
     

عبدالسالم فارع

وجهة نظر
عيدكم مونديال

ــل أن نكون  ــارك نأم ــد الفطر املب ــط تفصلنا عن عي ــام فق ــة أي ثالث
جميعاً من عتقاء هذا الشهر الكريم وأن يتقبل الله من الجميع صالح 
ــادم وقد حل األمن  ــل أن يأتي العام الق ــاء الله كما نأم ــال إن ش األعم

واألمان والتنمية الشاملة كل ربوع الوطن الحبيب.
ولكل املتفوقني يف املسابقات واملنافسات الرياضية والثقافية خالل 
ــن نجاحات  ــم ما حققتموه م ــران نقول: مبارك لك ــهر التوبة والغف ش
ــىل تجاوز كل  ــال بأننا قادرون ع ــث الكثري من اآلم ــة بعثت وتبع مرشق

التحديات واملعوقات.
ــة  املكثف ــتعدادتها  اس ــارات  الق ــات يف كل  املنتخب ــتكملت كل  اس
ــادم وبرغم أن كل  ــيا الق ــات كرة القدم يف مونديال روس لخوض منافس
ــاركة ال تعد  ــات الكروية الودية التي خاضتها املنتخبات املش املواجه
ــتوياتها الحقيقية إال أنها كشفت عن عديد املالمح التي  ــاً ملس مقياس
ــابات وعربيا يمكننا القول بأن ممثيل  ــتبني عليها الكثري من الحس س
ــكو "مرص – تونس – املغرب – السعودية" باتوا  العرب يف مونديال موس
ــا إىل الدور  ــات وإذا انتقل أي منهم ــتعدادا للتصفي ــدادا واس ــرث إع أك

الثاني فسوف يكون ذلك إنجازاً للكرة العربية واإلسالمية.
ــة ذلكم املهرجان  ــرة القدم صنعاً بإقام ــن االتحاد املرصي لك أحس
ــول املنتخب إىل  ــدويل احتفاء بوص ــب القاهرة ال ــذي احتضنه ملع ال
ــاهد نجومها وأبطالها  املونديال، حيث حرضته الجماهري الغفرية لتش
ــرة االنجليزية صاروخ  ــم الك ــب األول ونج ــم نجم املنتخ ويف مقدمته

الرشق حسب مقدم املهرجان النجم الكبري محمد صالح.
ــاهدون نجوم  ــم كانت الفرحة غامرة يف مدرجات امللعب وهم يش وك
ــاقهم  ــروح العالية وهم يطوفون امللعب ليبادلوا عش ــب بتلك ال املنتخ
ــكو  ــية موس ــالم قبل مغادرتهم أمس إىل العاصمة الروس التحية والس
ــيكون جاهزا  ــوقهم األول محمد صالح س ــد تبني للجميع بأن معش وق

لخوض لقاء الجمعة القادم.
ــابقة صاحبة املواقف  تظل املنتخبات األفريقية يف املوندياالت الس
األكرث طرافة وبامتياز تام، فعىل سبيل املثال أحد املنتخبات األفريقية 
ــدول املضيفة وهي تحوي مجموعة من  ضبطت حقائبها يف إحدى ال
ــدم دخولها  ــؤولة يف املطار عىل ع ــة وأرصت الجهات املس ــرود امليت الق
ــيني يف تلك الدولة إال رسعة التواصل  بل وإتالفها فما كان من السياس
ــرود هي الوجبة املفضلة  ــني يف املطار وإقناعهم بأن تلك الق مع املعني
ــوية، ويف مونديال 86م حقق منتخب الكامريون  للمنتخب كلحوم مش
ــه إىل فندق آخر يطل عىل حديقة  ــج مرشفة بعد أن نقل مقر إقامت نتائ

حيوانات يعني الجماعة عاشوا الجو الذي تعودوا عليه.
ــد أرشت إىل أن كأس  ــة كنت ق ــرب هذه الزاوي ــابقة وع ــة مس يف إطالل

العالم سيكون حافًال بعديد املفاجآت منذ بداياته األوىل.
وها آنذا أذكر من جديد ألقول ترقبوا عديد املفاجآت لكن ال ترتقبوا 

أن تكون املنتخبات العربية كلها يف الدور الثاني.
ــدور الثاني  ــول إىل ال ــن الوص ــان م ــب أو منتخب ــن منتخ وإن تمك
ــكل املقاييس، قولوا يا  ــب بل معجزة ب ــوف لن تكون مفاجأة فحس فس

خربة آمني... آمني إن شاء الله.
ــتطاع أهيل تعز أن يحرز البطولة الرمضانية لكرة القدم بعد أن  اس
ــدف نظيف تفاصيل اللقاء غداً  ــيد وتغلب عليه به عصف بآمال الرش
بعد معرفة نتيجة لقاء اليوم بني الصقر والذي سيحدد صاحب املركز 
الثاني، تقبل الله منا ومنكم صالح األعمال وعيدكم مونديال وكل عام 

والجميع بألف خري إن شاء الله.
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الثورة/ أمين الظاهري
ــاعدة  دخلت فعاليات حملة مس
ــا  يومه ــة  الرمضاني ــرور  امل ــال  رج
ــي  ــوايل والت ــىل الت ــرش ع ــابع ع الس
ــة  أمان ــافة  كش ــة  مفوضي ــا  تنظمه
ــن 100  ــرث م ــاركة أك ــة بمش العاصم
ــا  ــتمر فعالياته ــد وتس ــاف وقائ كش
ــان الجاري،  ــهر رمض حتى نهاية ش
ــفية  واملندرجة ضمن الحمالت الكش

الرمضانية الثالثة لخدمة املجتمع.
ــافة  ــباب الكش ــث يواصل ش حي
ــال املرور،  ــاعدة رج ــري مس ــزم كب بع
وذلك ببذلهم ألقىص الجهود يف نهار 
ــم األوضاع  ــان ورغ ــهر رمض ــام ش أي
ــن يف  ــا، مؤكدي ــها بالدن ــي تعيش الت
ــذه الفعالية  ــىل إنجاح ه إرصارهم ع
ــهم يف  مهما كانت الظروف، وبما يس
بث روح التعاون بني شباب الكشافة 
ورجال املرور يف العمل عىل الحد من 

ــهام يف توعية  ــة واإلس ــات املروري االختناق
السائقني.

ــهدت الحملة زياراة  وكانت الحملة وش
ــئولني يف  ــبه يومية من قبل املس ميدانية ش
ــافة  ــة وقادة الكش ــباب والرياض وزارة الش
ــادت بتألق  ــخصيات االجتماعية أش والش
ــباب الكشافة وتواجدهم الكثيف واملميز  ش
ــة العاصمة  ــم جوالت ومناطق أمان يف معظ
للوقوف جنبا" إىل جنب مع إخوانهم رجال 

املرور يف تنظيم حركة السري.
ــافة  ــباب الكش ــر نفذ ش ــياق آخ ويف س

ــالل الثالثة األيام املاضية حملة تنظيف  خ
ــا  فيه ــارك  ش ــي  والت ــة  العاصم ــاجد  مس
ــىل  23  ــم ع ــم توزيعه ــداً ت ــافاً وقائ 90 كش
مسجداً يف 7 مديريات هي صنعاء القديمة 
ــبعني  ــعوب والس ــة وش ــدة والصافي والوح

وآزال والتحرير.
ــفية  ــالت الكش ــره أن الحم ــر ذك الجدي
تتضمن خمس حمالت هي مساعدة رجال 
املرور وتنظيف املساجد وتشجري وتحسني 
ــن  ــى م ــارة الجرح ــة وزي ــوارع العاصم ش
ــوة  ــعبية وكس أبطال الجيش واللجان الش

العيد لألطفال الفقراء واملحتاجني.

الثورة / أبوزينه
ــى  امللتق ــات  فعالي ــوم  الي ــم  تختت
ــعب صنعاء  ــي لنادي ش ــي الثان الرمضان
بإقامة املباراة النهائية لبطولة لكرة القدم 
ــة اليمن  ــة وجامع ــي قناة الهوي ــني فريق ب
ــادي برعاية  ــج، والتي ينظمها الن والخلي
ــاركة 16  ــة وبمش ــباب والرياض وزارة الش
ــواري  والح ــات  الجامع ــون  يمثل ــا  فريق

والجمعيات واملنظمات بأمانة العاصمة. 
كما يشهد اليوم اختتام بطولة الرباعم 

ــاراة النهائية بني  ــة املب ــدم بإقام ــرة الق لك
فريقي الفتيان ومدارس الوحدة العربية.

ــد توج  ــرة الي ــة ك ــات بطول  ويف منافس
ــوزه أمس  ــعب بالبطولة بعد ف ــق الش فري
عىل فريق جامعة اليمن والخليج بنتيجة 
ــا النادي  ــي نظمه ــة الت 10 / 9 ، يف البطول
ــالل الفرتة من  ــات امللتقى خ ــن فعالي ضم
ــارك  ــان املب ــهر رمض ــن ش ( 17 - 22 ) م
ــرة اليد  ــاد العام لك ــع االتح ــاون م وبالتع
ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  ــإرشاف  وب

بمشاركة ست فرق من مديرية معني.

حملة مساعدة رجال املرور تدخل يومها الـ١٧

الشعب بطال لكرة اليد

ــباب والرياضة  أقامت وزارة الش
ــن  ــة ع ــارضة توعوي ــس مح ــوم أم ي
ــيل  ــادي األه ــة يف الن ــرب الناعم الح
ــيات الثقافية  ــاء يف إطار األمس صنع
ــوزارة  ــا ال ــي تنظمه ــة الت الرمضاني
ــي  ــاط الرمضان ــع النش ــن م بالتزام

الريايض يف األندية واملديريات.
ــي  ــس الت ــوم أم ــارضة ي ويف مح
ــيل  ــادي األه ــة الن ــتضافتها صال اس
وحرضها القائم بأعمال وكيل وزارة 
ــباب  الش والرياضة لقطاع  ــباب  الش
ــل الوزارة  ــد الرصمي ألقى وكي محم
املساعد لقطاع الشباب عيل إبراهيم 
ــا إيل أهمية  ــار فيه املؤيدي كلمة أش
ــن مدلول  ــا لها م ــذه املحارضات مل ه
ــباب  هام يف الحفاظ عيل رشيحة الش
ــذه  ــتهدفة به ــة املس ــا الفئ باعتباره
ــتخدم فيها الشبكة  الحرب التي تس
ــل  ــع التواص ــذا مواق ــة وك العنكبوتي

ــكار  ــث أف ــالل ب ــن خ ــي م االجتماع
هدامة تتنايف مع عقيدتنا السمحاء.

ــام مكتب  ــر ع ــار مدي ــدوره أش ب
ــباب والرياضة باألمانة عبدالله  الش
ــتهداف الشباب  عبيد إىل أنه يتم اس
ــية كونهم أكرب  يف بالدنا بدرجة رئيس
ــع والجميع يعول  ــة يف املجتم رشيح
ــن وحمايته، منوها  عليهم بناء الوط
بانتشار ظاهرة املخدرات التي يجب 
ــزم وأنه يجب عىل كل  مواجهتها بح
ــر الحرب  ــة بمخاط ــخص التوعي ش
ــف وسائلها وأساليبها  الناعمة وكش

يف كل مكان.
ــك ألقى املحارض خالد  وعقب ذل
ــرب  الح ــن  ع ــه  محارضت ــري  املط
أن  ــا  فيه ــح  أوض ــي  والت ــة  الناعم
ــتى تارة  الحرب الناعمة لها صور ش
ــرب يف امللبس أو  من خالل تقليد الغ
غريه ليصبحوا هم عنواناً للحضارة 

رغم أنهم رموز لنرش األفكار الهدامة 
والعادات والتقاليد املنافية إلسالمنا 
ــالم اإلباحية  ــرب األف ــارة أخرى ع وت
ــرب مواقع  ــا ع ــج له ــم الرتوي ــي يت الت

التواصل االجتماعي.
وقال: أصبحنا كمجتمع إسالمي 
ــة أو أرسية  ــدون رقابة ذاتي ــر وب ننج
ــح حالنا إال  ــن يصل ــة ول أو مجتمعي
ــالمية  اإلس ــا  بعقيدتن ــك  بالتمس
ــذا ال  ــة وكل ه ــا االجتماعي وعاداتن
ــع التواصل  ــتخدم مواق يمنع أن نس
ــا من العلوم  ــي فيما ينفعن االجتماع
واملعارف املفيدة للفرد واملجتمع من 

مختلف الجوانب.
ــئلة  ــع أس ــارضة وض ــل املح تخل
ــل مدير  ــن قب ــن م ــة للحارضي ثقافي
ــايف واالجتماعي  ــاط الثق ــام النش ع
ــليم  وتس ــاوري  امل ــز  عزي ــوزارة  بال

جوائز فورية للفائزين.

عمران /عبدالوهاب العشبي
ــد أحمد الصعر وصقر عمران إىل  تأهل فريقا الفقي
ــدم الرمضاني بعمران  ــدوري كرة الق ــاراة النهائية ل املب

عىل كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد.
ــتحق  جاء تأهل فريق الفقيد الصعر بعد فوزه املس
ــداف مقابل  ــة أه ــق العلوم التطبيقية بخمس عىل فري

هدفني سجل للصعر محمد العبيدي وعبدالله الصعر 
ــباس، فيما  ــد عقل ومروان بس ــم جهامة واحم وابراهي

سجل هديف العلوم محمد هاشم وابراهيم كرت.
ــر إىل النهائي إثر فوزه  ــا تأهل فريق فرق الصق فيم
ــح 5 / 4 بعد  ــركالت الرتجي ــون ب ــق اتحاد الب ــىل فري ع
ــلبيا يف الوقت األصيل للمباراة التي  تعادل الفريقني س

اقميت عىل ملعب املجد.
ــام  ــر ع ــاوش مدي ــارك الش ــام مب ــاراة ق ــب املب وعق
ــن املركزي رشف  ــد األم ــة وقائ ــباب الرياض ــب الش مكت
ــمنت عمران  ــع اس ــام مصن ــر ع ــب مدي ــزي ونائ الحم
ــي بتكريم الالعبني األفضل يف املباراتني  محمد الرصيم
ــح واملقدمة  ــه الصعر ووليد مفل ــا الالعبان عبدالل وهم

ــا قام املرشف  ــن للتنمية، فيم ــة داري الوط ــن مؤسس م
االجتماعي بمدينة عمران هشام الطبيب بتكريم نجم 

فريق الصقروليد مفلح بجائزة مالية.
ــس مجلس الرشف  ــوم أمس  رئي ــرض املباريات ي ح
ــري الجسامي وامني عام  األعىل لنادي اتحاد البون بش

جامعة عمران عبدالرحمن الوادعي.

وزارة الشباب تقيم محاضرةعن الحرب الناعمة يف النادي األهلي

تأهل الصعر والصقر إىل نهائى بطولة الصماد بعمران

إب/بندر األحمدي - محمد الورايف
ــم جلب إىل املباراة النهائية  تأهل فريق قاس
لبطولة الفقيد عبدالعزيز الحبييش الرمضانية 
لكرة القدم املقامة منافساتها حالياً عىل ملعب 

نادي الشعب بمحافظة إب.
ــد فوزه  ــم جلب بع ــل فريق قاس ــاء تأه وج
ــن  ــق عبده حس ــريه فري ــيل نظ ــس ع ــرص أم ع
ــا 7 / 2 يف مباراة  ــي بنتيجة كبرية قوامه الرشاع

نصف النهائي.
ــام شمسان وساعده يحيى  أدار املباراة بس
ــة ورابعاً مختار العرامي  الورايف وجميل املعالم

وراقبها أحمد عيل قاسم.
ويف سياق متصل تقام اليوم املباراة النهائية 
ــن  الدي رشف  ــيل  ع ــد  محم ــهيد  الش ــة  لبطول
ــب الجبانة  ــىل ملع ــدم ع ــرة الق ــة لك الرمضاني
العلياء بمدينة إب والتي تجمع فريقي الشعلة 
ــم الفائزين  ــيتم عقب املباراة تكري واألهيل، وس
ــز  والجوائ ــة  التقديري ــهادات  والش ــؤوس  بالك

العينية.
ــة لكرة  ــة الثالث ــو الرمضاني ــة بيك ويف بطول

ــخصية  الش ــة  ورعاي ــم  بدع ــة  املقام ــة  الطاول
ــارف املنصوب تأهل الالعبني خالد  الرياضية ع
ــة الرواد  ــي فئ ــداد إىل نهائ ــيل الح ــة وع الخرب
ــن  ــمس الدي ــد ش ــل محم ــا تأه ــى فيم والقدام

ومحمد وهيب لنهائي فئة األشبال.
ــات  ففي فية الرواد والقدامى فاز يف منافس
ــة خالد الخربة عىل أحمد الربيد 3 /  دور األربع
ــاز عيل الحداد عىل محمد صربه 3 / 1، ويف  2 وف
ــد وهيب عىل  ــبال تغلب الالعب محم فئة األش
ــمس الدين  ــف وهيب 3 / 2 وفاز محمد ش يوس

عىل زيد عيل 3 / 1.
وضمن منافسات البطولة الرمضانية األوىل 
ــنوكر والبلياردو والتي تقام بنادي االتحاد  للس
تأهل الالعبان وليد محمد سيف وحسني عتيق 
ــيف عىل  ــد فوز وليد س ــة بع ــي البطول إىل نهائ
ــي 3 / 1، وفوز الالعب   ــب  جالل الصهبان الالع
ــد الذبحاني 3  ــني عتيق عىل الالعب محم حس

/ صفر.
ــث  الثال ــز  املرك ــد  تحدي ــاراة  مب ــتقام  وس
ــد الذبحاني وجالل  ــني الالعبني محم والرابع ب

الصهباني.

الحديدة/ قاسم البعييص
ــدم بمدينة  ــالب الرمضانية لكرة الق ــف غ ــب دوري الفقيد يوس ــلخانة بلق ــباب الس ــوج فريق ش ت
ــاتها  ــة عبيد النجم، وانطلقت منافس ــخصية االجتماعي ــت بتمويل ورعاية الش ــدة، التي أقيم الحدي

مطلع شهر شعبان املايض بمشاركة عدد من األندية الشعبية.
ــباب السلخانة إثر فوزهم يف املباراة النهائية عىل فريق النرص شمبان بهدفني دون  وجاء تتويج ش

رد.
ــد، ونائب مدير  ــب املباراة النهائية قام وكيل محافظة الحديدة  لقطاع الرياضة صدام ال راش وعق
ــف غالب   ومدير عام مديرية الحايل عبداملنعم الرفاعي، ونائب  ــباب والرياضة محمد يوس مكتب الش
مدير اإلعالم  باملحافظة عبدالحفيظ االزريقي، ومدير اإلدارة التعليمية بالحايل حسن وهبان، ورئيس 
نادي شباب السلخانة  عيل سالم العزاني  بتكريم فريق شباب السلخانة  بكأس البطولة وامليداليات 
الذهبية  وفريق نرص شمسان بكأس املركز الثاني وامليداليات الفضية، وفريق افنت بكأس املركز الثالث 
ــداف الدوري برصيد عرشة  ــم تكريم الالعب عبدالرحمن املاس  بجائزة ه ــات الربونزية، كما ت وامليدالي
ــكام البطولة واللجنة  ــجعني وح ــة إىل تكريم أفضل العب وأفضل حارس وأفضل مش ــداف، باإلضاف أه

املنظمة  واملساهمني يف إنجاح الدوري.

البيضاء/ محمد املشخر
دوري  كأس  ــيد  الرش ــق  فري ــرز  أح
ــاد الرمضاني  ــيل الصم ــهيد صالح ع الش
ــاء الذي نظمه  ــدم بمدينة البيض لكرة الق
ــايف بالبيضاء  ــباب الرشية الثق منتدى ش
ــة ، إثر  ــباب والرياض ــارشاف مكتب الش ب
تغلبه عىل شباب عزان برضبات الرتجيح 
ــكل  ــدف ل ــني به ــادل الفريق ــد تع 6/5 بع

منهما.
ــام مكتب  ــام مدير ع ــاراة ق ــب املب وعق

ــامي  ــباب والرياضة نارص عيل الغش الش
ــرج ومدير مديرية  ــان أحمد ف ونائبه عثم
ــاص ومدير  ــد أبو بكر الرص البيضاء أحم
ــة صالح  ــة باملحافظ ــدوق الرعاي عام صن
عبدالرب العمري ورئيس اللجنة املنظمة 
ــليم  ــزي القربي ، بتس ــد ع ــدوري أحم لل
ــات الذهبية ومبلغ  كأس الدوري وامليدالي
ــيد عبدالله عمر  ــق الرش ــايل لكابنت فري م
ــات  ــف وامليدالي ــي ، وكأس الوصي الحارث
ــباب  ــغ مايل لكابنت فريق ش ــة ومبل الفضي

عزان محمد مهيوب.

بطولتا الطاولة والبلياردو تصالن للختام

السلخانة بطل دوري الفقيد غالب بالحديدة

جلب يبلغ نهايئ بطولة الحبيشي بإب

الرشيد بط لدوري الصماد بالبيضاء

اليوم.. اختتام فعاليات ملتقى شعب صنعاء الثاين 

الثورة/أحمد أبوزينه
ــوم أمس  ــام للرشكات ي ــاد الريايض الع ــم االتح نظ
ــب األمل لكرة  ــة لتكريم نجوم منتخ ــاراة االحتفائي املب
ــاعده عيل  ــنيني ومس ــدرب أمني الس ــادة امل ــدم بقي الق
ــات كأس العالم بفنلندا  ــدي الذي تأهل إىل نهائي العبي
ــق لكرة القدم  ــاز فريد ومميز تحق ــام 2003م يف إنج الع
ــا ولم يتحقق بعدها حتى  ــة ألول مرة يف تاريخه اليمني

اآلن.
وجمعت املباراة االحتفائية التي أقيمت عىل ملعب 
ــل ومنتخب الرشكات الذي  ــدة صنعاء منتخب األم وح
ــة الثانية  ــاركوا يف البطول ــرز الالعبني الذين ش يضم أب
ــي  ــات الت ــرشكات واملؤسس ــباعية لل ــدم الس ــرة الق لك
ــو املايض ويقود  ــام للرشكات يف ماي ــا االتحاد الع نظمه
ــن  ــز الزريقي ومحس ــنت عزي ــرشكات الكاب ــب ال منتخ

الشغدري.
ــب األمل  ــوز منتخ ــي بف ــاء االحتفائ ــى اللق وانته
ــم وجالل  ــامي جعي ــجل س ــدف س ــل ه ــني مقاب بهدف
ــجل عيل ياقوت  ــب األمل بينما س ــاع هديف منتخ القط

الهدف الوحيد ملنتخب الرشكات.
ــباب  ــاراة التكريمية التي حرضها وزير الش ويف املب
ــن زيد وأمني عام املجلس املحيل بأمانة  والرياضة حس
ــاد الرشكات  ــب رئيس اتح ــني جمعان رح ــة أم العاصم

ــاركني يف  املهندس عامر هزاع بجميع الحارضين واملش
ــذا التكريم  ــريا إىل أن ه ــة االحتفائية، مش ــذه الفعالي ه
ــعد  ــب األمل الذي أس ــب تجاه منتخ ــل واج ــي كأق يأت
ــات كأس  ــرشف يف نهائي ــدم أداء م ــعب اليمني وق الش

العالم للناشئني.
ــي  ــة الت ــة الثاني ــذه اإلحتفائي ــزاع أن ه ــح ه وأوض
ــن الجميل  ــوم الزم ــم نج ــد تكري ــاد بع ــا االتح يحييه
ــيدا بدور الرشكات  للمنتخب الوطني العام املايض، مش

والرعاة الداعمني لهذا التكريم.
وتم بني شوطي املباراة تكريم حكام املباراة والرعاة 
ــي منتخب  ــم تكريم العب ــا ت ــة، كم ــني للفعالي والداعم

األمل.

حرض اإلحتفائية مستشار وزارة الشباب والرياضة 
ــباب والرياضة يف حكومة  ــن الخوالني ووزير الش حس
ــة  ــس لجن ــي ورئي ــامح الكحالن ــتقل س ــباب املس الش
ــاري وجمهور  ــادل العق ــة العاصمة ع ــات بأمان الخدم
غفري وحظيت الفعالية بتغطية وحضور إعالمي كبري.

ــد  ــاعده أحم ــيف وس ــد س ــد قاي ــاراة أحم أدار املب
ــاً وراقب  ــن قرمة رابع ــري وحس ــف ومحمد املط الرشي
ــالم  ــا راقب املباراة س ــي فيم ــالم ناج ــكام عبدالس الح

عبدالرحمن.
ــة كل من  ــل يف االحتفائي ــب األم ــع منتخ ــارك م ش
ــارس  ي ــدة،  عياش/الحدي ــم  إبراهي ــد  الالعبني/محم
ــه  عبداإلل ــدة،  راجح/الحدي ــد  مهن ــب،  البعداني/غ

ــيل رمضان/ ــالط/إب، ع ــاء، محمد الس رشيان/صنع
ــامي جعيم/صنعاء،  أبني، عبده اإلدرييس/صنعاء، س
ــالل  ــني، ج القعر/أب ــيم  ــاء، وس العماري/صنع ــؤاد  ف
ــه  عبدالل ــاء،  املرصي/صنع ــري  حم ــاء،  القطاع/صنع
ــرم الورايف/إب، عصمت خديش/ الصايف/الحديدة، أك
ــم  ــني، هثي ــم الجبيل/أب ــوج/إب، حلي ــور الع ــدن، أن ع
األصبحي/ضيف رشف، جمال العولقي/ضيف رشف، 

عوض البيحاني/ضيف رشف.
ــني/ ــن الالعب ــرشكات كل م ــب ال ــل منتخ ــا مث فيم
ــارس الحربي/العاليمة،  ــام الصباحي/العاملية، ف هش
ــة،  العذراني/العاملي ــرم  أك ــة،  الوتر/العاملي ــم  باس
ــزت مغلس/كاك  ــد/كاك للتأمني، ع عبدالرحمن األس
ــور األغربي/ ــايف/كاك بنك، منص ــني، خالد متع للتأم
ــرص/ املنت ــد  أحم ــبأفون،  ياقوت/س ــيل  ع ــبأفون،  س
ــل  ــايض، وائ الري ــالم  ــد الضلعي/اإلع ــبأفون، أحم س
ــال  الحيمي/ري ــور  أن ــايض،  الري ــالم  الصعفاني/اإلع
ــب العريقي/ ــال موبايل، أدي ــن الورد/ري ــل، أيم موباي
ــعواني/ ــعيدي/تويوتا، مراد الس ــمري الس ــا، س تويوت
ــد القباطي/ ــا، خال ــن نزار/تويوت ــا، عبدالرحم تويوت

األمم املتحدة، أحمد الزريقي/هاتفي.
تصوير/خالد الثور

يف فعاليته السنوية لالحتفاء بالنجوم

اتحاد الشركات يكرم منتخب األمل يف مباراة استعراضية
س  ي رئ د ال ي ه ش ة ال ول ط ب ي ل ائ ه ن اراة ال ب م ل رايس ل ع ح ال ال د ص ي ه ش ق ال ري ل ف أه ت
ب  الع ىل م اً ع ي ال ا ح ه ات س اف ن ة م ام ق دم امل ق رة ال ك ة األوىل ل ي ان ض رم اد ال م ص ح ال ال ص

ار. ب ك اب وال ب ش ني وال ئ اش ن م وال رباع ات ال ئ اء ويف ف ع ن ة ص م اص ع ال ة ب ي ن ف ة ال درس امل
اراة  ب س يف م وزه أم ب ف ق ار ع ب ك ة ال ئ ي ف ائ ه ن رايس ل ع د ال ي ه ش ق ال ري ل ف أه اء ت وج
د  م ب أح الع ا ال ه ل ــج ة س ف ي ظ ة ن ي الث ث ة ب ع ل ق ريه ال ظ ىل ن ة ع ي ان ث ي ال ائ ه ن ــف ال ص ن

اد. ق ن ع
رايس. ع ح ال ال د ص ي ه ش د وال ج ا امل ق ري ة ف ي ائ ه ن ة ال ه واج ي يف امل ق ت ل ي وس

ف  ص اب إىل ن ــب ش ق ال ري ل ف أه د ت ق ة ف ــي اس م خ دم ال ق رة ال ك اب ل ــب ش ة ال ئ ا يف ف أم
ر  ج ف ق ال ري ــم إىل ف ض ن ي ــي 7 / 3، ل ان م ج ن ــريه ال ظ ىل ن س ع ــوزه أم ــب ف ق ــي ع ائ ه ن ال
ا  ارات ب ام م ق ــت ث س ي اً، ح ق ــاب دور س ــذا ال ت ه غ ل د ب ت ق ان ــي ك ت ــالل ال ه ــاد وال م ص وال
ي يف  ق ت ل ا ي م ي اب ف ب ش ر وال ج ف ي ال ق ري ع األوىل ف م ج ني وت ن وم االث ي ي ال ائ ه ن ف ال ص ن

الل. ه اد وال م ص ا ال ق ري ة ف ي ان ث ال

اليوم مباراتا دور الـ٤ لفئة الشباب:

العراسي يتأهل إىل نهايئ بطولة الشهيد الصماد

ذمار/ عادل الطيش
ــه  فريق ــداد  الح ــامة  اس ــب  الالع ــاد  ق
ــاذق للتتويج بكـس البطولة الرمضانية  الح
الكروية لفرق املستوى الثاني والتي تندرج 
ــة  ــاب الرياضي ــات دورة األلع ــن فعالي ضم
ــنوية الرابعة – دورة الرئيس  الرمضانية الس
ــي ينظمها  ــاد – والت ــح الصم ــهيد صال الش
ــة بمحافظة ذمار  ــباب والرياض ــب الش مكت
ــرع االتحاد العام لكرة القدم،  بالتعاون مع ف
ــهيد العولقي  وذلك بعد فوزه عىل فريق الش
ــداف مقابل هدف واحد يف املباراة  بأربعة اه

النهائية للبطولة.
ــبة كبرية  ــوط األول بدأ متكافئا بنس الش
ــب  امللع ــف  منتص يف  ــوي  ق رصاع  ــط  وس
لوجود العبني مميزين فيه وتحديدا قائدي 
ــن الحاذق وفواز  ــامة الحداد م الفريقني أس
ــرور الوقت  ــي ..ومع م ــن العولق ــيس م العن
ــتغالل  ــرزت أفضلية العبي الحاذق يف اس ب
ــجيل عرب تسجيل  ــانحة للتس الفرص الس
ــامة  ــد أس ــطة القائ ــني بواس ــني مباغت هدف

الحداد.
ويف الشوط الثاني استهل قائد العولقي 
ــص  ــدف التقلي ــجيل ه ــيس تس ــواز العن ف
ــديدة قوية من منتصف ملعب  لفريقه بتس
ــق صالح  ــارس املتأل ــت الح ــاذق غالط الح
ــص  ــي اقتن ــدف العولق ــب ه ــي، وعق املنح
ــرط الهدف الثالث  ــع عبداللطيف األب املداف
ــاء بثالث دقائق  ــاذق، وقبيل نهاية اللق للح

ــداد النتيجة لفريقه  ــامة الح عزز زميله أس
ــك  والهاتري ــع  الراب ــدف  اله ــجيله  بتس
ــج  ــه إىل التتوي ــود فريق ــه ليق ــخيص ل الش
ــي واملركز األول تاركا املركز  باللقب الرمضان
ــهيد  ــة الفضية لفريق الش ــي والوصاف الثان

العولقي ..
ــام مكتب  ــس مدير ع ــرض نهائي االم ح
ــد الصويف  ــني احم ــباب والرياضة حس الش
ــد صالح جابر  ــني عاطف ومحم ــه أم ونائبي

ورئيس اتحاد الكرة نارص العبال ..
ــة الكروية  ــم البطول ــا تختت ــن جانبه م
ــوم بإقامة  ــرص الي ــتوى األول ع ــرق املس لف
ــي  فريق ــيجمع  س ــذي  ال ــي  النهائ ــاء  اللق
ــري  ــاخن ومث ــاء س لق ــون يف  وبين ــاذق  الح
ــني للفوز  ــو الفريق ــه العب ــعى من خالل يس
باللقب الرمضاني الثاني لهما ..حيث سبق 
ــة خالل  ــرز بطول ــا إن أح ــكل فريق منهم ل

األعوم املاضية ..

ــرص أمس  ــر اختتمت ع ــب آخ ــن جان م
ــار  بذم ــباب  الش ــل  وتأهي ــب  تدري ــز  بمرك
ــة  العام ــة  الثقافي ــابقات  املس ــات  منافس
ــة التي نظمها املركز بدعم ورعاية  الرمضاني
ــعيدة  الس ــة  وجامع ــة  املحافظ ــظ  محاف
ــالب وطالبات  ــق مثلت ط ــاركة 32 فري بمش
ــام والتخصصات  ــف األقس ــز يف مختل املرك

وحملت مسميات شهداء الوطن ..
ــل  وكي ــاد  أش ــي  الختام ــل  الحف ويف 
ــد عبدالرزاق  ــد محم ــار محم ــة ذم محافظ
ــي يقدمها  ــرية والخدمات الت بالجهود الكب
ــد قاعدة  ــن الصفر وأوج ــذي بدأ م املركز ال
ــه  بدورات ــاق  لاللتح ــباب  الش ــا  ألبنائن
ــق  يحق ــز  املرك أن  إىل  ــريا  ..مش ــة  التعليمي
ــالل مخرجاته  ــة باهرة من خ ــاً تنموي أهداف
ــز  املرك ــن  م ــتفادة  ــباب لالس الش ــا  .. داعي

واألقسام التدريبية املوجودة فيه ..
ــد  ــاهري ق ــري الش ــز من ــر املرك وكان مدي

ــطة  ــا جملة األنش ــح فيه ــة اوض ــى كلم الق
ــابقة للعام  ــهدتها املس ــات التي ش والفعالي
ــت جميع  ــاً مثل ــاركة 32 فريق ــايل بمش الح
ــام املركز للطالب والطالبات بمسميات  أقس

حملت اسماء شهداء الوطن .. 
ــابقات قام وكيل محافظة  ويف ختام املس
ــرزاق ومدير عام  ــد عبدال ــار محمد محم ذم
مكتب الثقافة محمد العومري وأمني عاطف 
ــارص  ــباب ون ــب الش ــام مكت ــر ع ــب مدي نائ
ــيل باملحافظة  ــس املح ــال عضو املجل العب
ــة ذمار  ــام مديري ــيقل مدير ع ــد الس ومحم
ــابقات  ــم الثاني للمس ــم ابطال املوس بتكري

الثقافية باملركز وهم كالتايل:
ــهيد ابو حمزة  ــق الش ــز األول/ فري املرك

محمد عباد.
املركز الثاني/ فريق الشهيد عبدالكريم 

الخيواني.
املركز الثالث/ أبو مصطفى مجيل.

ــن  زي ــهيد  الش ــان/  املثالي ــان  الفريق
ــهيد محمد حمود  ــن الكبيس – الش العابدي

الديلمي.
كما تم تكريم الجهات الرسمية واألهلية 
ــابقات عرب محافظ محافظة  الداعمة للمس
ــة  وجامع ــديش  املق ــني  حس ــد  محم ــار  ذم
ــي املركز  ــي واداري ــم ملعلم ــعيدة وتكري الس
ــة وثبات، باإلضافة إىل تكريم لجنة  ومؤسس

الحكام برئاسة الكابنت عبدالله الصباري.

اختتام المسابقات الثقافية بمركز تدريب الشباب 

الحاذق بطل كروية املستوى الثاين بدورة ألعاب ذمار

ــهداء الكلية الحربية السابعة للفروسية ألتقاط أوتاد  ــات بطولة ش تختتم اليوم منافس
ــية بالكلية  ــا جناح الفروس ــم التي ينظمه ــبال وبراع ــئني وأش ــات العمرية كبار وناش للفئ
ــات الختامية للبطولة واملتمثلة يف  ــة وبرعاية يمن موبايل، حيث تقام اليوم املنافس الحربي

منافسات السيف لفئة الكبار.
ــات فردي الرمح لفئة الكبار بمشاركة 15 فارساً حيث  وكانت قد أقيمت يوم أمس منافس

توج فارس الكلية الحربية وليد عنبول عىل جواده الوايف باملركز األول برصيد 54 نقطة.
ــدوا 50 نقطة ليحتكموا لجولة تمايز  ــان يف املركز الثاني بعد أن حص وتعادل ثالثة فرس
ــفي من  ــد صاحبي املركزين الثاني والثالث وبعد جولة التمايز خطف جالل اليوس لتحدي
ــه هبوب فيما ذهب املركز الثالث لفارس الكلية الحربية  كلية الرشطة املركز الثاني عىل فرس

بالل الصربي عىل منت جواده السلطانة وبفارق الزمن عن الفارس عبدالله املغربي.

حجة/أحمد نارص مهدي 
ــاد  الصم ــة  بطول ــات  منافس ــت  وصل
ــرية،  ــا األخ ــة مراحله ــة املفتوح الرياضي
ــة والفقيدين إىل  حيث تأهل فريقا العروب

نهائي بطولة كرة القدم لفئة الكبار.
ــل العروبة جاء إثر فوزه عىل فريق  تأه
ــهيد أبو خرشفة بهدفني دون رد، فيما  الش
ــر فوزه عىل فريق  تأهل فريق الفقيدين إث

الفقيد عدنان بركالت الرتجيح.
ليتواجه فريقا العروبة والفقيدين غداً 

يف نهائي البطولة.

ــق  فري ــظ  احتف ــئني  الناش ــة  فئ ويف 
ــد فوزه عىل  ــئني بع ــيد ببطولة الناش الرش
ــاراة النهائية بهدف  ــالم يف املب ــق الس فري

وحيد.
ــق  فري ــوج  ت ــة  الطاول ــرة  ك ــة  لعب ويف 
ــب البطولة بعد  ــهيد احمد راجح بلق الش
ــان بنتيجة  ــد عدن ــىل فريق الفقي ــوزه ع ف
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ــس أحرز الالعب هاني  ويف بطولة التن
ــوزه عىل  ــد ف ــة بع ــب البطول ــي لق الرازح

جمال الغزي.
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