
الثورة / أحمد أبوزينه 
ــا العاملية وتويوتا إىل  صعد فريق
ــرشكات لكرة القدم  ــي بطولة ال نهائ
ــات الحكومية  ــباعية للمؤسس الس
ــاد  ــا اإلتح ــي ينظمه ــة والت واألهلي
 18 ــاركة  بمش ــرشكات  لل ــايض  الري

فريقاً .
ــق العاملية جاء عقب   تأهل فري

اكتساحه ريال موبايل بخمسة أهداف 
ــي أقيمت  ــاراة الت ــدف يف املب ــل ه مقاب

أمس عىل ملعب نادي وحدة صنعاء .
ــد  حام ــة  العاملي ــداف  أه ــجل  س
ــع  ــد مجيدي ــني) وماج ــود (هدف محم
ــر هدف  ــم الوت ــي وباس ــارس الحرب وف
لكل منهم ،فيما سجل مطيع الشهاري 

الهدف الوحيد للريال . 
أدار هذه املباراة الحكم كمال الغيل 
ــي البطولة  ــه العاملية يف نهائ ليواج

ــل إىل اللقاء  ــذي وص ــا ال ــق تويوت فري
ــبأفون  الختامي عقب تجاوزه فريق س
ــركالت الرتجيح 3/ 2 بعد نهاية اللقاء  ب

بالتعادل السلبي .
ــود  حم ــم  الحك ــاراة  املب ــذه  ه أدار 

املقفزي.
ــدة  ــادي وح ــب ن ــيحتضن ملع وس
ــاراة  املب ــاء  الثالث ــد  غ ــد  بع ــاء  صنع

النهائية بني فريقي تويوتا والعاملية.
تصوير /أحمد املعمري

ذمار/عادل الطيش
ــة  ــة الرتبي ــق كلي ــف فري خط
ثاني البطاقات املؤهلة إىل نهائي 
ــة ذمار  ــة بجامع ــة الكروي البطول
والتي تندرج ضمن فعاليات دورة 
ــة  والثقافي ــة  الرياضي ــطة  األنش
 2017 ــايل  الح ــام  للع ــة  الجامعي
ــا اإلدارة  ــي تنظمه الت م   2018 –
الشباب بالجامعة  العامة لرعاية 
ــذي حققه  ــوز الصعب ال بعد الف
ــة  ــق كلي ــىل فري ــس ع ــاح أم صب
اآلداب بثالثة أهداف مقابل هدف 
ــالب كلية اآلداب  ــد منحت ط واح
ــيلتقي  س ــا  فيم ــث  الثال ــز  املرك
فريقي الرتبية والعلوم التطبيقية 
ــة  للبطول ــي  الختام ــهد  املش يف 

صباح غد االثنني.

ــرة  ــة الك ــات بطول ويف منافس
ــة  كلي ــق  فري ــف  خط ــرة  الطائ
ــور للمباراة  ــة العب ــة بطاق الزراع
ــىل فريق  ــوز ع ــد الف ــة بع النهائي
كلية الرتبية بثالثة أشواط نظيفة 
وبهذه الخسارة يحتل فريق كلية 

الرتبية املركز الثالث.
ــات بطولة  ــت منافس واختتم
ــردي  ــة لف ــرة الطاول ــة لك الجامع
ــا  ــاركت فيه ــي ش ــات والت الطالب
ــهدت البطولة  ــد ش ــة وق 18 طالب
ــة  ــات كلي ــة لطالب ــيطرة مطلق س
ــرشي بعد الفوز باملراكز  الطب الب
الثالثة األوىل من خالل الطالبات:
األوىل/فاطمة سمري اسحاق، 
ــي عامر ضيف الله،  الثانية/أمان
الثالثة/خوله محمد عبدالواسع.

ــات  منافس ــت  اختتم ــا  كم
ــطرنج  للش ــة  الجامع ــة  بطول
لفردي الطالب والتي شارك فيها 
ــن فوز  ــفرت ع ــد أس ــا وق 44 طالب
الالعبني التالية أسماؤهم باملراكز 

األوىل:
ــالح  ص ــف  األول/يوس
ــرشي،  الب ــب  الط ــف/كلية  يوس
ــدره/ حي ــيل  ع ــالء  الثاني/ع

البيطري،  ــب  ــة والط الزراع كلية 
الثالث/مجد الدين سعيد محيي 

الدين/كلية الطب البرشي.
ــس مدير  ــاءات األم حرض لق
ــة  ــباب بالجامع ــة الش ــام رعاي ع
ــرشيف الكليات  ــد البدوي وم محم
ــاركة وأعضاء اللجنة الفنية  املش

واملنظمة.

 الخلقي والعرقبان بطال البندقية وعوضة وإيمان يتوجان يف المسدس

اختتام بطولتي الطاولة للطالبات والشطرنج للطالبالعاملية وتويوتا إىل نهايئ بطولة الشركات للكرة السباعية 

الرتبية يتأهل لنهايئ كروية جامعة ذمار

     

أحمد أبو منرص 

وجهة نظر

تكريم البشري

ــيس الرياضة يف  ــري أحد مؤس ــوم محمد محمد بش املرح
اليمن وله بصمات مشهودة ومساهمات رياضية يف مصاف 

الرواد الكبار للحركة الرياضية.
ــة يف الفريق  ــدأ حياته الرياضي ــد 1932م ب ــو من موالي ه
ــش والرشيحة  ــار ضباط  الجي ــذي كان يضم  كب ــر ال األحم
ــني املروني  ــتاذ أحمد حس ــن ضمنها األس ــة والتي م املثقف
وأحمد الحبيش واألستاذ محمد املاخذي والضابط حسني 
ــة تعز حيث  ــم انتقل إىل مدين ــربان وعبدالجبار غنيمة ث ج
ــة والعلمية   ــة والثقافي ــعلة الرياضي ــز حينها الش ــت تع كان

بحكم تواجد اإلمام أحمد حميد الدين واستقراره فيها.
ــري وجود نخبة من القيادات  ــتغل املرحوم محمد بش اس
ــة والثقافية أمثال  ــبعة يف الحياة الرياضي ــكرية املتش العس
ــد القصوص  ــدي والحاج محم ــا وإبراهيم رش ــد الثالي أحم
وبعض األمراء من آل حميد الدين وشكلوا معاً نواة رياضية 
ــيس نادي ريايض باسم النادي األهيل  ولدت منها فكرة تأس
ــدي تدريبات  ــم رش ــري وإبراهي ــد بش ــوم محم ــوىل املرح وت
ــكرية التي  الرعيل األول لرياضة تعز إىل جانب البعثة العس
جاءت من العراق.. وبهذا فأن أهيل تعز يكون ضمن املنافسة 
عىل التسمية األهالوية لألندية الثالثة يف الحديدة وصنعاء.
ــيس أهيل  ــري عند تأس ــد املرحوم بش ــد عن ــم يقف الح ل
ــرية  ــه إىل صنعاء واصل مس ــرد عودت ــة يف تعز فبمج الحامل

حياته الرياضية ومواصلة للعمل يف األهيل العاصمي..
يف  ــن  املتميزي ــرواد  وال األول  ــل  الرعي ــن  م ــرب  يعت وكان 

تأسيس وخدمة الحركة الرياضية.
ــادات الرياضية كانوا يف  ــرواد والقي ــا أن الكثري من ال وبم
ــنة بفعل تويل  ــرتة أكرث من ثالثني س ــيان طيلة ف ــة النس خان
ــخصيات لم تكن معارصة  ــباب والرياضة ش قيادة وزارة الش
ــن  ــتاذ حس ــاء االس ــيس إىل أن ج ــة  للتأس ــرتة الرياضي للف
ــباب فكان من أوىل مهامه  ــد زيد وتوىل قيادة وزارة الش محم
ــة للحركة  ــادات الرياضية املؤسس ــودة القي ــز عىل ع الرتكي
يف  ــاهمة  واملس ــل  العم ــة  مواصل يف  ــرتاكها  واش ــة  الرياضي

التواصل الستعادة مجدهم وتاريخهم الريايض.
ــن الرياضية وقدامى  ــة نجوم اليم ــكيل رابط - ومنها تش
ــوزراء  ــة أدراج ال ــت حبيس ــة التي ظل ــذه الرابط ــرواد, ه ال
ــراره  ق ــدر  ص ــد  زي ــر  الوزي ــات  توجه ــل  وبفض ــابقني  الس
ــة يف  ــهار الرابط ــني وإش ــل تدش ــة حف ــم إقام ــكيلها وت بتش
ــوم القدامى يف  ــم الرواد والنج ــي عظيم تم تكري ــوم تاريخ ي
ــم  ــهو وخطأ يف اس ــهود.. ونظرا لحدوث س ــك اليوم املش ذل
ــن زيد لذلك  ــتاذ حس ــري فقد تنبه األس ــوم محمد بش املرح
ــتدراك إقامة فعالية تكريمية األسبوع  ــخصيا اس وتبنى ش
املايض بحضور نجله األستاذ عبدالله محمد بشري الرئيس 
ــذي لكاك بنك للتأمني وأحد أبرز إداريي نادي وحدة  التنفي
ــلة  ــرص الذهبي ومن نجوم لعبة كرة الس ــاء يف زمن الع صنع
ــهادة تكريم والده  ــلمه لش ــهد تس ــبعينيات الذي ش يف الس
ارتياحا كبريا وإعجابا ملا يحمله أوال األستاذ عبدالله بشري 
ــوب الجميع ويف نفس  ــة اجتماعية ورياضية يف قل من مكان
ــيس الحركة الرياضية  ــت لتاريخ والده الريايض يف تأس الوق

يف اليمن.
ــه مثيل, فتحية  ــبق ل ــد حظي التكريم بتفاعل لم يس وق
ــتدرك  ــذا املوقف املرشف واملس ــن زيد عىل ه ــتاذ حس لألس
ــة  ــاة رواد الحرك ــع حي ــل م ــي التعام ــىل رق ــدل ع ــذي ي وال

الرياضية ونجومها.
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صنعاء/عيل غراد
ــس باملركز الوطني  افتتحت صباح أم
ــة  املرحل ــات  فعالي ــات  الدراج ــاد  التح
ــي  ــة ملدرب ــدورات العلمي ــن ال ــة م الثالث
ــات الوطنية  ــن واملنتخب ــج الواعدي برنام
ــة  اللجن ــه  تنظم ــذي  ال ــرأة  امل ــة  ورياض
ــهر  ــة عىل مدار العام مطلع كل ش األوملبي

وملدة خمسة أيام.
ــاركون يوم أمس  ــى املدربون املش وتلق
ــؤاد طارش  ــور ف ــني األوىل للدكت محارضت
ــارات واملقاييس  ــم االختب ــة بعل والخاص
يف  ــائعة  الش ــة  االنرثويومرتي ــوان  وبعن
الرياضة وأهميتها وطرق قياسها كأنماط 

جسمية وتضمنت املحارضة:
ــام وتعريف نمط  أهمية أنماط األجس
ــمني)،  ــم (النحيف – العضيل الس الجس

ــن املكونات  ــط م ــة خلي ــاط الثانوي األنم
ــن  ــو يتضم ــوي وه ــط األنث ــة، النم الثالث
ــمات  ــمي يرتبط بس ــان جس ــالك بني امت
الجنس اآلخر، أنماط النسيجي والواهن 

واملتضخم والضار وسيىء التكوين.
ــور عبدالغني  ــتعرض الدكت بينما اس
مطهر يف محارضته عن علم الفسيولوجيا 
ــريات  والتأث ــي  العصب ــاز  الجه ــوان  بعن

يف  ــخ  امل ودور  ــطات  واملنش ــة  الرياضي
ــع عمليات  ــؤول عن جمي ــان كمس اإلنس
ــاب  األعص ــكل  ش ــم  ث ــي  الحرك ــم  التعل

املختبئة ومنها:
ــرصي،  الب ــب  العص ــم،  الش ــب  عص
ــري،  البك ــب  العص ــي،  الحرك ــب  العص
ــب املبعد وأن 24  ــب الثالثي، العص العص
ــان موزعة  ــخ اإلنس ــرج من م ــاً تخ عصب

ــة واألعصاب  ــىل 12 عصباً يف كل ناحي ع
ــيماتها والنخاع الشوكي  الشوكية وتقس
ــل  طوي ــاع  نخ ــن  ع ــارة  عب ــو  ه ــذي  ال
ــكل يبلغ طوله حوايل 45  ــطواني الش أس
ــوكية ويمتد من  ــاة الش ــم يحاط بالقن س
ــرف العلوي  ــى الح ــري حت ــود الفق العم
ــارت  وأش ــة،  الثاني ــة  القطني ــرة  للفق
ــم  الجس ــىل  ع ــريات  التأث إىل  ــارضة  املح
ــن تعاطي  ــة ع ــي الناتج ــاز العصب للجه

املنشطات باختالفها وتعاطي القات.
ــون بربنامج  ــون امللتحق ــد املدرب ويؤك
ــدة العلمية التي  ــدورات عىل الفائ هذه ال
عادت عليهم يف جوانب علمية وتعليمية 
يف  ــارضون  املح وأن  ــة  خاص ــددة  متع
ــاتذة  ــم نخبة من األس ــج ه دورات الربنام
ــوم  العل يف  ــني  املتخصص ــني  الجامعي
ــدور املدرب يف إعداده  الرياضية املكملة ل

لالعبني.

الثورة / عبدالرقيب عبدالسالم
ــئني  ــة الناش ــات فئ ــس منافس ــوم ام ــاح ي ــت صب اختتم
ــالح  (ذكور -إناث) يف البطولة املفتوحة  للرماية األوملبية لس
ــام للفئات  ــاد الع ــا االتح ــي ينظمه ــدس الت ــة واملس البندقي
ــباب - ناشئني) والتي أقيمت عىل  العمرية الثالث (كبار-  ش
صالة األتحاد العام للرماية بالعاصمة  صنعاء بمشاركة نحو 
ــات والهيئات واملراكز   200 العب والعبة من مختلف املؤسس
ــاركة  ــات املجتمع املدني ومش ــات واملدراس ومنظم والجامع
ــب الوطني  ــن صفوف املنتخ ــاة  والراميات م ــن الرم نخبة م

للرماية وتحت إرشاف وزارة الشباب والرياضة.
ــالح البندقية لفئة الذكور  ــات س ــفرت نتائج منافس وأس
ــز األول بعد أن  ــد خالد الخلقي  باملرك ــن فوز الالعب أحم ع

ــايل النتيجة النهائية 600 درجة ،   حصد 418 درجة من إجم
وحصل عىل املركز الثاني الالعب عاطف عبدالسالم عاطف 
ــد أحمد الكبيس  ــة ، فيما نال الالعب مهن ــد 368  درج برصي

املركز الثالث بـ 368 درجة.
ويف منافسات فئة اإلناث لسالح البندقية توجت الالعبة 
ــز األول إثر تمكنها من جمع  ــئة إيمان العرقبان  باملرك الناش
ــي الالعبة مالك األغربي بـ  ــة ، وحققت املركز الثان 410 درج
ــن نصيب الالعبة  ــاء املركز الثالث م ــة ، يف حني ج 334 درج

أفنان فؤاد النجار بجمعها 272 درجة .
ــالح  س ويف  ــئني  الناش ــات  منافس ــد  صعي ــىل  وع
ــالم  ــب  عبدالس ــرز الالع ــور أح ــة الذك ــدس  لفئ املس
ــل ثانياً  ــة ،وح ــد 376 درج ــز األول برصي ــة املرك عوض
ــة  ــة 354 درج ــيس بحصيل ــد  الكب ــث أحم ــب لي الالع
ــه طارق   ــب عبدالل ــز الثالث الالع ــق املرك ــا حق ، بينم

املوساي بنتيجة 312 درجة .
ــز األول يف  ــار املرك ــان النج ــة إيم ــرزت الالعب وأح

ت  ــا فس ــر منا ــئات إث ــة الناش ــدس لفئ املس
ــا  تحقيقه

درجة   432
وحصدت   ،

املركز الثاني الالعبة 
سهري طارق املوساي بعد أن  

ــز الثالث  ــة ، ونالت املرك ــت 368 درج جمع
ــقيقتها الالعبة آزال طارق املوساي بنتيجة  ش

236 درجة.
ــاد العام للرماية  ــارة إىل أن االتح * تجدر اإلش

ــينظم حفل الختام وتكريم األبطال عقب  شهر  س
رمضان املبارك.

افتتاح املرحلة الثالثة لربنامج دورات مدريب الواعدين واملنتخبات

اختتام منافسات الناشئني املفتوحة للرماية األوملبية

صنعاء/نبيل الرتايب
ــة  بالعاصم ــت  اختتم
ــات بطولة  صنعاء منافس
ــن  م ــة  الثالث ــرى  الذك
ــود يف وجه العدوان  الصم
التي نظمها فريق سعوان 
يف  ــاً  فريق  18 ــاركة  بمش
ــباب  والش الرباعم  ــات  فئ

والناشئني.
حيث توج فريق إسماعيل الربازييل 
ــوزه يف  ــباب عقب ف ــة الش ــة فئ ببطول
ــرص  ن ــريه  نظ ــىل  ع ــة  النهائي ــاراة  املب

العاصمة بهدفني نظيفني.
ــة  ــس لجن ــام رئي ــاراة ق ــب املب وعق
ــؤون االجتماعية باملجلس املحيل  الش
ــب ومدير مكتب  ــود النقي باألمانة حم
ــعوب  ــة بمديرية ش ــباب والرياض الش
محمد أبو عسكر ورئيس نادي شباب 

ــم فريق  ــر بتكري ــيش جاب ــعوان جي س
الربازييل بكأس املركز األول وامليداليات 
ــرص العاصمة بكاس  ــة وفريق ن الذهبي
ــات الفضية كما  املركز الثاني وامليدالي
ــكأس املركز  ــعوان ب ــم تكريم فريق س ت
ــئني وفريق مالطف  ــة الناش األول يف فئ
ــة إىل تكريم فريق  ــز الثاني إضاف باملرك
ــة  لفئ األول  ــز  باملرك ــز  الفائ ــعوان  س
ــور النرص صاحب  ــم وفريق نس الرباع

املركز الثاني.

اختتام بطولة التصدي للعدوان بسعوان

نتيجة 312 درجة .
ــز األول يف  ــار املرك ــان النج ــة إيم زت الالعب

ــر ت  ــئات إث ــة الناش ــدس لفئ املس
ة 

ت 
ني الالعبة 

ق املوساي بعد أن  
ي

ــز الثالث  ــة ، ونالت املرك 36 درج
 الالعبة آزال طارق املوساي بنتيجة 

.
ــاد العام للرماية  ــارة إىل أن االتح ر اإلش

حفل الختام وتكريم األبطال عقب  شهر 
م

بارك.

الثورة / عبدالرقيب فارع
ــن  ــباب والرياضة حس كرم وزير الش
ــس  ــام للمجل الع ــني  ــد واألم ــد زي محم
ــني جمعان  ــة أم ــة العاصم ــيل بأمان املح
ــاء  صنع ــدة  وح ــادي  بن ــس  أم ــاح  صب
ــتجدين  ــكام املس ــاركني يف دورة الح املش
ــكام التي نظمها  ــدورة الرتفيعية للح وال
ــرة القدم باألمانة عىل مدى  فرع اتحاد ك
ــاركة 50 حكماً يمثلون  سبعة ايام وبمش

أمانة العاصمة واب والحديدة . 
ــباب  ــل الختام اكد وزير الش ويف حف
ــل  ــور حف ــة بحض ــعادته البالغ ــن س ع
ــة من الحكام  ــذه الكوكبة الرائع تكريم ه
وقضاة املالعب والذين سيكون لهم شأن 

كبري يف املستقبل .
ــاركني يف الدورة  ــال اتمنى من املش وق
ــوه  ــتمرار وتطبيق مادرس املواصلة واالس
ــام  االي يف  ــتنظم  س ــي  الت ــوالت  البط يف 

القادمة .
وطالب زيد من الحكام تشكيل نقابة 
ــوا خاضعني  ــى اليكون ــم حت ــة به خاص

لسيطرة اتحاد كرة القدم .
مختتماً حديثه بالشكر الجزيل لفرع 
ــه راجح القدمي  اتحاد كرة القدم ورئيس
ــدورة والتي لها  ــذه ال ــىل تنظيمهم له ع
ــل اكرب عدد  ــرية يف صقل وتأهي اهمية كب

ممكن من قضاة املالعب .
ــكر رئيس فرع اتحاد كرة  من جهته ش
ــح القدمي  ــة العاصمة راج ــدم بامان الق
ــباب والرياضة عىل  ــباب  الش ــر الش وزي
ــطة  دعمه ورعايته للدورة ولجميع  انش
الفرع من دوريات ومسابقات ، متمنيا ان 
ــاركني يف الدورة اضافة نوعية  يمثل املش
ــكل خاص  ــم التحكيم يف االمانة بش لعال

واليمن بشكل عام .
ــاركة  ــاً اىل ان الفرع فتح باب املش الفت
ــكام من اب  ــارك ح ــاركني حيث ش للمش
ــدورة من اجل اال تقترص  والحديدة يف ال

الفائدة عىل امانة العاصمة فقط .
ــاركني تطبيق  وتمنى القدمي من املش
ــة  ــات العمري ــات الفئ ــوه يف دوري مادرس
ــينظمها الفرع بعد شهر رمضان  التي س
ــددا عىل اهمية االستمرارية  املبارك، مش
ــل  يحص ــى  حت ــن  التماري ــة  ومواصل

املشارك عىل شهادة الحكم املبتدئ .
ــكر القدمي يف ختام كلمته اتحاد  وش
ــدة صنعاء واالمني  ــرة القدم ونادي وح ك
ــة امني  ــيل باالمان ــس املح ــام للمجل الع
جمعان عىل دعمه وتعاونه مع االنشطة 

التي ينظمها الفرع .
ــن جانبه هنأ محارض الدورة الحكم  م
ــاركني  ــدويل املعتزل محمد نعمان املش ال
ــتمرار  االس ــم  منه ــاً  متمني ــدورة  ال يف 

والتطبيق الفعيل بامليدان .
ــذه  ه ــل  مث ان  اىل  ــان  نعم ــار  واش
ــعب  الفعاليات تعرب عن قوة وصمود الش
ــم  رغ ــامخا  ش ــازال  م ــذي  ال ــي  اليمن
ــف  ــدوان والقص ــاة والع ــزان واملعان االح

ــأت  املتكرر وتدمري البنى التحتية واملنش
الرياضية .

ــباب  ــان قيادة وزارة الش وطالب نعم
ــباب  ــع الش ــام ووض ــن االهتم ــد م املزي
ــلم الرعاية ، شاكراً  والرياضة يف اعىل  س
ــاد القدم ولجنة  يف ختام كلمتة فرع اتح
ــم لهذه  ــىل تنظيمه ــة ع ــكام الفرعي الح

الدورة .
ــيل  ــا النزي ــم زكري ــكر الحك ــدوره ش ب
ــدورة متمنيا  ــاهمني يف انجاح ال كل املس
ــن  ــوا م ــني ان يكون ــه الخريج ــن زمالئ م
ــاهمني الفاعلني يف نهضة كرة القدم  املس

اليمنية مستقبال.
ــد  ــيل اىل واحدية الجس ــار النزي واش
ــدورة  ال ــذه  ه ــه  مثلت ــذي  ال ــايض  الري
ــارج االمانة  ــن خ ــكام م ــتضافة لح باس

وخاصة اب والحديدة .
ــباب  الش ــر  وزي ــام  ق ــك  ذل ــب  عق
ــة ضيوف  ــد بمعي ــن زي ــة حس والرياض
ــاركني يف  املش ــكام  الح ــم  بتكري ــل  الحف

ــتجدين ورئيس  الدورتني الرتفيعية واملس
ــكام  ــة الح ــس لجن ــكام ورئي ــة الح لجن
ــع  وجمي ــالم  االع ــائل  ووس ــة  باالمان

املساهمني يف نجاح الدورة .
ــم تكريم رئيس  ــش الحفل ت عىل هام
ــان  جمع ــني  ام ــاء  صنع ــدة  وح ــادي  ن
بشهادة مقدمة من فرع اتحاد كرة القدم 
ــرا لدعمه ورعايته  بامانة العاصمة تقدي
ــطة  ــاح انش ــه يف انج ــاهمته الفعال ومس

الفرع .
ــام والتكريم وكيل  * حرض حفل الخت
وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة 
ــي ووكيل  قطاع املرأة هناء  عباس املدوم
ــاط الريايض  ــام النش ــوي ومدير ع العل
ــباب  ــر مكتب الش ــان ومدي ــام دريب عص
والرياضة باالمانة عبدالله عبيد ورئيس 
ــدم بامانة  ــاد اليمني لكرة الق فرع االتح
ــر  املايل  ــح القدمي  واملدي ــة راج العاصم

لصندوق النشء عبدالله الديلمي 

إب/بندر األحمدي
يف  ــاً  حالي ــد  يتواج
ــدرب  امل إب  ــة  محافظ
ــام  خت ــد  محم ــوري  الس
الوطني  ــا  منتخبن ــدرب  م
ــدم يف  ــرة الق ــئني لك للناش
إطار جولته امليدانية التي 
ــات  محافظ يف  ــا  يجريه
ــار  الختي ــة  الجمهوري

ــب الوطني  ــي املنتخ العب
يف  ــاركة  للمش ــئني  للناش
ــرر  املق ــيا  آس ــات  نهائي
ــا خالل  ــا يف ماليزي إقامته
 7  – ــبتمرب  س  20 ــرتة  الف
ــي  والت ــني  املقبل ــر  أكتوب
ــا  منتخبن ــا  فيه ــارك  يش
الثانية  ــة  املجموع ــن  ضم
ــات كوريا  ــب منتخب بجان

الشمالية وعمان واألردن.

ــدرب  امل ــل  وص ــث  حي
إىل  ــس  أم ــوم  ي ــام  خت
ــار  الختي إب  ــة  محافظ
ــي  محافظت ــن  م ــني  العب
ــد أن زار عدد  ــز بع إب وتع
ــيطلع  من املحافظات، وس
ــتويات الالعبني  ــىل مس ع
ــدة  ــة ع ــالل متابع ــن خ م
ــوم  الي ــتقام  س ــات  مباري
ــعب  ــىل ملعب ش ــداً ع وغ
األوىل  ــع  تجم ــث  حي إب، 
ــعب واالتحاد،  فريقي الش
ــب يف الثانية منتخب  ويلع
تعز وريف إب، كما يلتقي 
ــة  ــاراة ثالث ــزان يف مب الفائ
يف  ــارسان  الخ ــب  ويلع

املباراة الرابعة.

ــباب  الش ــر  وزي ــد  عق
ــة  جمعي ــس  رئي ــة  والرياض
الكشافة واملرشدات حسن زيد 
يوم أمس اجتماعاً مع مفوضية 
كشافة أمانة العاصمة ملناقشة 
ــة  ــة إلقام ــريات الجاري التحض
ــة  لخدم ــفية  الكش ــالت  الحم
ــهر رمضان  ــع خالل ش املجتم
ــا مفوضة  ــارك التي تنفذه املب
ــهر  ــة خالل الش ــافة األمان كش
ــام  وللع ــام  ع كل  ــن  م ــم  الكري
ــم  ــوايل وبدع الت ــىل  ــث ع الثال
ــباب  الش وزارة  ــن  م ــل  وتموي
ــاركة أكرث من  ــة وبمش والرياض
ــاف وقائد من مختلفة  500 كش

مديريات العاصمة.
وتم خالل االجتماع مناقشة 
ــا  تجريه ــي  الت ــريات  التحض
ــالت  الحم ــذ  لتنفي ــة  املفوضي
ــل  ــان املقب ــهر رمض ــالل ش خ
ــي تتضمن خمس حمالت  والت
ــهر املبارك  تنفذ عىل مدار الش
ــاعدة رجال  ــة مس ــي حمل وه
ــري  ــرور يف تنظيم حركة الس امل
خالل الشهر الكريم والتي يتم 
ــة معظم جوالت  خاللها تغطي
ــهد  ومناطق العاصمة التي تش
ــتمر  وتس ــة  مروري ــات  اختناق
ــة نظافة  ــهر، وحمل الش طوال 
ــع املديريات  ــاجد يف جمي املس
ــة  العاصم ــجري  تش ــة  وحمل
ــد  ــوة العي ــع كس ــة توزي وحمل
ــرية  الفق األرس  ــن  م ــال  لألطف
ــى  والجرح ــهداء  الش ــاء  وأبن
الجرحى وتقديم  وحملة زيارة 

الهدايا لهم.
ــدد  ش ــاع  االجتم ــالل  وخ
الوزير زيد عىل رضورة أن يكون 
ــفي خالل شهر  الكش النشاط 
ــرث تميزاً وبما  رمضان املقبل أك
ــفية عامة  ــق بالحركة الكش يلي
ــافة األمانة خاصة، وبما  وبكش
ــفية يف  ــزز دور الحركة الكش يع
ــة املجتمع، مؤكداً  خدمة وتنمي
ــه يجب بذل جهود مضاعفة  أن
ــافة الوطني  بما يربز دور الكش

ــل  ظ يف  ــة  خاص ــاني  واإلنس
الظروف الصعبة التي يمر بها 
ــم  ــن جراء العدوان الغاش الوط
ــرح  ــل وج ــبب يف قت ــذي تس ال
ــى  ــري البن ــاء وتدم أالف األبري
ــاع  األوض ــور  وتده ــة  التحتي
ــة للوطن ما انعكس  االقتصادي
ــع  ــىل الوض ــلبية ع ــورة س بص

املعييش للمواطنني.
أن  رضورة  إىل  ــد  زي ــار  وأش
ــباب وأبناء  ــاركة ش ــون مش تك
يف  ــعة  وواس ــة  كثيف ــافة  الكش
ــرص عىل  ــذه الحمالت والح ه
ــا  بم ــفي  الكش ــزي  ال ــداء  ارت
ــز، مبدياً  ــن الظهور املمي يضم
ــل مع عدد  ــتعداده للتواص اس
ــال  واألعم ــال  امل ــال  رج ــن  م
ــاهمة يف دعم  ــم للمس ودعوته
ــة، مطالباً  ــالت الرمضاني الحم
بتوسيع العضوية يف املفوضية 
ــفي يف  الكش ــاط  النش وتفعيل 
ــتغالل  ــالل اس ــن خ ــة م األندي
ــوزارة  ــه ال ــذي تقدم ــم ال الدع
ــة  الحرك ــل  لتفعي ــة  لألندي

الكشفية.
ــتعرض  اس ــه  جانب ــن  م
ــافة باألمانة عيل  مفوض الكش
ــريات الجارية  ــمالن التحض ش
ــاً  متطرق ــالت،  الحم ــذ  لتنفي
ــد  ــي ق ــات الت ــض املقرتح لبع
ــالت  الحم ــاح  إنج يف  ــهم  تس
ــورة الالئقة أمام  ــا بالص وتربزه

ــل مع  ــا التواص ــع ومنه املجتم
ــه  ومطالبت ــاص  الخ ــاع  القط
ــن  م ــالت  الحم ــذه  ه ــاح  بإنج
ــواد  امل ــض  ببع ــم  الدع ــالل  خ
ــي تخدم الحمالت،  العينية الت
ــرياً إىل الصعاب واملعوقات  مش
يف  ــة  املفوضي ــه  تواج ــي  الت
للحمالت،  ــري  والتحض اإلعداد 
ــباب  ــكره لوزير الش موجهاً ش
ــة عىل تفاعله مع هذه  والرياض
ــا بما يضمن  ــالت ودعمه الحم
ــة  الالئق ــورة  بالص ــا  إخراجه
ــاح  النج ــا  له ــن  تضم ــي  والت
ــاب  الصع ــف  ملختل ــه  وتذليل
ومتابعة كافة التحضريات التي 
ــني  لتدش ــة  املفوضي ــا  تجريه
الحمالت خالل الشهر املبارك.

ــم  القائ ــاع  االجتم ــرض  ح
ــباب  ــل وزارة الش ــال وكي بأعم
ــد  محم ــباب  الش ــاع  لقط
ــب  ــام مكت ــر ع ــي، ومدي الرصم
ــة  باألمان ــة  والرياض ــباب  الش
املفوض العام للكشافة عبدالله 
عبيد، ومدير عام قرص الشباب 
تنمية  ــة  ــوض خدم الثقايف مف
املجتمع بجمعية الكشافة عيل 
مفوضية  ــاء  وأعض الجرموزي 
ــان  واللج ــة  باألمان ــافة  الكش
ــز  املراك ــادة  وق ــاعدة  املس

الكشفية باملديريات.
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