة كبرية  كأس عالم، أثبت خاللها كف

يف إدارة املباريات.
الجدير بالذكر أن الحكم الدويل طه الحاشدي 
ــايل البطاقة  ــدويل الع ــف ال ــىل التصني ــل ع حاص
ــات  ــع املستوي ــات جمي ــم مباري ــوداء لتحكي الس
ــان كحكم  ــاً يف سلطنة عم ــل حالي ــة ويعم الدولي
ــرة  ــي لك ــدوري العمان ــات ال ــد إلدارة مباري محاي

السلة.

دويل السلة الحاشدي يدير مباريات البطولة الخليجية للناشئني بمسقط
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البيضاء / محمد املشخر
ــاء  البيض ــة  بمحافظ ــنت  ُدش
ــات  ــات ومنافس ــس فعالي ــوم أم ي
ــايض  والري ــي  الشباب ــان  املهرج
ــاء،  البيض ــة  محافظ ــات  بمديري
ــاب  الشب وزارة  ــه  تنظم ــذي  ال
ــاون مع السلطة  والرياضة وبالتع
املحلية باملحافظة بمناسبة مرور 
ــود يف وجه  ــن الصم ــاً م ــف يوم أل

العدوان
ــم، وتقام منافساته عىل  الغاش

ــاب يمثلون 21  ــة 1500 ش ــهر بمشارك ــة أش ــدى ثالث م
نادياً.

ــد القائم  ــة رداع  أك ــم بمدين ــذي أقي ــني ال ويف التدش
ــل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم  بأعمال وكي
الضحياني أهمية إقامة هذا النشاط الريايض الشبابي 
ــه العدوان  ــات يف وج ــود والثب ــوم من الصم ــد ألف ي بع
ــح يف إيصال  ــذا املهرجان نج ــرياً إىل إن ه ــم، مش الغاش
رسالة لدول العدوان والعالم بأن اليمن صامد بعد ثالثة 
اعوام من بدء العدوان وأن الصمود مستمر مهما مارس 

العدو أبشع أنواعالجرائم. 
ــات تاريخية  ــا لحظ ــه أنه ــاق حديث ــاف يف سي وأض
ــي تتعرض للقصف ومع  تعيشها محافظة البيضاء الت
هذا استمر املهرجان بتفاعل الفت من شباب ورياضيي 
ــة املحلية  ــود وتعاون السلط ــخ والصم ــاء التاري البيض
ــة  ــل متواصل ــون ورش عم ــن سيشكل ــة الذي باملحافظ
لتحقيق أهداف هذا العرس الريايض والثقايف والشبابي 

الكبري.
ــب مدير عام مكتب  ــا  ألقيت كلمتان من قبل نائ فيم
ــاء عبدالله محمد  ــة البيض ــم بمحافظ ــة والتعلي الرتبي
ــني باملحافظة الدكتور  ــداد وباسم الشباب والرياضي س
محمد حسني النظاري عربتا عن الشكر لوزارة الشباب 
ــايض الذي ُيمثل  ــة لرعايتها هذا النشاط الري والرياض
تحدياً يف وجه غطرسة آلة الحرب السعودية األمريكية، 
ــآت الرياضية والحيوية  ــدت استهداف املنش التي تعم
ــني أن السلطة املحلية ومكاتب الرتبية  باملحافظة، مبين

ــة يف  ــات املعني ــة والجه ــاب والرياض ــم والشب والتعلي
ــاب والرياضيني  ــاه الشب ــوم بدورها تج ــاء ستق البيض

وستقدم لهم كافة الدعم والرعاية التي يحتاجونها.
ــد سداد والنظاري استمرار أبناء الشعب اليمني  وأك
يف صمودهم واستعدادهم لتقديم املزيد من التضحيات 
ألنه شعب ال يمكن أن يركع، ويمتلك إرادة حرة وطاقات 

شبابية هائلة للتصدي للعدوان ورص الصفوف.
ــاب  ــة أللع ــاً رياضي ــني ُعروض ــل التدش ــل حف تخل
ــة  ــرق الرياضي ــراض الف ــاز واستع ــدو والجمب التايكوان
ــة ،  ــاب الرياضي ــف األلع ــني يف مختل ــة املشارك املختلف
ــو املحافظة من  ــباب ورياضي ــا يتحىل به ش ــدت م جس
ــدوان للمالعب  ــرار قصف الع ــم استم ــة بدنية، رغ لياق
ــة واألندية، والتي ُتمثل  واملنشئات الرياضية والشبابي

صورة من الصمود واإلباء يف وجه العدوان.
ــل وزارة الشباب  ــني القائم بأعمال وكي حرض التدش
ــال وكيل  ــاري والقائم بأعم ــة س ــالم أسام ــاع اإلع لقط
ــم بأعمال وكيل  ــاع الشباب محمد الرصيمي والقائ قط
ــف ومستشار  ــال الرشي ــة  كم ــاع الرياض ــد لقط مساع
وزير الشباب والرياضة احمد العمري ونائب مدير عام 
ــي واألوملبي بالوزارة خالد البتول ومدير  النشاط النوع
ــيل ادريس،  ــرداع عبدالله ع ــة والتعليم ب ــب الرتبي مكت
ــر العام املساعد ملكتب الشباب والرياضة لشؤون  واملدي
ــاوي ومدير مكتب الشباب  ــات رداع عبدالله الخ مديري
ــي وعدد  ــي وماجد الفرزع ــال اليوب ــرداع والعرش كم ب
ــادات الرياضية والشبابية والرتبوية بمديريات  من القي

رداع.

     زيد وعباد يدشنان امللتقى الشتوي األول بنادي وحدة صنعاءتدشني املهرجان الشبايب والرياضي بالبيضاء

شكرًا.. بشري سنان

وجهة نظر

من حق اإلعالم الريايض اليمني وكل منتسبيه الفخر بل املفاخرة 
ــد املواقع  ــة يف بالدنا يف أح ــان الصحافة الرياضي ــد فرس ــد أح بتواج
ــي املجتهد بشري سنان  ــة وتعني بذلك الزميل العزيز واإلعالم القاري
ــاد اآلسيوي  ــب مدير االتح ــراً ليشغل منص ــاره مؤخ ــذي تم اختي ال
ــي يشغل مثل  ــي يمن ــك أول صحف ــون بذل ــة ليك ــة الرياضي للصحاف
ــذي لالتحاد اآلسيوي  ــاري الهام،منصب املدير التنفي هذا املوقع الق
ــل بشري سنان يعد  ــذي اختري أو عني له الزمي ــة الرياضية ال للصحاف
ــني، بعد  ــني اليمني ــني الرياضي ــالم واإلعالمي ــار لإلع ــة رد اعتب بمثاب
ــملهم وال يهم  ــان يجمعهم ويلم ش ــوات طويلة بدون كي ــوا لسن أن ظل
ــايض اليمني  ــم أن اإلعالم الري ــخ .. امله ــة ال ــاد أو رابط ــة اتح التسمي
ــرف الريايض  ــه زمالء الح ــوي تحت لوائ ــة لكيان ينض ــة ماس بحاج
ــم يف كافة الدول  ــل نظرائه ــوع، مثلهم مث ــي أو املسم ــوب أو املرئ املكت

األخرى.
ــذي  ــر تنفي ــان كمدي ــري سن ــل بش ــد الزمي ــادي أن تواج  ويف اعتق
ــوة األوىل  ــة ربما يكون الخط ــة الرياضي ــاد اآلسيوي للصحاف لالتح
ــل أرجاء وطننا الحبيب  ــاه تأسيس كيان جديد لإلعالميني يف ك باتج
ــى منهم بمختلف توجهاتهم وعىل  يحوي أو يحتوي الغالبية العظم
ــالء للتفاعل مع أي  ــو كافة الزم ــب هذه السطور" يدع ــك فإن "كات ذل
ــايض اليمني ومنها املبادرة  ــة إلعادة الروح لإلعالم الري مبادرة قادم
التي طرحها زميلنا املتألق وسفرينا الناجح بشري سنان والتي اقرتح 
ــا دعوة زمالء الحرف داخل الوطن لاللتقاء – مجدداً – والتشاور  فيه
ــا بينهم يف سبيل الوصول إىل توافق يفيض إىل إنشاء كيان رسمي  فيم

يكون بمثابة بيت للجميع دون استثناء.
 آخر السطور

لكل ما سبق وغريه، عىل زمالء الحرف التفاعل مع دعوة أو مبادرة 

عيل الريمي

ذمار/ الطيش
م  ه س ــة ال ول ط ي ب ائ ه ــة إىل ن روب ع ــاد وال ح ا االت ق ري ــل ف أه ت
ة  ع ف ي ة م ري دي م ــة ب ــم ورق ه ادي س ا ن ه م ظ ن ــي ي ت ــة وال روي ك ال
ي  ائ ه ن ــف ال ص دور ن ة ال ب ق ــاز ع ي ت ا يف اج ح ج ــد ان ن ع ــس ب ن ع

اح .. ج ل ن ك ب
م  س ح ق ال ري ــام ف ة ام اري ــة ون أري ة ث ه واج ــان يف م ــاد ك ح االت
ة  ه واج ت امل ان ك ــات – ف وع م ج ــوز يف دور امل ف ه ال ق ل ب ــذي س – ال
ار  ب ت ة رد االع اب ث م ني وب ن ىل اث ة ع م س ق ل ال ب ق ي الت ت ــة ال ب ق رت امل
ف  ط ة وخ روب ع ــاء ال ص ــوا يف اق ح ج ــن ن ذي اد ال ح ــي االت ب الع ل
د  ه ه ف ب دف الع ل ه ض ف ــي ب ائ ه ن دور ال ل ور ل ب ع ــات ال اق ط اوىل ب

اء .. ق ل ر ال م ن ع ة 33 م ق ي ي يف ادق ن ي ج ه ال
ة  روب ع ق ال ري ز ف ج ي ح ائ ه ن ف ال ص دور ن اءات ال ق ام ل ت ويف خ
ة  اول ط ب ال ل د ق ع ة ب ي ائ ه ن ــاراة ال ب م ل ة ل ل ؤه ات امل اق ط ب ي ال ان ث
ق   ح ت س وزم دف اىل ف ه ارة ب س خ ــل ال وي ح دة وت وح ق ال ري ىل ف ع

د .. ي دف وح ل ه اب ق ني م دف ه ب
د  ــه زي ل دال ب ــة ع ط واس ــة 21 ب ق ي دق ــدة اوال يف ال وح ــدم ال ق ت
ــد  م ــة اح روب ع ــب ال ــدرك الع ــوط االول ي ش ــة ال اي ه ــل ن ي ب ..وق
ر  ام ف ع ط ي خ ان ث ــوط ال ش ه ..ويف ال ق ري ف ــادل ل ع ت ري ال ج ه ال
ة  ق ي دق ــة يف ال اوي رب ع ه ال ق ري ف ــل ل أه ت وز وال ف ــدف ال يل ه م ج ال
ة  م اس ح ــة ال ه واج ــة امل ي ج ت ــة يف ن ي ل ض ــه األف ق ري ــا ف ح ان 20 م
ة  ول ط ب ــي ال ائ ه ني يف ن ادي ح ــع االت ــدا م وع ق م ري ف ــرضب ال ي ول

ادم .. ق وع ال ب الل األس ام خ ق ي ذي س ال

االتحاد والعروبة إىل نهايئ 
بطولة السهم بذمار 

الوحدة واملركز بطلْي دوري 
الشهيد املسيكي بنادي شباب جنب
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زميلنا بشري سنان ليلتقي الجميع لدعم مثل 
ــذه الخطوة الرائعة الهادفة إىل إعادة الروح  ه
ــي ليكون له  ــد اإلعالم الريايض اليمن إىل جس
كيانه الخاص يعنى بكل شؤون وشجون كافة 

املشتغلني يف الصحافة الرياضية بشكل عام.
ــايض اليمني  ــالم الري ــة لسفري اإلع فتحي

الناجح عىل مبادرته الرائعة وكفى.


