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الثورة/ عبدالرقيب فارع
ــة  الجول ــات  مباري ــوم  الي ــرص  ع ــق  تنطل
ــاء  صنع ــدة  وح ــى  ملتق دوري  ــن  م ــة  الرابع
ــه  ينظم ــذي  ال ــدم  الق ــرة  لك األول  ــوي  الشت
النادي برعاية وزارة الشباب والرياضة وأمانة 

العاصمة.
ــة اليوم  ــة الرابع ــات الجول ــح مباري وتفتت
ــب املركز  ــاء -صاح ــيل صنع ــع أه ــاء يجم بلق
ــعب  ــع- بأربع نقاط مع متذيل الرتتيب ش الراب

صنعاء بدون نقاط.
ــة االنتصارات  ــيل ملواصل ــى األه وسيسع
ــوز له األسبوع املايض عىل  بعد أن حقق أول ف
ــة  ــز املقدم ــو مراك ــف نح ــة 3/2 والزح العروب
حيث سيستغل مواجهات الفرق التي تسبقه 
بالرتتيب مع بعضها ، بينما يبحث الشعب عن 
ــالث األوىل ويبدو  ــاط الث ــاره األول والنق انتص
ــا بسبب توايل املصائب عىل الفريق  ذلك صعب
ــات وقلة خربة  ــات واإلصاب ــالل اإليقاف ــن خ م
العبيه..وتتواصل مباريات الجولة الرابعة غدا 
الخميس بلقاء يضم جريحني الجولة الثالثة 
22 مايو والعروبة ، وسيدخل مايو الذي سقط 
ــام الوحدة 1/0 وهو يحتل  األسبوع املايض أم
ــاط وسيالقي صاحب  ــي بست نق ــز الثان املرك

ــة اليتيمة العروبة  الرتتيب قبل األخري والنقط
ــار ينعش آماله  ــى مايو لتحقيق انتص ، ويسع
ــدارة أو الحفاظ عىل الرتتيب  لالقرتاب من الص
ــة مطالبا بالفوز  ــي بينما سيكون العروب الثان
وتحقيق أول ثالث نقاط وتعويض خسارته يف 

الجولة املاضية أمام األهيل 3/2 .
ــة الرابعة الجمعة  وتختتم مباريات الجول
بلقاء هام يجمع املتصدر وحدة صنعاء بتسع 

نقاط مع الثالث الريموك بخمس نقاط.
ــرسا  ــم يخ ــذان ل ــدان الل ــان الوحي الفريق
ــا عن انتصار  ــا يبحث كل منهم إىل اآلن مطلق
ــه ، فالوحدة يبحث  يحقق له أهدافه ومساعي
ــب البطولة  ــج بلق ــان التتوي ــوز لضم ــن الف ع
بينما سيسعى الريامكة للحفاظ عىل سجلهم 
ــة عىل اللقب أو  ــايل من الخسائر واملنافس الخ

املركز الثاني.
ــوز منافسية  ــد خسارة الوحدة وف وستعق

الحسابات يف الفوز بلقب البطولة.
ــيل صنعاء من  ــة اقرتب أه ــن ناحية ثاني م
ــدة صنعاء  ــب دوري ملتقى وح ــج بلق التتوي
ــار) إثر فوزه  ــرة السلة (كب ــوي األول لك الشت
ــاراة التي اقيمت  ــىل 22 مايو 42/57 ، يف املب ع
ــو يف افتتاح اياب الدوري  عىل صالة نادي ماي
ــاط وتقدم  ــده إىل ثمان نق ــيل رصي ــع األه ، ورف

خطوة كبرية نحو التتويج بلقب البطولة وبات 
ــام الرشطة  ــاءه القادم أم ــة للفوز  يف لق بحاج

بينما بقى مايو يف مركزه األخري بأربع نقاط.
األوىل   ، ــالث  الث ــرتات  الف ــيل  األه ــى  وأنه
ــة ب21/ 4،         و 18/10 ، 13/10 ،  لصالح
ــو 18/5 ،  ــة ملاي ــرتة  الرابع ــت الف ــا انته بينم

لينتهي اللقاء بفوز األهيل 57/42 .
ــب  بلق ــيل  األه ــوج  ت ــئني  الناش ــة  فئ ويف 
ـــ 60/50 يف  ــو ب ــىل ماي ــوزه ع ــد ف ــدوري بع ال
اللقاء الذي أقيم األثنني بافتتاح  مرحلة اياب 

الدوري.
ــاراة يف أول فرتتني بواقع  وحسم األهيل املب

ــاره  ــو انتص ــع ملاي ــم يشف 20/7، و16/10 ، ول
بالفرتة الثالثة11/17  و الرابعة 16/13 لحسم 

هذا اللقاء .
ــده إىل ست نقاط ضامنا  ورفع األهيل رصي
ــدوري بجولة  ــل نهاية ال ــب قب ــح باللق التتوي

واحدة.
ــي  بست  ــز الثان ــو إىل املرك ــى22 ماي وارتق

نقاط بعد فوزه عىل ناشئي الوحدة 35/32.
ــرتة األوىل 12/8  ــئو مايو يف الف وتفوق ناش
ــوا يف الفرتتني  ــة 13/4 ،وتراجع ــرتة الثاني ، والف
ــا الوحدة  10/4 ،  ــة والرابعة ليحسمهم الثالث

و10 /6 .

األهلي يحسم لقب ناشئي السلة ويقرتب من دوري الكبار

اليوم افتتاح الجولة الرابعة مللتقى وحدة صنعاء الكروي إب/ محمد الورايف
أقرت اللجنة املنظمة لدورة األلعاب 
ــة إب يف اجتماعها  ــة بمحافظ الرياضي
ــم  عبدالرحي االخ  ــة  برئاس ــس  أم
ــدم  ــاد الق ــرع اتح ــس ف ــي رئي الخشع
ــة ، إقامة مباريات  ــس الجنة املنظم رئي
الدور النهائي بدورة االلعاب الرياضية 
ــة الوطن" يف  ــعار "إب حاضن ــت ش تح
ــدم ، والتي تقام  إطار منافسات كرة الق
ــيس برعاية مستشفى  ــىل ملعب الكب ع
ــار التخصصيني  ــد ومستشفى املن املج
ــام عرص  ــإب ، حيث تق ــو ب ــة بيك ورشك
ــني  ــة ب ــاراة النهائي ــاء املب ــوم االربع الي
ــن  ضم ــب  والشع ــود  الصم ــي  فريق
ــام  ــي وستق ــوى الثان ــات املست منافس
ــاراة النهائية يف  ــرص غد الخميس املب ع
ــوى األول والتي  ــات املست إطار منافس

ستجمع فريقي اتحاد بعدان والربيد.
ــر  مدي ــة  برعاي ــل  تتواص ــك  ذل إيل 
ــد درهم  ــم محم ــة والتعلي ــب الرتبي مكت
ــر إدارة األنشطة املدرسية  الغزايل ومدي
ــعار (ثالثة  ــي وتحت ش ــب السامل نجي

ــه العدوان)  ــود يف وج ــوام من الصم أع
ــة املدرسية  ــات البطولة الرياضي مباري
ــة األساسية ضمن  ــدم للمرحل لكرة الق
ــدارس  بم ــة األوىل  ــات املجموع منافس
ــة املشنة بإب  ــة بمديري ــل األهلي املناه
ــث التقى صباح أمس فريقا مدارس  حي
ــة ومدارس القمة األهلية  األصالة األهلي
ــف النهائي وفاز فريق  ضمن الدور نص
ــح (  ــالت الرتجي ــة برك ــدارس االصال م
ــني  ب ــي  اإليجاب ــادل  التع ــد  بع  (3/2
ــاراة عمر عيل  ــني 1/1 ، وأدار املب الفريق
ــوف تلعب  ــذا الفوز س ــن وبه رشف الدي
ــع مدارس  ــة م ــة األهلي ــدارس األصال م
ــل املجموعة  ــىل بط ــة ع ــل األهلي املناه
ــني  ــوم االثن ــة ي ــدارس األهلي األوىل للم
ــوم األربعاء مدرسة  ــادم ، ويلعب الي الق
الشهيد محمد الدورة مع مدرسة خالد 
ــة األوىل للمدارس  ــل املجموع ــىل بط ع

الحكومية.
ــل املعالمة نائب  حرض املباراة جمي
مدير اإلدارة التعليمية باملشنة وأعضاء 
اللجنة املنظمة نجيب املعالمة ورياض 

النزييل وأكرم هادي عادل عبدالجبار.

تجددت التقارير التي تتحدث 
عن رغبة نادي برشلونة اإلسباني، 
ــوان جريزمان  ــع أنط ــد م يف التعاق
ــو مدريد خالل  ــق أتلتيك ــم فري نج

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ــورت  سب ــة  لصحيف ــا  ووفق
الكتالونية، فإن إدارة البارسا عازمة 
ــيس، ليشكل املوسم  عىل ضم الفرن
ــا ناريا مع  ــل خماسيا هجومي املقب
ــز،  ــس سواري ــيس، لوي ــل مي ليوني

فيليب كوتينيو، وعثمان ديمبيل.
وأشارت الصحيفة إىل أن تعاقد 
ـــ26 عاًما،  ــلونة مع صاحب ال برش
ــرتف، وإضافة  ــن باب ال لن يكون م
ــة الهجومية كما  ــن التخم املزيد م
ــل إن جريزمان  ــض، ب ــد البع يعتق
ــاب  ــا لغي ــة تحسب ــة رضوري صفق
ــارص الهجومية املهمة يف  أحد العن

برشلونة لإلصابة أو اإليقاف.
ــو  أتلتيك ــم  نج أن  ــت  وأضاف
ــد، يعتربه مسئولو البارسا أنه  مدري

ــز يف املستقبل  ــل لويس سواري بدي
ــوغ املهاجم  ــة مع بل ــد، خاص البعي

األوروجوياني 31 عاما.
ــوم  ــان يق ــت إىل أن جريزم ولفت
ــدور  ب ــد  مدري ــو  أتلتيك يف  ــا  حالًي
ــلونة،  ــام مييس يف برش ــه مله مشاب
حيث يسجل ويصنع األهداف، وأن 
تعاقد النادي املدريدي مع دييجو 
ــيس  الفرن ــم  املهاج ــح  من ــا،  كوست
ــل أرض  ــة داخ الحري ــن  م ــدا  مزي
ــة  ــة مشابه ــكل ثنائي ــب، وش امللع

أيضا ملييس مع سواريز.
ويقدر الرشط الجزائي يف عقد 
ــو  أتلتيك ــع  م ــان  جريزم ــوان  أنط
ــورو، ومن  ـــ100 مليون ي ــد ب مدري
ــص رقم  ــدي القمي ــع أن يرت املتوق
ــق  للفري ــه  انضمام ــال  ح يف   7

الكتالوني.
وسيحل أتلتيكو مدريد ضيًفا 
ــلونة، يوم األحد املقبل،  عىل برش
ــة 27 من  ــن منافسات الجول ضم

الدوري اإلسباني.

ــدى كريستيانو رونالدو، نجم ريال  أب
ــه طوال  ــا حقق ــن كل م ــاه ع ــد، رض مدري
ــه  رغبت إىل  ــريا  مش ــة،  االحرتافي ــه  مسريت
ــن  ــد م ــق املزي ــال لتحقي ــة القت يف مواصل

الطموحات يف املستقبل.
ــات  ــة "آس" ترصيح ــت صحيف ونقل
ــرض فيها بعض  ــايل، استع ــم الربتغ للنج
ــا، كما تحدث عن  ــازات التي حققه اإلنج
ــول  ــال يف الوص ــب الربتغ ــوظ منتخ حظ

ملراحل بعيدة بمونديال روسيا 2018.
ــم بالفوز  ــن أحل ــدون: "لم أك ــال ال وق

ــىل اإلطالق، ولكن  ــس كرات ذهبية ع بخم
إذا اضطررت إلنهاء مسريتي اآلن سأكون 
ــرث إذا  ــون سعيدا أك ــدا، وسأك ــدا ج سعي
حققت الكرة الذهبية مرتني أو ثالثة، ولكن 

إن لم أفز بها مجددا سأظل سعيدا".
ــل بخمسة  ــزت بالفع ــد ف ــع: "لق وتاب
ــوة والثقة  ــزال لدي الق ــز، ولكن ال ي جوائ
ــك  ــل تل ــد، مث ــن جدي ــا م ــال عليه للقت
ــاب  األلق ــدد  ع ــىل  ع ــد  تعتم ــز  الجوائ
ــا وكيف  ــل عليه ــي تحص ــة الت الجماعي

ينتهي املوسم".

ذمار/ عادل الطيش
ــات الثقافية العامة لطالب وطالبات جامعة  اختتمت أمس منافسات املسابق
ــة بالجامعة ضمن  ــة والثقافي ــة الرياضي ــا إدارة األنشط ــي نظمته ــة والت الحكم

فعاليات النشاط للعام الدرايس الحايل -2017 2018م.
ــة والقانون من  ــة الرشيع ــت فتيات كلي ــة الطالبات نجح ــات فئ ــي مسابق فف
اعتالء الصدارة والتتويج باللقب وكأس املركز األول بعد الفوز يف املسابقة النهائية 

الثالثية والتي جمعتهن مع فتيات صحة املجتمع ودبلوم مساعدي أطباء.
وتواصلت العروض القوية لفتيات الرشيعة والتي بدأت مع انطالق املسابقات 
ــن املرتبة االوىل  ــن فيه عىل 13 درجة منحته ــى الوصول للنهائي الذي حصل حت
ــز الثاني والوصافة الفضية بعد  ــا حلت فتيات دبلوم مساعدي اطباء يف املرك فيم
أن جمعن 11 درجة ..وحلت فتيات صحة املجتمع يف النمركز الثالث برصيد سبع 

درجات..
ــي لها طالب بك صيدلة  ــالب الثالثية جمع املشهد الختام ــات الط ويف مسابق

مستوى 5 وبك مختربات مستوى 4 ودبلوم مساعدي اطباء ..
ــد 13 درجة وبفارق  ــالب الصيدلة برصي ــز األول لط ــت الصدارة واملرك وحسم
درجة واحدة عن اصحاب الوصافة فريق املختربات الذين تحصلوا عىل 12 درجة 

واكتفى طالب الدبلوم بالوصافة الربونزية واملركز الثالث برصيد 11درجة.
ــار دائل ونائبه  ــس جامعة الحكمة الدكتور مخت ــام املسابقات قام رئي ويف خت
ــوؤس وامليداليات  ــام بتكريم أبطال البطولتني بالك ــل انجار وورؤساء االقس فيص

امللونة.

البيضاء/محمد املشخر
ــي  ط وس ال ــاد  ح ات ــق  ري ف ــوج  ت
ــاء  دق ــة دوري أص ول ط ب ب ــي  ان رشق ال
ــي  ط ي ش ن ت ال ــاح  ب وص ة  ــي اش ري ال
ة  ي ب ع ش رق ال ف ل ــدم ل ق رة ال ك ي ل ان ث ال
اء  ض ي ب ــة ال ظ اف ح م ــة رداع ب ري دي م ب
ادي  اب ن ــب ن ش ة م ب خ ه ن م ظ ــذي ن ال
ــي  م رصي ال ــت  ي ب ــايض  ري ال ــرص  ن ال
ر  ج ه ة يف امل ي اش ري اء ال ن ن أب م م دع وب
ــة  ي اض ري ال ــة  ي ص خ ش ال ب ــني  ل ث م م
ــرص  ت ن امل ــده  ب ــالح ع ــة ص ي اب ب ش وال

ا. ق ري دوري 16 ف ارك يف ال وش
ة  ول ط ب ال ــاد ب ح ج االت وي ت ــاء ت وج
ي  ائ ه ن ــس يف ال ــوم أم ه ي ب ل غ ــب ت ق ع
ة  س م خ يش ب ي وح ــور ال ن ق ال ري ىل ف ع
ي  ت اراة ال ب ني يف  امل دف ل ه اب ق داف م أه
ايض  ري رص ال ن ــب  ال ع ل ىل م ــت ع م ي أق
ة  ي اش ري ة ال ري دي م ي ب م رصي ت ال ي ب ب

رداع. ب
ي  ت ن ج س ل ي م رئ ل اراة س ب ب امل ق وع
يل  ح س امل ل ج امل ــة ب ي ال ــات وامل دم خ ال
رصاري   ــادل ال ة ع ــي اش ري ــة ال ري دي م ب
ــام  ع ــرشف  وم ــرص  ن م ــارص  ن دال ب وع
س  يل ادري ــارس ع ة ي ــي اش ري ة ال ري دي م
ده  ب ــالح ع ــدوري ص ــي ال ــم وراع وداع
ــنت  اب ك ل ــة  ول ط ب ال ــاس  ك ــرص  ت ن امل
ود  ع س ــي م ان رشق ــي ال ط وس ــق  ال ري ف
ــة  ي ب ذه ال ــات  ي دال ي وامل ــريي  ط ال
م  ي ل س م ت ا ت م ة ك ري دي ق ت ــد ال ائ ه ش وال
ور  ن ــق ال ري ــنت ف اب ك ف ل ي وص ــاس ال ك
ات  ي دال ي ي وامل دوع ــدة ال ب يش ع ي وح ال
ا  م ة، ك ري دي ق ت ــد ال ائ ه ش ــة وال ي ض ف ال

ايل: ت ال دوري وك ن يف ال ربزي م امل ري ك م ت ت
ح  ال ــزة ص م ب/ح ل الع ض ــأس أف ك
ــاس  ــور، ك ن ــق ال ري ــن ف ــيش م ي وح ال
ــاس  ب ع ــد  م ح ارس/م ح ــل  ض أف
اح،  ب ــيش ص غ ق امل ري ــن ف ــي م م ل دي ال
ــود  ع س ة/م ول ط ب ال ــداف  ه ــاس  ك
اد  ح ــق االت ري ــن ف ــريي م ط ــد ال ي ع س
ــاس  ــداف، ك ــد 8 أه ي رص ــي ب ط وس ال
ي  م ه ج ارس ال ازن ف ايل/م ث ــب امل الع ال
ر  غ اس اص رسب، ك وارح امل ق ج ري ن ف م
رة  وي ن ــح ال ال ــد ص م ــده أح ب ب/ع الع
ــزة  ائ ج ــرة،  وي ن ال ــام  س ــق  ري ف ــن  م
ي  ق ري ني ف ة ب ف اص ن ايل/م ث ــق امل ري ف ال
ا  م رسب، ك وارح امل راء وج م ق اب ال ــب ش
م  ي ظ ن ت م وال ي ك ح ت ان ال ج م ل ري ك م ت ت
اح  ج ــم يف إن اه ــن س ــل م ــالم وك واإلع

ة. ول ط ب ال
ــي  راع ــح  أوض ــدد  ص ال ــذا  ه ويف 
رص  ت ن ده امل ب ــالح ع دوري ص ــم ال وداع
اء  ــذي ج ــدوري ال ــم ال ي ظ ن ــة ت ي م أه
ة  دي اب األن ــب ــرق ش ــاط ف ش ــد ن ي ع ي ل
أن  ــداً  ؤك م ــة،  ه واج ال إىل  ــواة  ه وال
ات  ــالل أوق غ ت ــت الس م ي ــة أق ول ط ب ال
ــا  م ب ــني  ي اض ري وال ــاب  ب ش ال ــراغ  ف
ــدة  ائ ف وال ــع  ف ن ال ب ــم  ه ي ل ع ــود  ع ي
رش  ــا ون ه ي م ن ــم وي ه ارات ه ــل م ق ص وي
اب  ب ش ني ال ــف ب رشي ــس ال اف ن ت روح ال
ود  ه ج ــداً ب ي ش ة، م ري دي ــاء امل ن ن أب م
ايض   ري ــرص ال ن ــني ال ي اض اب وري ــب ش
ة  ن ج ل ــي وال م رصي ت ال ي ب ــايف ب ق ث وال
ــة  ارك ش ــرق امل ف ــل ال اع ف ــة وت م ظ ن امل
ــراج  إخ ــىل  ع ــم  ه رص وح ا  ه اب ــب وش

دة.  ي ورة ج ص دوري ب ال

اليوم..نهايئ املستوى الثاين بدورة األلعاب الرياضية بإب

فتيات الشريعة وطالب الصيدلة أبطال 
حجة/ أحمد نارص مهدياملسابقات الثقافية بجامعة الحكمة بذمار

ــة الفقيد سود  ــة إىل دور الثمانية لبطول ــرق املتأهل ــل عقد الف اكتم
هفج لكرة القدم املقامة حالياً بمحافظة حجة بعد أن حددت منافسات 

الدور األول صاحبي املركز األول والثانية يف مختلف املجموعات.
ــباب الطور برصيد 12 يف  حيث تأهل عن املجموعة األوىل فريقي ش
صدارة املجموعة كما تأهل ثانياً فريق شباب الكزابرة برصيد10 نقاط،  
ــاط وجاء فريق تضامن  ــباب املعاوصة برصيد 9 نق وحل ثالثا فريق ش

بني عيد يف املركز الرابع برصيد 8 نقاط.
ــرص النواعرة يف  ــق ن ــد تأهل فري ــة الثانية فق ــن املجموع ــا ع أم
ــز الثاني  ــباب الطليعة يف املرك ــه ش ــة يلي ــد 13 نقط ــدارة برصي الص

برصيد 10 نقاط، فيما خطف فريق أهيل كرش املركز الثالث برصيد 8 
نقاط متفوقا بفارق األهداف عن مالحقه فريق شباب املصابي الذي 
ــباب  ــل رابعاً بنفس الرصيد النقاطي، فيما غادر البطولة فرق ش ح
ــة األوىل بعد  ــي هفج من املجموع ــباب بن ــدس بني الربوعي وش الق
ــادر عن املجموعة الثانية  ــا عىل نقطة وحيدة فقط كما غ حصولهم
ــي اتحاد كرش والبواسل باملركون بعد حصدهما لنقطة وحيدة  فريق

فقط.
ــن الفرق والالعبني  ــدور األول تميز العديد م ــهدت منافسات ال وش
حيث تفوق هجوم فريق شباب الكزابرة كأقوى هجوم  بتسجيل العبيه 
ــرص النواعرة لقب  ــرق كما نال فريق ن ــني عىل بقية الف ــاً متفوق 28 هدف
ــباكه  ــة وتألق حارس مرماه حيث لم تهتز ش ــوى دفاع  بصالبة دفاع أق
ــة بنفس عدد  ــك التميز فريق الطليع ــداف قاسمه ذل ــوى بأربعة أه س

ــرق عىل صدارة الهدافني  ــا تنافس  كوكبة من مهاجمي الف األهداف كم
ــان بتسجيله 9  ــؤاد صيف ــق أهيل كرش ف ــدارة مهاجم فري ــىل الص واعت
ــان عمر وبنفس  ــرص النواعره وهب ــة مع مهاجم فريق ن ــداف مناصف أه
ــباب الكزابره رشيف البعشمي  عدد األهداف، كما جاء مهاجم فريق ش
ــباب  ــداف وجاء ثالثاً مهاجم فريق ش ــي بتسجيله 8 أه ــز الثان يف املرك
ــب الهندي ومهاجم فريق الطليعة هايل الشمري بتسجيل  الطور وهي

كل منهما 7 أهداف.
وستقام مباريات دور الثمانية كالتايل:

السبت 3 مارس/شباب الطور×بني املصابي
األحد 4مارس/نرصالنواعرة × تضامن بني عيد

االثنني 5 مارس/شباب الكزابرة × أهيل كرش
الثالثاء 6 مارس/الطليعة  × شباب املعاوصة.

اكتمال عقد املتأهلني لدور الثمانية يف بطولة الفقيد هفج بحجة

رونالدو: سأقاتل على الكرة الذهبيةبرشلونة عازم على ضم جريزمان

اتحاد الوسطي يتوج ببطولة 
أصدقاء الرياشية برداع

الثورة/ أحمد أبوزينه
كأس  صنعاء  ــيل  أه فــريــق  أحـــرز 
فريق  عىل  بفوزه  دحروج  أيمن  الشهيد 
مقابل  ــداف  أه بأربعة  أيمن  أصدقاء 
عىل  أمس  أقيمت  التي  املباراة  يف  هدفني 
الذكرى  يف  صنعاء  أهيل  نــادي  ملعب 
األهيل  النادي  نجم  الستشهاد  األوىل 

واملنتخبات الوطنية لكرة القدم.
وساهم زكريا طفطوف يف إنهاء فريقه 
األهيل للشوط األول متقدماً بهدفني دون 
رد ،عندما سجل الهدفني يف الدقيقة 30 و 

40 من زمن املباراة .
حنش  تامر  قلص  الثاني  الشوط  ويف 
لفريق  األول  الهدف  بتسجيل  النتيجة 
وأضاف   55 الدقيقة  عند  أيمن  أصدقاء 
لألهيل  الثالث  الهدف  القديمي  جمال 
مختار  يقلص  أن  قبل   70 الدقيقة  عند 
الهدف  ويسجل  النتيجة  الذيباني 
الثاني لفريق أصدقاء أيمن عند الدقيقة 
نتيجة  املنصوب  سعيد  واختتم   80
املباراة مسجًال الهدف الرابع للفريق عند 

الدقيقة 85 .
فريق  كابنت  تسلم  املباراة  ختام  ويف 
قبل  اللقاء  كأس  القديمي  جمال  األهيل 
دحروج  أيمن  الشهيد  ألرسة  يهديه  أن 

دحروج  محمد  ليتسلمه 
ـــــد الــشــهــيــد  وال

أحمد  وأشقائه 
وأنور.

كما قامت أرسة 
بتكريم  الفقيد 
املنظمة  الجهات 

والــشــخــصــيــات 
ـــــــارزة يف  ـــــــب ال

بالشهائد  اللقاء 
التقديرية. 

ــاء  ــق ــل ـــرض ال ح
أهيل  نادي  عام  أمني 

جابر  عبدالله  صنعاء 
ــايض  ــري واملـــــرشف ال

ـــادي أنـــور  ـــن ـــال ب
من  وعدد  الحيمي 
ــالء  ــاء وزم ــدق أص

األهلي يحرز كأس الذكرى األوىل للشهيد دحروج

كأس  صنعاء 
فريق  عىل  زه 
مقابل  ــداف 
عىل  أمس  ت 
الذكرى  يف  ء 
األهيل  نادي 

يف
قدم.

يف إنهاء فريقه 
 بهدفني دون 

يف
الدقيقة 30 و 
حنش  تامر  ص 
لفريق  األول 
وأضاف   55 ة 
لألهيل  لثالث 
مختار  قلص 
يل
الهدف  جل 
 عند الدقيقة 
نتيجة  صوب 
ع للفريق عند 

قبل  اللقاء  كأس  القديمي  جمال  األهيل 
دحروج  أيمن  الشهيد  ألرسة  يهديه  أن 

ي ييل يل
دحروج  محمد  ليتسلمه 

ـــــد الــشــهــيــد  وال
أحمد  وأشقائه 

وأنور.
كما قامت أرسة 
بتكريم  الفقيد 
املنظمة  الجهات 

والــشــخــصــيــات 
ـــــــارزة يف  ـــــــب ال

بالشهائد  اللقاء 
التقديرية. 

ــاء  ــق ــل ـــرض ال ح
أهيل  نادي  عام  أمني 

جابر  عبدالله  صنعاء 
ــايض  ــري واملـــــرشف ال

ـــادي أنـــور  ـــن ـــال ب
يض

من  وعدد  الحيمي 
ــالء ــاء وزم ــدق أص

ي
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