
تدشني الكرنفال الرياضي بمدارس التمزي

الثورة/صنعاء
ــة  ــر مفوضي ــس بمق ــاح أم ــد صب عق
ــة العاصمة اجتماعاً موسعاً  كشافة أمان
ــة  الكشفي ــز  واملراك ــة  املفوضي ــادة  لقي
باألمانة ملناقشة سري اإلعداد والتحضري 
ــة املفوضية  ــني أنشط ــة حفل تدش إلقام
ــع  م ــن  بالتزام 2018م  ــاري  الج ــام  للع
ــود والثبات يف  ــرى الثالثة من الصم الذك

وجه العدوان الرببري الغاشم.
ــة  لجن ــس  رئي ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــة العاصمة  ــة بأمان ــؤون االجتماعي الش
ــىل  ــب ع ــود النقي ــة حم ــس املفوضي رئي
ــداد الجيد لحفل  ــة التحضري واإلع أهمي
التدشني الذي سيقام بالتزامن مع ذكرى 
الصمود يف وجه العدوان الثالثة ودخول 
ــم عىل بالدنا عامة الرابع  العدوان الغاش
ــادس والعرشين من  ــه يف الس ــذ بدايت من
ــاً أن حفل  ــام 2015م، موضح ــارس الع م
ــن فقرات تؤكد  ــني يجب أن يتضم التدش
ــباب ورياضيي وكشايف  صمود وثبات ش
ــدون  ــم صام أنه ــىل  ــد ع ــن والتأكي اليم
ــة أنشطتهم رغم كل  وماضون يف ممارس

ما يرتكبه العدوان من مجازر وجرائم.
ــاد النقيب بالجهود الكبرية التي  وأش
تبذل من قبل مفوضية كشافة األمانة من 

ــة الكشفية  ــة مختلف األنشط أجل إقام
ــي تتضمن فعاليات  ــىل مدار العام والت ع
ــة وكذا عىل  ــوى أمانة العاصم عىل مست
ــة  ــز الكشفي ــات واملراك ــوى املديري مست
ــداده لتقديم كافة  ــة، مبدياً استع املختلف
ــام  ــة الع ــني أنشط ــة لتدش ــواع الرعاي أن
ــن  م ــاً  نموذج ــا  يجعله ــا  وبم ــاري  الج
األنشطة والفعاليات خاصة أنها تتزامن 
ــود الشعب اليمني وثباته  مع ذكرى صم
ــري وتؤكد تالحم  ــدوان الربب يف وجه الع

ووحدة أبناء الشعب اليمني.
ــوض  مف ــرض  استع ــه  جانب ــن  م
ــمالن خطة  ــة باألمانة عيل ش الكشاف
ــا للعام  ــج أنشطته ــة وبرنام املفوضي

ــوات التي تم إنجازها  الجاري والخط
من أجل تدشني برنامج العام الجاري 
ــات  الفعالي ــن  م ــد  بالعدي ــل  الحاف
ــاً أن التحضريات  ــة، موضح واألنشط
ــىل مختلف  ــاق ع ــىل قدم وس ــري ع تس
ــني  ــدة لضمان إقامة حفل تدش األصع
ــام بالتزامن مع  ــز خاصة أنه سيق ممي
ــن العدوان الرببري  بدء العام الرابع م
ــن  ــادس والعرشي ــا يف الس ــىل بالدن ع
أن  إىل  ــرياً  مش ــاري،  الج ــارس  م ــن  م
ــرية  كب ــة  املفوضي ــادة  قي ــات  طموح
ــات سواًء  ــد من الفعالي وتشمل العدي
التي تقام عىل مستوى األمانة بشكل 
عام أو عىل مستوى املديريات واملراكز 

الكشفية.
ــة وزارة  ــم ورعاي ــمالن بدع ــوه ش ون
ــة  العاصم ــة  وأمان ــة  والرياض ــاب  الشب
ــي  والت ــة  املختلف ــة  املفوضي ــة  ألنشط
ــداً بما يقدمه  ــام عىل مدار العام، مشي تق
ــود  حم ــة  للمفوضي ــري  الفخ ــس  الرئي
ــب من رعاية واهتمام وحرصه عىل  النقي
ــري برنامج  ــل أي صعاب تعرتض س تذلي

أنشطة املفوضية.
ــف  ــة مختل ــم مناقش ــك ت ــب ذل وعق
ــل  ــن أج ــا م ــم إنجازه ــي ت ــل الت املراح
ــذا مناقشة  ــيني وك ــة الحفل التدش إقام
الخطوات املتبقية حتى يتم االنتهاء من 
ــل والذي تم إقرار إقامته  التحضري للحف
ــن مارس الجاري،  خالل الثلث األخري م
ــا تم مناقشة مختلف الخطط املقدمة  كم
من مفويض الكشافة باألمانة يف مختلف 
ــي  ــب التدريب ــا الجان ــاالت وأبرزه املج
ــيل وكذا مناقشة الخطط املقدمة  والتأهي
ــة باملديريات  ــز الكشفي ــادة املراك ــن ق م
ــاع  اجتم ــرض  مح ــة  مناقش إىل  ــة  إضاف
ــا تم  ــراض م ــق واستع ــة الساب املفوضي
ــراره بصورته  ــرض وإق ــن املح ــازه م إنج
النهائية إضافة إىل وضع الخطوات التي 
ستنفذها مختلف اللجان خالل املرحلة 

املقبلة.

ــىل صالة نادي 22 مايو  ــح صباح اليوم ع تفتت
بالعاصمة صنعاء منافسات البطولة التنشيطية 
ــة التي ينظمها فرع االتحاد العام للعبة  بالعاصم
ــاركة عرشة أندية هي أهيل صنعاء والوحدة  بمش
ــة  والعروب ــو  و22ماي ــاء  صنع ــعب  وش ــاء  صنع
ــة ومركز  ــباب تهام ــوك وآزال وش ــة والريم والرشط
االتحاد وتقام خالل الفرتة 4 – 11 مارس الجاري.
ــاد  ــرع االتح ــس ف ــد رئي ــدد أك ــذا الص ويف ه
باألمانة ياسني املطاع أن البطولة تعترب األوىل من 

نوعها لكونها ضمت كافة أندية األمانة إىل جانب 
ضمها لفريقي شباب تهامة ومركز االتحاد.

ــة يأتي  ــذ البطول ــاع قائال: تنفي ــاف املط وأض
ضمن برنامج الفرع وبالتنسيق مع االتحاد العام 
ــطة الفرع  ــم أنش ــم يبخل يف دع ــذي ل ــة وال للعب
ــتوى الجمهورية  ــكل خاص واللعبة عىل مس بش
بشكل عام من خالل جهود األخوين أمني املدعي 

رئيس االتحاد وحمزة صالح األمني العام.
ــزول الجهاز  ــس الفرع أنه سيتم ن وأوضح رئي

ــة أداء الالعبني  ــي إىل صالة املنافسة ومتابع الفن
ــادة منهم لرفد املنتخب  وتقييمهم بغرض االستف
ــرز الالعبني من أجل خوض  الوطني وتعزيزه بأب
ــا أتيحت فرصة  ــات الخارجية متى م االستحقاق
ــريا إىل أن التجهيزات مكتملة لبدء  املشاركة، مش
ــة  البطول ــق  ــث ستنطل ــات حي املنافس ــالق  انط
ــي  ــع فريق ــي تجم ــاح والت ــاراة االفتت ــة مب بإقام
ــاراة الرشطة وأهيل  ــو والريموك ويعقبها مب 22ماي

صنعاء.

ــرة القدم  ــدويل لك ــس ال ــال املجل ق
ــة  اللعب ــني  قوان ــن  س ــن  ع ــؤول  املس
ــبت إنه  ــس الس ــان أم ــعبية يف بي الش
ــم  حك ــة  تقني ــتخدام  اس ــىل  ع ــق  واف
ــات اللعبة  ــاعد يف مباري ــو املس الفيدي

بهدف مساعدة الحكام.
ــاد الدويل  ــا  وافق مجلس االتح كم
لكرة القدم، عىل استخدام تكنولوجيا 
ــات كأس  التحكيم بالفيديو، يف منافس

العالم بروسيا، الصيف املقبل.
وتقرر بشكل رسمي، خالل اجتماع 
ــم  حك ــة  بتقني ــتعانة  االس ــورخ،  زي
ــرار صانعي قانون كرة  الفيديو، بعد ق
ــح اعتماد التكنولوجيا،  القدم، يف صال
ــاحرة  ــورة يف عالم الس ــرب ث ــي تعت الت

املستديرة.
ــا  التكنولوجي ــار  اختب ــم  ت ــد  وق
يف   ،"VAR" ـــ  ب ــارا  اختص ــة  املعروف
ــة األندية  ــات كأس رابط ــض مباري بع
ــة، كما خضعت للتجربة يف  اإلنجليزي

دول أخرى، مثل أملانيا وإيطاليا.
ــتخدم التكنولوجيا يف  ــوف تس وس
ــم، هذا الصيف، قبل أن يتم  كأس العال
تطبيقها فيما بعد، يف بطوالت الدوري 

بجميع أنحاء العالم.
أن  ــل،  بالفع ــارب  التج ــرت  وأظه

التكنولوجيا سيكون لها التأثري الكبري 
ــق من أنها  ــىل اللعبة، فيما هناك قل ع
ــىل أرض  ــكام ع الح ــوض دور  تق ــد  ق
امللعب، باالضافة إىل توقف املباريات، 
ــة القرارات املثرية  أكرث من مرة، ملراجع

للجدل.
ــاد  ــرر االتح ــل ق ــياق متص ويف س
ــة  ــة تقني ــتخدام خاصي ــيس اس الفرن
ــابقة الدوري  ــو "VAR"، يف مس الفيدي
بداية من املوسم املقبل 2018/ 2019م، 
ــتخدامها يف  ــق اس ــرتاب تطبي ــد اق بع

نسخة كأس العالم املقبلة.
ــب"  "ليكي ــة  صحيف ــرت  وذك
ــرة  ــدويل لك ــس ال ــية، أن املجل الفرنس
ــه  اجتماع يف  ــاع  باإلجم ــرر  ق ــدم  الق

ــة  خاصي ــتخدام  اس ــبت  الس ــس  أم
ــاب أمام  ــا يفتح الب ــو م ــة الفيدي تقني
ــتخدامها يف منافسات كأس العالم  اس
املقبلة، مؤكدة أنه يتبقى فقط اإلعالن 
ــك يف  ــتخدامها وذل ــن اس ــمي ع الرس

منتصف شهر مارس الجاري.
ــارت الصحيفة إىل أن االتحاد  وأش
يف  ــيبدأ  س ــدم  الق ــرة  لك ــيس  الفرن
ــة من  ــو بداي ــة الفيدي ــتخدام تقني اس

املوسم املقبل يف منافسات الدوري.
وتابعت "ليكيب"، إن حكم الفيديو 
ــي،  ــط وه ــاالت فق ــيتدخل يف 4 ح س
ركالت  ــه،  إلغائ أو  ــدف  ه ــجيل  تس
الجزاء، الطرد املبارش، تحديد الالعب 

املخطئ.

ــة  ــس بالعاصم ــوم أم ــت ي أقيم
صنعاء منافسات الجولة األوىل من 
ــية  املرحلة الثالثة للبطولة املدرس
ــي ينظمها  ــرة القدم الت ــة لك الثاني
ــاون مع  ــيل صنعاء بالتع ــادي أه ن
ــب  ــية بمكت ــطة املدرس إدارة األنش
ــة، حيث  ــم باألمان ــة والتعلي الرتبي
ــاركة  بمش ــة  الثالث ــة  املرحل ــام  تق
ــة  ــدارس الحكومي ــة للم 11 مديري
ومثلها للمدارس األهلية وتتنافس 
املدارس الحكومية عىل مجموعتني 
ــيمها عىل  ــم تقس ــة ت ــذا األهلي وك

مجموعتني.
ــوم األول من  ــاءت نتائج الي وج

منافسات البطولة كالتايل:
ــة  ــدارس الحكومي ــة امل يف بطول
ــاز  ف األوىل  ــة  املجموع ــن  وضم
ــىل  ع ــعوب  ش ــة  مديري ــب  منتخ
السبعني (أ) بأربعة أهداف مقابل 

ــة التحرير  ــازت مديري ــني، وف هدف
ــارث بثالثية نظيفة،  ــىل بني الح ع
ــب  تغل ــة  الثاني ــة  املجموع ويف 
ــبعني (ب)  ــة الس ــب مديري منتخ

عىل الصافية 5 / 2.
ــدارس األهلية  ــة امل ــا يف بطول أم
ــب  تغل األوىل  ــة  املجموع ــن  وضم

ــىل  ع ــعوب  ش ــة  مديري ــب  منتخ
ــا  فيم رد،  دون  ــني  بهدف ــدة  الوح
ــا مديريتي الصافية  تعادل منتخب
ــدف ملثله، ويف  ــبعني (ب) به والس
ــب منتخب  ــة الثانية تغل املجموع
ــارث  ــي الح ــىل بن ــبعني (أ) ع الس

بثالثية نظيفة.

رداع / محمد املشخر
ــة الرياضية  ــت بالصال تواصل
ــة  ــة بمدين ــة الرتبي ــة بكلي املغلق
ــة الصمود  ــات بطول رداع  منافس
ــن  ضم ــاالت  للص ــدم  الق ــرة  لك
ــان  املهرج ــات  فعالي ــات   منافس
ــبابي عىل  الوطني الريايض والش
ــن الصمود  ــوالت 1000 يوم م بط
ــه  ــذي تنظم ــدوان ال ــه الع يف وج
ــة وقيادة  ــباب والرياض وزارة الش
ــة  باملحافظ ــة  املحلي ــلطة  الس
ــه  ــار الل ــوي ألنص ــم الرتب والقس

وبمشاركة 12 فريقا.
ــاءان يف األول  ــم لق ــث أقي حي
ــباب حزيز (ب)   ــب فريق ش تغل
عىل فريق الوحدة (ب) بخمسة 

ــدف نظيفة، ويف  أهداف مقابل ه
ــباب   اللقاء الثاني تغلب فريق ش
ــق املنصورة  ــاع الرشف عىل فري ق

بستة أهداف نظيفة.
ــد  ــد محم ــاءات  ماج ادار اللق
السوسوة وعبدالكريم الطاعيس 

وفواز اآلنيس.
ــات بطولة الصمود  ويف منافس
ــاحة  ــدم املقامة عىل س ــرة الق لك
ــباب األحمدي   ــادي ش ن ــب  ملع
أقيمت مباراتان، يف األوىل اكتسح 
ــق  ــار فري ــن ذم ــرية م ــق املس فري
ــبعة أهداف  الفاروق من رداع  بس
ــاء الثاني تعادل  نظيفة، ويف اللق
ــم النيب  ــهيد ابوهاش ــا الش فريق
ــباب حزيز (ا)  بهدف لكٍل  مع ش

منهما.

ــة  النموذجي ــز  التمي ــدارس  بم ــت  انطلق
منافسات الكرنفال الريايض لطالب ومدريس 
ــاب  ــة يف ألع ــه املدرس ــذي تنظم ــة ال املدرس
ــه  والكاراتي ــة  والطاول ــرة  والطائ ــدم  الق ــرة  ك

والتايكواندوا.
ــان بمباراة كرة  ــت فعاليات املهرج وافتتح

ــب مدارس  ــت منتخ ــدم التي جمع الق
ــور وانتهت لصالح  ــز وأولياء األم التمي
منتخب املدارس بثالثة أهداف دون رد. 
ــنت منافسات بقية األلعاب  كما دش
ــرياً بني الفرق  ــاً كب ــهد تنافس والتي تش

املشاركة.

عمران /عبدالوهاب العشبي
أحرز فريق شباب عمران  كأس السالم 
ــب املدينة  ــدم  والتي نظمها مكت ــرة الق لك
ــد فوزه يوم أمس عىل  الرياضية وذلك  بع
ــن محافظة حجة  ــان القادم م فريق حس
بستة اهداف مقابل هدفني  يف اللقاء الذي 

جمعهما عىل ملعب املدينة السكنية.
ــبييل  الش ــد  محم ــباب  للش ــجل  س
ــني  هدف ــذي  املاخ ــن  وحس ــك  هاتري
واسماعيل الزيلعي   فيما سجل لحسان 

حجة  مراد القايض ومحمد الهداني.
ــاعده عصام املاخذي  ــاء عبدامللك حمدين وس أدار اللق

وعبدالله العليي.  
ــة الرياضية يحي  ــام املدين ــام مدير ع ــاراة  ق ــب املب وعق
ــران مربوك  ــباب عم ــني العام لنادي ش ــنان الصعر واالم س
مقبل الرعيني ومدير اإلعالم بمكتب الرتبية فيصل العكرمي 

ــطة بمكتب الرتبية يحيى عيل املاخدي ومدير  ومدير األنش
ــة إقرا نجيب الرشعبي ومدير مجمع الزبريي صادق  مدرس
ــليم كأس السالم  لفريق شباب عمران، فيما  العلماني  بتس
ــة إقرأ  ــزة افضل العب يف املباراة املقدمة من مدرس نال جائ

الالعب حسن املاخذي.
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ــة املركز  ــوم عىل صال ــاح الي ــم صب تختت
ــاء  صنع ــة  بالعاصم ــارزة  للمب ــي  الوطن
ــارزة  ــة للمب ــة التنشيطي ــات البطول منافس
ــا املركز  ــي ينظمه ــئني الت ــبال والناش لألش
ــاد العام للعبة بمشاركة  تحت إرشاف االتح
30 العبا  تم تقسيمهم عىل ثالث مجموعات 
تنافسوا يف سالحي الفلوريه وااليبيه والتي 
ــرور ثالثة  ــاح املركز وم ــة افتت ــام بمناسب تق

أعوام عىل العدوان الغاشم عىل بالدنا.
ــئني يف دور  وجاءت منافسات فئة الناش

الـ16 كالتايل:

ــب  ــىل الالع ــن ع ــل محس ــوز إسماعي ف
ــوز عيل  ــح 5/ صفر، وف ــده صال ــد عب محم
ــىل حسني عبدالله 5/صفر، فوز  الواقدي ع
ــاب حسني 5/  ــف دحان عىل عبدالوه يوس
ــىل رامي  ــد طاهر ع ــوز عامر محم ــر، ف صف
الساملي 5/ 2، فوز احمد محسن عىل صقر 
عبدالله 5/ صفر، فوز عالء محمد عىل أمني 
الدغيش 5/ 3، فوز أحمد عبدالله عىل عمر 

محمد سيف 5/ صفر.
ويف دور الـ8 جاءت النتائج كالتايل:

فوز إسماعيل محسن عىل عيل الواقدي 

ــىل يوسف  ــر ع ــر طاه ــوز عام ــر، ف 5/ صف
ــد عىل احمد  ــوز عالء محم ــان 5 / 3، ف دح
ــوز أسامة سمري عىل احمد  محسن 5/ 3، ف

عبدالله 5 / 2.
ويتقابل يف نهائي فئة الناشئني الالعبان 
ــد  بع ــري  سم ــة  وأسام ــن  محس ــل  إسماعي

فوزهما عىل عامر طاهر وعالء محمد.
أما يف فئة األشبال فقد فاز يف دور األربعة 
حسني الساملي عىل أسامة املجذوب 3 / 2، 
ــارع بنفس  ــدر عىل أحمد الب ــاز معاذ حي وف

النتيجة.

إب/ محمدالورايف
ــات  ــل بمحافظة إب منافس تتواص
بطولة املدارس الحكومية واألهلية لكرة 
القدم بمديريتي املشنة والظهار تحت 
ــعار ثالثة أعوام من الصمود يف وجه  ش

العدوان.
ــنت صباح أمس بمديرية  حيث دش
ــية  ــات البطولة املدرس ــار منافس الظه
ــاركة 16 فريقاً  ــة بمش ــدارس األهلي بامل
ــات  ــع مجموع ــىل أرب ــيمها ع ــم تقس ت
ــب واملعرفة  ــدارس املواه ــم األوىل م تض
ــم الثانية  ــمس وتض واالتحاد وعني ش
ــتقبل  ــوارس واملس ــم والن ــدارس القل م
ــدارس  م ــة  الثالث ــم  وتض ــة  والفخام
ــالء  ــدس والنب ــان والق ــني والري الحرم
ــد واملعرفة  ــة مدارس املج وتضم الرابع

وإب ومكة.
ــة التي جرت  ــاراة االفتتاحي ويف املب
يف مدارس املواهب بمديرية الظهار فاز 
فريق مدارس املواهب عيل نظريه فريق 
ــجلهما  ــني س ــني نظيف ــاد بهدف األمج
الالعب عمرو خالد الهتار يف الدقيقتني 

8 و12 من زمن الشوط األول للمباراة . 
ــربح مدير  ــني عصام ال حرض التدش
مكتب الرتبية والتعليم بمديرية الظهار 
ــطة  ــاملي مدير إدارة األنش ونجيب الس
ــية باملحافظة ومحمد ال قاسم  املدرس
ــم  ــب وعبدالرحي ــدارس املواه ــر م مدي
ــدم  ــاد الق ــرع اتح ــس ف ــعي رئي الخش

باملحافظة.
ــت  تواصل ــنة  املش ــة  مديري ويف 
ــات املجموعة  ــىص مباري بمدارس األق
ــدارس  ــا م ــى فريق ــث التق ــة حي الثاني
املعايل والسالم يف منافسات الدور قبل 
النهائي وأسفرت املباراة عن فوز فريق 
ــد التعادل  ــركالت الرتجيح  بع املعايل ب

بهدف ملثله يف الوقت األصيل للمباراة.
ــاض النزييل وراقبها  أدار املباراة ري

نجيب املعالمة والكابنت عيل النزييل
ويقام يوم األربعاء نهائي منافسات 
ــدارس األقىص،  ــة بم ــة الثاني املجموع
ــاراة  ــني املب ــد االثن ــد غ ــام بع ــا تق فيم
ــدارس األصالة ومدارس  النهائية بني م
ــة األوىل  ــل  املجموع ــيل بط ــل  ع املناه

للمدارس األهلية بمديرية املشنة.

ــق، رصاع مرتقب بني يوفنتوس  يلوح يف األف
اإليطايل وتشيليس اإلنجليزي، للحصول عىل 
خدمات صفقة جديدة، خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
وأصبح جياكومو بونافينتورا، نجم ميالن، 
ــوز والبلوز، يف  ــدة العج ــا للسي ــا أساسًي هدًف

املريكاتو الصيفي املقبل.
وكان مينو رايوال، وكيل أعمال بونافينتورا، 
ــس األول، إىل وجود  ــد أملح يف ترصيحاته، أم ق

عدة عروض مثرية لالهتمام، ُمقدمة، من أجل 
الحصول عىل خدمات الالعب.

ــإن  ف ــورت،  سب ــراي  ال ــبكة  ش ــب  وحس
ــع  م ــد  بالتعاق ــه  اهتمام ــدى  أب ــوس  يوفنت
ــض العروض  ــاك بع ــا أن هن ــورا، كم بونافينت
ــة  أندي ــن  م ــل،  بالفع ــه  ل ــة  املقدم ــرى  األخ
ــن  وم ــيس،  تشيل ــا  رأسه ــىل  وع ــة،  إنجليزي

بوروسيا دورتموند األملاني.
ـــ  ــب ال ــورا، صاح ــد بونافينت ــي عق وينته

ــريي، يف يونيو 2020م،  ــع الروسون ــا، م 28 عاًم
ــالن يف جميع  ــص مي ــداف بقمي ــل 6 أه وسج

البطوالت، التي شارك فيها هذا املوسم.

يوفنتوس وتشيلسي يف صراع بسبب بونافينتورا
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الثورة/عبدالرقيب فارع
ــيل  أه ــق  فري ــرز  أح
ــاء بطولة كرة السلة  صنع
ــدة  وح ــى  ملتق ــن  ضم
األول  ــوي  الشت ــاء  صنع
ــادي  ن ــه  ينظم ــذي  ال
ــي  للعبت ــاً  ــدة حالي الوح
كرة القدم والسلة ولفئات 

مختلفة.
ــيل  ــج األه ــاء تتوي وج
ببطولة السلة لفئة الكبار 
ــىل الرشطة 69  إثر فوزه ع

/ 46 يف املباراة التي أقيمت ضمن الجولة 
ــة،  ــن البطول ــرية م ــل األخ ــة وقب الخامس
ــده إىل عرش نقاط  ــع األهيل رصي حيث رف
معلنا التتويج بلقب البطولة قبل نهايتها 
بجولة واحدة بينما بقي الرشطة يف مركزه 

األخري بخمس نقاط.
ــاء الفرتة  ــن الرشطة من إنه ــم تمك ورغ
ــيل  ـــ10 / 9، إال أن األه ــه ب األوىل لصالح
ــرتة الثانية  ــاء الف ــن العودة وإنه ــن م تمك
ـــ22 / 12، قبل أن يحسم الفرتة  منترصا ب

الثالثة 16 / 10 والرابعة 22 / 14. 

ــة الخامسة قد  ــت مباريات الجول وكان
ــوى مفاجآت  ــهدت تفجري 22 مايو ألق ش
ــىل وحدة صنعاء بـ48 /  البطولة بفوزه ع
38، حيث حسم الوحدة الفرتة األوىل بـ15 
ــو من حسم  ــك لم يمنع ماي ــن ذل / 10، لك
ــرتات الثالث املتبقية بـ10 / 9، 18 / 8،  الف
10 / 6 ليقدم خدمة كبرية لألهيل ساهمت 

يف تتويجه باللقب.
ــة  فئ ــب  بلق ــوج  ت ــد  ق ــيل  األه ــان  وك
ــد فوزه عىل  ــئني األسبوع املايض بع الناش
22 مايو بنتيجة 60 / 50 وإحرازه للعالمة 

الكاملة وبدون أي خسارة.

     

ــام يف النادي  ــي تق ــية الت ــني الدورة املدرس ــل تدش يف حف
ــب وزارة الرتبية والتعليم  ــاً مع مكت ــارك فيها أيض األهيل ويش
ــتاذ  األس ــإرشاف  ب ــنوياً  س ــام  تق ــي  والت ــة  العاصم ــة  بأمان
ــايض  ــاء امل ــوم األربع ــم ي ــذي أقي ــاك.. وال ــم الضح عبدالكري
ــي وإداري  ــىل تواجد ذهن ــل تدل ع ــرات يف الحف ــاهدت فق ش
ــؤولني يف وزارة  منظم وعمل متكامل ادرياً وحضوراً لكبار املس
ــن محمد زيد وزير  ــتاذ حس ــباب والرياضة ممثًال باألس الش
ــباب الذي يحسب له التفاعل مع كل فعالية تقام ويرسم  الش
ــؤول الريايض والسيايس املفعم  بحضوره صورة مرشفة للمس

بالحيوية والنشاط والعمل الدؤوب.
ــة والتعليم نائب وزير الرتبية والتعليم الدكتور  ومن الرتبي
ــة وإخالص ويف  ــاً بهم ــذي يعمل أيض ــدي ال ــه الحام عبدالل
ــن  ــتاذ حس ــادي األس ــس الن ــيل رئي ــي إدارة األه ــل تأت املقاب
ــد الرصمي والذي  ــادي اللواء محم ــوس ونائب رئيس الن الكب
يعترب الدينمو املحرك  لنشاط األهيل اإلداري واألستاذ محمد 
ــني  ــتاذ عبدالله حس ــل األعمال واألمني العام األس صالح رج

جابر.
ــتاذ حسن الكبوس ورئيس  وما لفت انتباهي يف كلمة األس
النادي هوإعالنه عن تبني  اإلعداد والتدشني والدعم الكامل 
إليجاد مركز إعالمي متخصص للنادي األهيل بمجموعة من 
ــن بالتفوق املهني  ــني واملتميزي ــباب اإلعالميني الرياضي الش
ــث ويحيى  ــن الوري ــالء حس ــوة الزم ــني باألخ ــايف ممثل والثق
الحاليل وسامي العمري وجمال الخوالني ومن خالل تواجد 
ــري يف إدارة املركز اإلعالمي  ــاليل والعم ــي الوريث والح الثالث
ــتعادة  ــاك توجهاً صادقاً الس ــعرت باالرتياح أن هن ــيل ش األه
ــرب األول يف أندية  ــن خالل هذا املركز الذي يعت املجد األهيل م
ــل إعالمي مميز بثقتي الكبرية بهذه  اليمن ويعترب نواة لتفاع

النتيجة املميزة التي اختارتها اإلدارة األهالوية.
ــداً إعالمياً  ــيكون راف ــري بأن هذا املركز س ــن وجهة نظ وم
ــاء إدارة املركز من  ــل به أعض ــة اليمنية ملا يتح ــرياً للرياض كب
تناغم وتميز يف العمل ملصلحة اإلعالم الريايض لكل الرياضة 
اليمنية وملختلف األندية فالثالثة لهم باع وبصمات ملموسة 
ــرب مختلف  ــالم الريايض ع ــال اإلع ــة مج ــهودة يف خدم ومش

الوسائل وملختلف األندية دون تحيز أو تعصب.
ــي أتوقع أن يكون هناك توجه لبقية األندية يف أن  ولذا فإن
يكون لها مراكز إعالمية أسوة بالنادي الكبري والعريق األهيل .

آخر السطور
ــر ورئيس  ــني كان للوزي ــل التدش ــم حف ــد انتهاء مراس بع
ــيل ملوقعه  ــودة األه ــوا فيه ع ــاع تدارس ــه اجتم ــيل وإدارت األه

املعهود يف الصدارة فتحية لهم. 

أحمد أبو منرص

وجهة نظر تحضريات لتدشني أنشطة مفوضية الكشافة باألمانة للعام ٢٠١٨م

اليوم.. افتتاح تنشيطية اليد باألمانة املجلس الدويل يوافق على استخدام تقنية الفيديو

٥ انتصارات وتعادل يف الجولة األوىل لبطولة األهلي املدرسية

تواصل منافسات بطولة الصمود برداع

شباب عمران يحرز كأس السالم 

نيمار يخضع لعملية جراحية

اليوم اختتام البطولة التنشيطية للمبارزة

انتصاران يف البطولة املدرسية الكروية بإب

مايو يفجر مفاجأة ويتغلب على الوحدة

املركز اإلعالمي األهالوياألهلي يحرز بطولة كبار السلة بامللتقى الشتوي
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