
إب/ بندراألحمدي
ــئي كرة القدم ، السوري محمد  اختتم مدرب املنتخب الوطني لناش
ــتمرت يومني  ــه امليدانية ملحافظة إب التي اس ــام أمس االثنني زيارت خت
ــدد من محافظتي إب وتعز لتمثيل املنتخب يف  بهدف اختيار العبني ج

نهائيات آسيا بماليزيا.
ــعب  ــات التي جمعت فرق الش ــة املباري ــدرب ختام بمتابع ــام امل وق
ــة تعز الذي  ــات ومحافظ ــم عدة مديري ــف إب الذي يض ــاد وري واالتح
ــيد والطليعة وباقي  حرض منها20 العبا من أندية االهيل والصقر والرش
األندية ، وأجريت عدة تقسيمات بهدف االطالع عىل مستويات وقدرات 
ــة النهائية خالل األيام املقبلة بعد عودة  الالعبني بانتظار إعالن القائم

املدرب إىل صنعاء.
ــرة القدم بإب قد كرما  ــباب والرياضة وفرع اتحاد ك وكان مكتب الش

املدرب ختام ومعهم نادي اتحاد إب بالدروع والشهائد التقديرية.
ــب الذي قوبل بها  ــئني الحفاوة والرتحي ــن مدرب منتخب الناش وثم

ــاح مهمته يف اختيار أفضل العنارص  يف محافظة إب والحرص عىل إنج
لصفوف املنتخب.

ــاد  ــق االتح ــي ، يف درب فري ــارس البعدان ــا ي ــعب إب تدريبي ــاد ش ق
ــارة ، وأرشف عىل العبي تعز نجيب  ــام زيد ، ودرب ريف إب فهد الس بس

سحلول ، فيما قاد املباريات تحكيميا زكريا النزييل.

ــم كونه ال يظهر  ــن الوقت املتاح له ــني أبدوا تذمرهم م ــم الالعب معظ
ــدودة خاصة وأن قلة الوقت يضع الالعب  إمكانياتهم الفنية بدقائق مع
ــدم األداء املطلوب ، وكان مفرتضاً أن تتاح  ــام ضغط نفيس كبري وال يق أم
ــوط واحد  الفرصة بصورة اكرب لو حصل كل العب عىل فرصة اللعب لش

يف حال استمرت زيارة ختام وقت أطول.

حجة / أحمد نارص مهدي
ــة  ول ط ب ل ــال  ط ب ــس  ب ع ــق  ري ف ــوج  ت
ــات  ب خ ت ن ــة مل روي ك ــد ال ائ ق د ال ي ــه ش ال
ــي  ت وال ــة  ج ح ــة  ظ اف ح م ب ــات  ري دي امل
ع  اون م ع ت ال ة ب ــط ش ــا إدارة األن ه ت م ظ ن

ة. ظ اف ح امل ة ب اض ري اب وال ب ش ب ال ت ك م
ــاره  ــاب ج س ــىل ح ــاء ع ــج ج وي ت ت ال
ات  رضب س  ب ب ب ع ع ل ىل م ر ع ــف ق ش ري ف
اراة  ب ــت امل اء وق ه ت ــد ان ع ح4/3 ب ي رتج ال
ــث  ي ح  (1/1) ــي  اب ج اإلي ــادل  ع ت ال ب
ــد  م اح ــس  ب ع ل ل  ي ــج س ت ال ــح  ت ت اف
م  ــل در اس ي ر ح ــف ش ادل ل ا ع م ي ع ف اي ض

ح  ي رتج ــات ال رضب ان ل ق ري ف ــم ال ك ت ح ي ل
ــاوي ،  س ي ع ــالزرق ال ت ل ــم س ت ــي اب ت ال
ــيل  ح ــس امل ل ج ــام امل ع ــني ال ــوم األم ق ي ل
ــواب  ــدي ث م ــب وح ي ط ــل ال ــس ده ب ع ب
ق  ري ــم ف ري ك ت يل ب ح ــس امل ل ج ــو امل ض ع
ــز األول  رك ات امل ي دال ي أس وم ــك ــس ب ب ع
ر  ــف م ش ري ك ــايل ، وت ــغ م ل ب ــة مل اف اإلض ب
غ  ل ب ي وم ان ث ز ال رك ات امل ي دال ي أس وم ــك ب
ل  ض زة أف ائ ر ج ك د اب م ح ال م ا ن م ــايل ك م
ق  ري ــن ف ع م اي ــد ض م ح أح ن ــارس وم ح
م  ري ك ــب ، وت ــل الع ض ــزة أف ائ ــس ج ب ع
زة  ائ ر ج ــف ق ش ري ــن ف م م ك ــل در اس ي ح

ة. ول ط ب داف ال ه

الثورة/ عبدالرقيب فارع
ــدوري الرمضاني  ــس قرعة ال ــت يوم أم اجري
الثاني لنادي وحدة صنعاء بمقر النادي بمنطقة 
ــه إدارة نادي  ــرشف علي ــه وت ــذي تنظم ــدة وال ح
الوحدة بمشاركة عرشة أندية من أمانة العاصمة 
ــينطلق يف 3  ــذي س ــدة وال ــة إب والحدي ومحافظ

رمضان وينتهي يف 23 من الشهر املبارك.
ــن  ــاركة م ــة املش ــن األندي ــالن ع ــبق اإلع وس
ــباب  املحافظات مثل العنيد من محافظة إب وش
ــيل صنعاء ووحدة  ــن الحديدة وفرق أه الجيل م

ــو والرشطة  ــوك و22ماي ــة والريم ــاء والعروب صنع
ــب صنعاء من  ــة العاصمة ومنتخ ــن امان وآزال م

محافظة صنعاء.
ــاركة إىل مجموعتني  ــرق املش ــت الف ــد وزع وق
ضمت املجموعة األوىل (أهيل صنعاء - شعب إب 
ــباب الجيل - الرشطة) فيما ضمت  - العروبة - ش
ــة الثانية (الوحدة - 22 مايو - الريموك -  املجموع

منتخب صنعاء - آزال).
ــة مللتقى  ــة املنظم ــر أن اللجن ــر بالذك الجدي
ــدت اجتماعا بحضور مندوبي  وحدة صنعاء عق
ــكاليات  ــاركة وتم إقرار الكثري من اإلش الفرق املش
واملعوقات التي تخص املشاركة وأبرز هذه األمور 

ــاد وأن تقام مباريات  ــدل مواصالت لكل ن رصف ب
ــة  البطول ــام  وتق  ، ــائية  املس ــرتة  الف يف  ــة  البطول
ــات ويتأهل األول والثاني من كل  بنظام املجموع
ــف الفريق  ــدم كل ناد كش ــىل أن يق ــة وع مجموع
ــىص ، وعرشين  ــاً كحد أق ــن ثالثني العب ــون م املك
ــاد العام  ــق الئحة االتح ــى وتطب ــاً كحد أدن العب
ــاراة 80 دقيقة عىل  ــتثناء مدة املب لكرة القدم باس
ــجيل 20 العباً يف كشف  ــوطني إضافة إىل تس الش
ــبق التغيريات خمسة العبني  املباراة إضافة ملا س
ــىل الكرت األحمر  ــكل فريق والالعب الحاصل ع ل
ــادي وحدة  ــد رحب ن ــاراة ، وق ــف مب ــارش يوق املب

صنعاء بكل الفرق املشاركة.

وأسفرت نتائج القرعة عن النحو التايل:
املجموعة األوىل

شباب الجيل × شعب إب - 4رمضان
أهيل صنعاء -العروبة

الرشطة (باي)
املجموعة الثانية

 - ــاء  صنع ــة  محافظ ــب  منتخ  × ــو  22ماي
5رمضان

الريموك × وحدة صنعاء
آزال (باي)

ــدة  ــادي وح ــس ن ــة رئي ــراء القرع ــرض إج ح
صنعاء األخ أمني جمعان

إجراء قرعة الدوري الرمضاين بوحدة صنعاء

البيضاء/ محمد املشخر
ــية برداع محافظة  ــرة القدم بمديرية الرياش ــيطي لك ــرز فريق وحدة طلب كأس الدوري التنش أح
ــخصية الرياضية والشبابية ماجد  ــاركة 14 فريقا بدعم الش ــعبية الذي أقيم بمش البيضاء للفرق الش

قايد الجهمي واملغرتبني يف املهجر من أبناء طلب الرياشية.
جاء ذلك اثره تغلبه أمس عىل فريق اتحاد الجهادع وبضيع بثالثة أهداف نظيفة.

ــيل العبيي ومدير مكتب  ــية قحطان ع ــب مدير إدارة األمن بمديرية الرياش ــلم نائ وعقب املباراة س
ــخصية  ــة املنظمة للدوري الش ــس الفخري رئيس اللجن ــل الجالل والرئي ــة عبدالجلي ــوال املدين االح
الرياضية والشبابية ماجد الجهمي ، كأس الدوري وامليداليات الذهبية لكابنت فريق وحدة طلب وكأس 
ــاد الجهادع وبضيع ، وكأس املركز الثالث لفريق صقور  ــف وامليداليات الفضية لكابنت فريق اتح الوصي

قراضة وكأس الفريق املثايل لكابنت فريق النور بيت الوحييش ، وتم تكريم املربزين يف الدوري وهم:
أرشف محمد ويس - كأس أفضل العب

حسني هادي - كأس أفضل حارس
نواف الصباحي - كأس هداف الدوري برصيد 8 أهداف 

ــاهم يف إنجاح الدوري بالدروع  كما تم تكريم لجان التحكيم والتنظيم واإلعالم واملعلقني وكل من س
والشهائد التقديرية والهدايا العينية.

وحدة طلب يحرز الدوري التنشيطي بالرياشية

     

حسن الوريث

وجهة نظر
شكرا أهلي صنعاء .. والعزاء 

لوزارة الرتبية

ــية للطالب والطالبات  ــح النادي األهيل بصنعاء يف تنظيم بطولة مدرس نج
ــني متتاليني وهذا  ــدم وبعض األلعاب األخرى ولعام ــة العاصمة يف كرة الق بأمان
ــك يضاف إىل سلسلة نجاحات النادي األهيل بصنعاء املستمرة يف  النجاح الش
ــة والبطوالت الناجحة التي  ــف املجاالت الرياضية والثقافية واالجتماعي مختل
ــة ثقافية اجتماعية رائدة  ــة تربوية رياضي يقيمها والتي تؤكد أننا أمام مؤسس

وعريقة عىل مستوى الوطن اليمني.
ــن إيمان مطلق  ــا انطالقا م ــذه البطولة أيض ــه أن تنظيم ه ــك في ومما ال ش
ــية تشكل دعامة أساسية للرياضة الوطنية  لقيادة النادي بأن الرياضة املدرس
ــاً حقيقيا للتنقيب عن املواهب الرياضية وصقل مهاراتها وتوجيهها إىل  ومنجم
ــحب البساط من وزارة  ــتطاع النادي أن يس األندية واملنتخبات وبالتايل فقد اس
ــب العملية  ــرب من أهم جوان ــدت دورها يف جانب يعت ــم التي فق ــة والتعلي الرتبي
ــياً لنجاحها وربما أنها انشغلت ليس من اآلن  الرتبوية والتعليمية وركناً أساس
ــت بالقصرية بأمور وأشياء بعيدة إما لجهل بأهمية الرياضة  لكن منذ فرتة ليس
ــتيعاب كامل لدور  ــدم اس ــية أو ع ــطة املدرس ــب مهم من األنش ــية كجان املدرس

األنشطة بشكل عام يف منظومة العملية التعليمية والرتبوية.
وبالتأكيد أننا قد نغفر ألي شخص جهله باليشء إذا كان غري مختص فيه 
ــخص جاهال بمجال  ــه لكن أن يكون الش ــت وظيفت ــل فيه أو أنها ليس أو ال يعم
ــذي ال يمكن أن تغفره  ــي الكارثة واليشء ال ــه ووظيفته فهذه ه ــه وتخصص عمل
ــؤويل األنشطة املدرسية سواء يف وزارة الرتبية  له وربما أن ذلك ينطبق عىل مس
ــطة  ــا أن معلوماتهم عن األنش ــن ربم ــات الذي ــا يف املحافظ ــم أو مكاتبه والتعلي
ــابقة يف  ــية أنها مباراة يف كرة القدم أو الكرة الطائرة أو عىل أبعد حد مس املدرس
ــا قحطان وهذا  ــج تلفزيوني كما فعلت ماري ــاركة يف برنام ــج الدرايس ومش املنه
ــالب العرب الذين بدورهم  ــل الطالب اليمني يقف يف آخر الصف من الط ما جع
ــا تكون نظرتنا  ــم يف البلدان األخرى فعندم ــر الصفوف من أقرانه ــون يف آخ يقف

كمسئولني لألنشطة املدرسية قارصة فبالتأكيد ستكون هذه النتيجة.
ــؤويل األنشطة املدرسية سواء  وال يمكن أن يكون هذا الكالم تجنيا عىل مس
ــيعرف  ــة إليه وس يف الوزارة أو يف املحافظات فبإمكان أي منكم زيارة أقرب مدرس
ــية كلها غابت تماما عن العملية التعليمية والرتبوية  ــطة املدرس تماما أن األنش
ــم واملعامل واملكتبات  ــطة وتم تحويل املالعب واملراس فقد انتهت حصص األنش
ــاء وجه العملة  ــون مربرا إلنه ــة ال يمكن أن تك ــية بحجج واهي ــول دراس إىل فص
ــان لعملة واحدة  ــية وجه ــطة املدرس الثاني حيث أن التحصيل العلمي واألنش

وبهما ينهض التعليم بشكل متوازن.
ــكل حجر  ــواء الصفية أو الال صفية تش ــية س ــطة املدرس بالتأكيد أن األنش
ــكل  ــان غيابها أو تغييبها يش ــة وبالتايل ف ــة العملية التعليمي ــة يف منظوم زاوي
ــة تشكل االنطالقة  رضبة قاصمة للتعليم وأيضا للرياضة عىل اعتبار أن املدرس
ــوازى مع تحصيله  ــة وتت ــكل يف املدرس ــذي تبدأ مواهبه تتش ــايض ال األوىل للري
العلمي وتساعده عىل ذلك فبدون األنشطة املدرسية ينشأ جيل جامد غالبيته 
غري مبدع وهذا ما نلحظه كثريا يف األجيال التي تخرجت وتتخرج ومسؤولونا ال 

يدركون ذلك وليس لديهم الوعي بهذا األمر وإال لكان األمر تغري.
ــيد به لكنه ليس البديل  ما قام به النادي األهيل بصنعاء جهد يجب أن نش
ــية وليست كلها  ــطة املدرس للرتبية والتعليم كما أن الرياضة هي جزء من األنش
ــة رياضية هنا أو بطولة هناك فال يجب  ــوا يف جعل األندية تقيم بطول وأن نجح
ــات وبالتايل الهروب  ــئوليها أن ال يتحججوا بضعف اإلمكاني ــوزارة ومس عىل ال
ــئوليتهم باعتبارهم  ــة تهربا من مس ــي وراء األندية الرياض ــف والتخف إىل الخل
ــة  ــة وعليهم أن يعملوا عىل دراس ــية كامل ــطة املدرس ــؤول األول عن األنش املس
ــر فأكرث من  ــة الصف ــل إىل درج ــية الذي وص ــطة املدرس ــايل لألنش ــع الح الوض
ــق وبنية تحتية  ــية وال مراف ــطة مدرس ــة من املدارس لم يعد بها ال أنش 95 باملائ
ــطة املدرسية وبالتايل وضع  ــطة والوزارة ألغت تماما حصص األنش لهذه األنش
ــة التعليم هذا إذا  ــطة كجناح مهم يف منظوم ــرتاتيجية ورؤية جديدة لألنش إس

كان لديهم اإلدراك واملعرفة بأهميتها.
ــك قمت بدور غريك  ــكرا أهيل صنعاء ألن ــك إال أن نقول ش ــام ال نمل يف الخت
ونفذت هذه البطولة التي شهدت تنافسا كبريا وحماسا منقطع النظري من قبل 
ــاركني ما يدل عىل أن هناك تعطشا كبريا لديهم ملمارسة  الطالب والطالبات املش
ــطة  ــبب غياب األنش ــة أو غريها وذلك بس ــواء الرياضي ــة س ــطة املختلف األنش
ــوزارة الرتبية والتعليم  ــا أن نقول ال عزاء ل ــد فان من واجبن ــدارس وبالتأكي يف امل
ــلة  ــئولياتكم كسلس فالتقصري كبري ويجب تالفيه وتداركه وعليكم أن تدركوا مس

مرتابطة ومنظومة متكاملة.
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عبس يحرز بطولة الشهيد القائد بحجةمدرب منتخب الناشئني يختتم زيارته إلب

ذمار/ عادل الطيش
ــام  ع ــر  مدي ــن  أعل
ــباب  الش ــب  مكت
ــة  ــة بمحافظ والرياض
ــد  أحم ــني  حس ــار  ذم
ــم  ــالق اس ــويف إط الص
ــهيد  الش ــس  الرئي
ــاد  الصم ــح  صال
ــاب  األلع دورة  ــىل  ع
الرمضانية  ــة  الرياضي
ــة  الرابع ــنوية  الس
ــينظمها  س ــي  والت
ــباب  الش ــب  مكت
باملحافظة  ــة  والرياض
ــروع  ف ــع  م ــاون  بالتع
الرياضية  ــادات  االتح
ــاركة  للمش ــارة  املخت
ــدورة  ال ــات  منافس يف 
ــن  م ــة  الرمضاني

ــي  ــور االيجاب ــارزة وذات الحض ــادات الب االتح
والفاعل يف قائمة الرياضة الذمارية.

ــالم أنه تم  ــائل اإلع موضحا يف حديثه لوس
ــح الصماد  ــهيد صال ــم الرئيس الش اختيار اس
ــات دورة األلعاب الرياضية  إلطالقه عىل فعالي
ــدا ووفاء  ــة تخلي ــنوية الرابع ــة الس الرمضاني
للرئيس الشهيد صالح الصماد وتقديرا ملواقفه 
ــا كل يمني  ــي يفخر به ــارة والت ــة الجب الوطني
ــه كان مناهضا  ــه كون ــىل وطن ــور ع ــف غي رشي
ــم  ــري الهمجي الوحيش الغاش ــدوان الربب للع
ــدوان عىل اليمن أرضا  ــدول تحالف الرش والع ل

وإنسانا.
ــريا إىل أن شباب ذمار ورياضتها معروفة  مش

بوفائها  ــخ  التاري ــرب  ع
ــن ولكل  ــاء اليم لعظم
ويف  ــرار  األب ــهداء  الش
ــس  الرئي ــم  مقدمته
ــح  صال ــهيد  الش
ــاد الذي ضحى  الصم
يف  ــة  رخيص ــه  بروح
ــزة  وع ــة  رفع ــبيل  س
ــانا  ــن أرضا وإنس اليم
ــهدائنا  ش ــب  جان إىل 
ــال  رج ــن  م ــال  األبط
ــان  واللج ــش  الجي
ــني  املرابط ــعبية  الش
ــزة  الع ــن  ميادي يف 
ــرشف  وال ــة  والبطول
دفاعا عن ارض الوطن 

الغالية.
أن  إىل  ــا  الفت
النطالق  االستعدادات 
ــهيد  الش الرئيس  دورة 
ــاق وبأعىل  ــىل قدم وس ــح الصماد تجري ع صال
ــهر  ــتكون يف األيام األوىل من الش ــرية والتي س وت
ــباب  الش ــر  وزي ــن  م ــة  كريم ــة  برعاي ــل  الفضي
ــد  ــار محم ــظ ذم ــد ومحاف ــن زي ــة حس والرياض
ــتكون األكرب يف  ــني املقديش والتي بدورها س حس
البطوالت الرياضية الذمارية كون عدد املشاركني 
ــون يف  ــاب سيتنافس ــيتجاوز األلفي ش ــا س فيه

العديد من األلعاب الفردية والجماعية.
ــات  الجه كل  ــوة  بدع ــه  ترصيح ــا  مختتم
ــباب ورياضيي املحافظة للمشاركة  املسؤولة وش
ــهيد صالح  ــاح دورة الرئيس الش ــة يف إنج الفاعل
ــما وطنيا عظيما يجب  الصماد كونها تحمل مس

االحتفاء به وتخليد ذكراه عرب الزمن.

الثورة/محمد الخمييس
ــاط  تواصل اللجنة املنظمة العليا للنش
الرمضاني الخامس والثالثون بنادي أهيل 
ــرية النطالق  ــات األخ ــاء وضع اللمس صنع
ــم  أس ــل  ــي تحم الت ــة  الرمضاني ــة  البطول
ــهيد عبدالعزيز عبدالغني باستكمال  الش
ــدوري يف  ــالق ال ــة النط ــزات الالزم التجهي
ــارك والذي  ــان املب ــهر رمض ــث من ش الثال
ــلة وكرة  ــيقام يف ألعاب (كرة القدم والس س
ــايف) وبدعم ورعاية  ــاط الثق الطاولة والنش
ــاري وأوالده التجارية  ــيل الحب مجموعة ع
والصناعية ممثلة برئيس املجموعة يحيى 

الحباري.
ــدد أكد نائب رئيس اللجنة  ويف هذا الص
ــي لكرة  ــدوري الرمضان ــا لل ــة العلي املنظم
القدم بنادي أهيل صنعاء يف نسخته الـ35 
ــري أن بطولة العام الجاري  عبدالله الجاب
ــد مرور 35  ــرية كونها تقام بع ــا أهمية كب له
ــس العام  ــن عمر الدوري الذي تأس عاماً م
ــة خاصة  ــة نكه ــي البطول ــا يعط 1984م م
وصفة خاصة عىل اعتبارها أقدم البطوالت 
ــاً،  انتظام ــا  وأكرثه ــهرها  وأش ــة  الرمضاني
كأس  ــىل  ع ــام  تق ــة  البطول أن  إىل  ــرياً  مش
ــة  ــي وبرعاي ــز عبدالغن ــهيد عبدالعزي الش
ــاري  الحب ــد  ــيل محم ــة ع ــم مجموع ودع

وأوالده التجارية والصناعية.
وثمن الجابري الدعم الكبري والالمحدود 
ملجموعة الحباري ممثلة بالداعم األهالوي 
ــاري، معترباً أن الجميع  الدائم يحيى الحب
ــة  الرياضي ــخصية  الش ــذه  ه ــن  م ــاد  اعت

واألهالوية الدعم السخي واملستمر 
وهو ما ليس بغريب عليه خاصة أنه 
داعم مستمر لكل أنشطة وفعاليات 
النادي منذ سنوات عديدة، متطرقاً 
ــا يف ذلك  ــتمر بم ــه مس ــه دعم إىل أن
ــة  ــة املقبل ــة الرمضاني ــم البطول دع
التي تحمل اسم الشهيد عبدالعزيز 
ــات كرة  ــمل منافس ــي وتش عبدالغن
ــات  ــار والرباعم ومنافس ــدم للكب الق
ــلة والطاولة إضافة  ــرة الس لعبتي ك
ــكر  ش ــاً  موجه ــايف،  الثق ــاط  للنش
مجلس إدارة النادي األهيل واللجنة 
ــة  الداعم ــخصية  للش ــة  املنظم
ــىل  ع ــاري  الحب ــى  يحي ــة  األهالوي
ــع النادي ودعمه  ــتمر م تفاعله املس
ــباب النادي وكل شباب  ورعايته لش

الوطن.
ــة  اللجن ــو  عض ــح  أوض ــه  جانب ــن  م
ــنباني  ــة العليا للدوري رضوان الس املنظم
ــايل  الح ــام  للع ــة  الرمضاني ــة  البطول أن 
ــم الشهيد  ــتكون مميزة لذا تم إطالق اس س
ــه  يكن ــا  مل ــا  عليه ــي  عبدالغن ــز  عبدالعزي
ــخصية من حب واحرتام  الجميع لهذه الش
ــن طوال  ــه للوط ــا قدم ــاً مل ــراً وعرفان وتقدي
ــمل  ــة ستش ــرياً إىل أن البطول ــه، مش حيات
ــن األلعاب منها كرة  ــات يف العديد م منافس
ــلة وكرة  ــرة الس ــم وك ــار والرباع ــدم للكب الق

الطاولة والنشاط الثقايف.
ــدم  الق ــرة  ك ــة  بطول ــنباني:  الس ــال  وق
ــون  ــاً يمثل ــا 12 فريق ــارك فيه ــار يش للكب
ــض الجهات  ــة وبع ــة األمان ــن أندي ــدد م ع

ــة، وانتهز هذه  ــمية والرشكات الخاص الرس
ــكر والتقدير  الفرصة ألعرب عن خالص الش
ــالوي  ــم األه ــة الداع ــخصية الرياضي للش
ــه  ــه ودعم لرعايت ــاري  الحب ــى  األول يحي
ــطة خالل  ــل إلقامة كل هذه األنش املتواص
ــا ليس بغريب  ــهر رمضان املبارك وهو م ش
ــف بجانب  ــق أهالوي ويق ــه كونه عاش علي

النادي باستمرار.
ــورة جدول مباريات  وفيما ييل تنرش الث

دور املجموعات:
ــباب العروبة/3  ــهيد الصيفي × ش الش

رمضان – املجموعة األوىل
ــان – املجموعة  ــو × آزال/3 رمض 22ماي

األوىل
ــد/4 رمضان –  ــة × مطاعم العمي الرشط

املجموعة الثانية
ــي/4  عبدالغن ــز  عبدالعزي  × ــوك  الريم

رمضان – املجموعة الثانية
ــدة/5 رمضان –  ــباب الوح ــل × ش النق

املجموعة الثالثة
ــهيد الصماد/5  ــازون × الش ــاي األم ش

رمضان – املجموعة الثالثة
ــان –  ــي × آزال/6 رمض ــهيد الصيف الش

املجموعة األوىل
ــو/6 رمضان –  ــباب العروبة × 22ماي ش

املجموعة األوىل
ــي/7  عبدالغن ــز  عبدالعزي  × ــة  الرشط

رمضان – املجموعة الثانية
ــم العميد/7 رمضان –  الريموك × مطاع

املجموعة الثانية
ــاد/8 رمضان –  ــهيد الصم النقل × الش

املجموعة الثالثة
ــدة/8  ــباب الوح ــازون × ش ــاي األم ش

رمضان – املجموعة الثالثة
 – ــان  رمض آزال/9   × ــة  العروب ــباب  ش

املجموعة األوىل
الشهيد الصيفي × 22مايو/9 رمضان – 

املجموعة األوىل
ــز  عبدالعزي  × ــد  العمي ــم  مطاع

عبدالغني/10رمضان – املجموعة الثانية
 – ــان  الريموك/10رمض  × ــة  الرشط

املجموعة الثانية
ــباب الوحدة  × الشهيد الصماد/11  ش

رمضان – املجموعة الثالثة
ــازون/11 رمضان –  ــاي األم النقل × ش

املجموعة الثالثة.

اللجنة المنظمة وقيادات النادي يثمنون دعم الحباري

أهلي صنعاء يضع اللمسات األخرية لبطولة الشهيدعبدالعزيز عبدالغني
إطالق اسم الرئيس الشهيد الصماد على 

دورة األلعاب الرياضية بذمار
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