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عمران /عبدالوهاب العشبي 
ــران بكأس  ــر بعم ــق الفقيد الصع ــوج  فري ت
ــاد لكره  ــح الصم ــهيد صال ــس الش ــة الرئي بطول
القدم الرمضانية والذي ينظمها مكتب الشباب 
ــهر رمضان  والرياضة بمحافظة عمران خالل ش

الجاري.
ــر بعد فوزه  ــق الفقيد الصع ــاء تتويج فري ج
ــة والتي أقيمت عىل  ــوم أمس يف املباراة النهائي ي
ملعب املدينة السكنية عىل حساب فريق الصقر 
ــد انتهاء الوقت األصيل  بركالت الرتجيح 4/5 بع
ــجل هدف  ــدف ملثله، س ــادل به ــاراة بالتع للمب
ــدف الصقر  ــجل ه ــر أمري قحطان فيما س الصع

محمد الوادعي.
ــباب  وعقب املباراة قام مدير عام مكتب الش
ــر عام  ــب مدي ــاوش ونائ ــارك الش ــة مب والرياض
ــد الرصيمي ومدير  ــمنت عمران محم مصنع أس
ــذي وقائد  ــالم املاخ ــام مكتب اإلعالم عبدالس ع
ــزي رشف الحمزي ومدير عام املدينة  األمن املرك
ــباب  ــنان وأمني عام نادي ش ــة يحي س الرياضي
عمران مربوك الرعيني ونائب مدير عام مؤسسة 
ــم فريق الفقيد  ــك الذيبيني بتكري املياه عبداملل

ــة  ــات الذهبي ــة وامليدالي ــكأس البطول ــر ب الصع
ــكأس املركز  ــة، وفريق الصقر ب ــز العيني والجوائ
ــز العينية، ثم تكريم فريق اتحاد  الثاني والجوائ
ــكأس الفريق املثايل  ــون بمديرية جبل يزيد ب الب
ــدي،  ــد العبي ــة محم ــب يف البطول ــل الع وأفض
وهداف البطولة مختار املاخذي وأفضل حارس 
ــالت ميثاق  ــة من مح ــح بجوائز مقدم ــد مفل ولي
املاخذي ومن املرشف االجتماعي بمدينه عمران 

هاشم الطبيب.

ثم قامت رشكة بالنسكو للتجارة والتوكيالت 
ــة  للتنمي ــن  الوط داري  ــة  ومؤسس ــدوده  املح
ــق الصقر  ــق الصعر وفري ــم فري ــاملة بتكري الش

بجوائز مالية.
ــن املركزي رشف الحمزي  تم تكريم قائد األم
ــاة عبدامللك الذيبيني  ــة املي ونائب مدير مؤسس
ــام وكالة البون الزراعية بدروع البطولة  ومدير ع
ــهيد  ــة كأس  الش ــاح بطول ــاهمتهم يف إنج ملس

الرئيس الصماد  خالل شهر رمضان املبارك.

الثورة / أحمد أبوزينه
ــة  ــة الرمضاني ــس البطول ــت أم اختتم
ــال  الرج ــي  لفئت ــج  للبولين ــة  املفتوح
ــام  ــاد الع ــا االتح ــي نظمه ــيدات الت والس
ــة، أقيمت  ــاركة 56 العباً والعب للعبة بمش
عىل مدى ثالثة أيام بإرشاف وزارة الشباب 

والرياضة.
ــم بأعمال  ــد القائ ــام أك ــل الخت ويف حف
ــاع  لقط ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  ــل  وكي
ــة عباس املدومي دعم قيادة الوزارة  الرياض
ــج وتوفري اإلمكانيات الالزمة  التحاد البولين
ــة  ــرتة القادم ــالل الف ــطته خ ــة أنش ملواصل
ــاع التي  ــبب األوض ــد توقفه بس ــة بع خاص
ــتوى التنظيم  ــيداً بمس تمر بها البالد، مش
ــني  الالعب ــن  م ــدد  ع ــاركة  ومش ــة  للبطول
ــة ومحافظة  ــة العاصم ــات من أمان والالعب

عدن .
من جانبه اشاد أمني عام االتحاد هاني 
ــة من قبل قيادات  عصدة بالجهود املبذول
ــة ورشكة ليجادور  ــباب والرياض وزارة الش
ــة األوىل لالتحاد بعد توقف  ــة البطول إلقام
ــتمرار  ــنوات، داعياً إىل اس أكرث من ثالث س
الدعم للعبة وتوفري صالة خاصة لالتحاد.

ــاركني  املش ــن  ع ــان  كلمت ــت  ألقي ــا  كم
ــي  املصعب ــد  محم ــني  لالعب ــاركات  واملش
ــام  ــا رضورة االهتم ــامي أكدت ــاء الش و هن
بلعبة البولينج من خالل توفري االمكانيات 
الالزمة إلقامة البطوالت املحلية واملشاركة 

يف البطوالت العربية والدولية .
ــم بأعمال  ــام القائ ــل ق ــة الحف ويف نهاي
ــر  ــي واملدي ــاس املدوم ــة عب ــاع الرياض قط
ــل عامر هزاع  ــن موباي ــذي لرشكة يم التنفي
ــل القريش ونائب  ومدير عام االتحادات وائ
رئيس االتحاد مروان جامل بتكريم االبطال 
ــي الرجال  ــن فئت ــز األوىل م ــاب املراك أصح
الذهبية  ــات  بالكؤوس وامليدالي ــيدات  والس

والفضية والربونزية والهدايا وكالتايل :
فئة الرجال :

األول/ ماجد هائل سعيد.
الثاني/ محمد املصعبي.
الثالث/ يوسف الريايش.

فئة السيدات:
األوىل/ هناء عيل الشامي.

الثانية/ آيات عبده محمد.
الثالثة/ سلوى عيل الشامي.

ــم تكريم اللجان املنظمة للبطولة  كما ت
والرشكات الداعمة.

تعز/عبدالسالم فارع
الجميل  الزمن  عزف نجوم 
ــس  أم ــوم  ي ــز  تع ــة  بمحافظ
ــة عىل ملعب  ــيمفونية كروي س
ــهداء تقديراً للنجم األبرز  الش
ــز مجذور  ــرضم عبدالعزي املخ
ــه يف خدمة  ــى حيات ــذي أفن ال
ــة كرة  ــة ولعب ــة اليمني الرياض
القدم التي منحها كل الجهود 
والعرق ابتداء من نادي الهالل 
ــدن مطلع  ــان ع ــيخ عثم بالش
ــادي  بن ــروراً  م ــتينيات  الس
ــز الذي خاض معه  الصقر بتع
الكروية  العديد من املواجهات 
ــاً إضافة إىل بعض  العباً ومدرب
واملنتخبات  ــرى  األخ ــة  األندي
ــاً  ــا العب ــي مثله الت ــة  الوطني

ومدرباً.
ــس  األم ــيمفونية  س ويف 
ــاوب يف صياغتها كل  ــي تن الت
ــز مجذور ونبيل  من عبدالعزي
مكرم وسمري مالطف وعبدالله 
ــم ونبيل  ــي وأنيس غان األغوان
ــد  ــد وعي ــه قائ ــم وعبدالل غان

ــلماني وعبدع هيل محمد  املس
ــن الصقر  ــرادي م ــا الج وزكري
إضافة إىل نوفل أمني عبدالحق 
ــعد وعادل سلطان  وفيصل اس
ــده وإيهاب  ــد عب ــارص محم ون
ــة ونجما  ــن الطليع النهاري م
أهيل تعز محمد عوض وحافظ 
ــم الصحة جمال  القديس ونج

محمود.
ــن  ــع ع ــرب الجمي ــث ع حي
الكبري  ــم  ــم الجم للنج تقديره
ــذور من خالل  عبدالعزيز مج
ــة الكروية الجميلة  تلك اللوح
ــع إال أن تكون  ــي آثر الجمي الت
ــىل  ــا ع ــة يف صناعته ــه بصم ل
ــتطيل األخرض عرب جمل  املس

ــة ذكرت  ــة وممتع ــة رائع كروي
الجميل  ــن  الزم الجميع بذلك 
الذي ما يزال وسيظل محفوراً 
ــرة  وذاك ــن  الوط ــة  رياض يف 
العشاق ألولئك النجوم األفذاذ 
ــذور وغريه من  ــال املج من أمث

عمالقة الكرة اليمنية.
ــام النجوم  ــب اللقاء ق وعق
ــل مكرم وزكريا  نوفل أمني ونبي
ــس فرع  ــم رئي ــرادي ومعه الج
ــدم محمد عيل  ــرة الق ــاد ك اتح
ــى به  ــم املحتف ــديس بتكري الق
ــذور  مج ــز  عبدالعزي ــم  النج
ــن  م ــت  قدم ــة  نقدي ــز  بجوائ
ــا  أنه ــو  ول ــم  داع ــن  م ــرث  أك
ــع  م ــم  تتوائ وال  ــة  متواضع

ــاءات  ــل بالعط ــخ الحاف التاري
فعاليات  ــت  واحتتم للمجذور 
ــم خاص من نجم  اللقاء بتكري
الطليعة األسبق فيصل أسعد 
ــذور  ــب املج ــدد مناق ــذي ع ال
ــاته التدريبية مع  ــر بلمس وذك

الجميع.
ويف سياق متصل اختتمت 
ــة  الرمضاني ــر  الكوث ــة  بطول
يف  ــارك  ش ــي  الت ــدم  الق ــرة  لك
والتي  ــاً  ــاتها 240 العب منافس
ــة  الرياضي ــة  اللجن ــا  نظمته
ــني  ــل أم ــنت نوف الكاب ــة  برئاس
ــباب  ــر مكتب الش ــب مدي ونائ
ــنت نبيل مكرم  ــة الكاب والرياض
ــدارة فريق  ــا بج ــال بطولته ون
املدرعات بعد تغلبه عىل فريق 

الباشا 4 / 2.
ــابقات كرة الطائرة  ويف مس
ــن  تمك ــر  الصق ــب  ملع ــىل  ع
ــف  خط ــن  م ــيد  الرش ــق  فري
ــد تغلبه عىل  كأس البطولة بع
ــواط  ــر بثالثة أش ــق الصق فري

لشوطني.

إب/محمد الورايف – بندر األحمدي
ــز الحبييش  ــة الفقيد عبدالعزي ــزي بطال لبطول ــق عبدالكريم الع ــوج فري ت
ــعب واحتضن  ــادي الش ــي نظمها ن ــة إب الت ــدم بمحافظ ــرة الق ــة لك الرمضاني

منافساتها ملعب النادي.
ــة عقب فوزه أمس عىل نظريه فريق  ــاء تتويج فريق العزي بكأس البطول وج
ــح 1 / 4 بعد أن انتهى  ــة بركالت الرتجي ــاراة النهائية للبطول ــم جلب يف املب قاس

الوقت األصيل للقاء بالتعادل االيجابي بهدف ملثله.
أدار املباراة مختار العرامي وساعده عمر رشف الدين ويحيى الورايف وبسام 

شمسان رابعاً وراقبها نشوان الهجام.
ــة باملحافظة إبراهيم  ــباب والرياض ــاراة قام مدير عام مكتب الش وعقب املب
ــاد العوايض نائب رئيس  ــخصية الرياضية عارف املنصوب ورش ــاوى والش املس
ــدم باملحافظة  ــرع اتحاد الق ــعي رئيس ف ــم الخش ــعب إب وعبدالرحي ــادي ش ن
ــم  ــم العزي بكأس البطولة وفريق املرحوم قاس ــم فريق املرحوم عبدالكري بتكري

جلب باملركز الثاني.
ــبال الرمضانية  ــئني واألش ــل اختتمت أمس بطولتي الناش ــياق متص ويف س
ــفة  ــاتها تحت األضواء الكاش ــعب إب التي أقيمت منافس ــرة القدم بنادي ش لك

ــوزه عىل نظريه  ــئني بعد ف ــد العديني بطًال لبطولة الناش ــوج فريق أحم ــث ت حي
ــبال بعد فوزه عىل  ــق الصيادي (3 / 5)  وتوج فريق الوحدة بطال لفئة األش فري

فريق الصقر (4 / 6).
ــدان فعالياتها  ــة الثقافية بنادي تعاون بع ــرى اختتمت اللجن من جهة أخ
الرمضانية السنوية املتمثلة يف مسابقة تاج الوقار للقرآن الكريم، ومسابقة بلبل 
ــابقة فرسان اإلنشاد واملسابقة الثقافية العامة  القرآن ألجمل صوت قرآني ومس
ــرآن الكريم 708  ــابقة الق ــارك يف مس ــة الدينية، حيث ش ــيات الرمضاني واألمس
ــور ونفس العدد لإلناث  ــم الـ15 عرش األوائل للذك ــة و400 طالب، وتم تكري طالب
ــب املراكز واملستويات، كما  ــهائد تقدير  وبحس بمبالغ مالية ودروع تذكارية وش
ــدراء املراكز،  ــني وم ــهادات تقديرية وتكريم املدرس ــاركني بش تم تكريم كافة املش
واملركز القرآني املثايل والذي كان من نصيب مركز جيل القرآن النموذجي، أما يف 
ــاد فقد توج باملركز األول املنشد نادر العنيس وجاء ثانياً  ــابقة فرسان اإلنش مس

أسامة منصور الرعوي.
ــحرة  ــظ أحمد عيل ش ــز األول الحاف ــوج باملرك ــرآن ت ــل الق ــابقة بلب ويف مس
ــارئ فارع املليكي باملركز الثاني، ويف فئة الطالبات كانت صاحبة لقب بلبل  والق
القرآن لهذا العام الحافظة أحالم صالح الزوقري وجاءت يف املركز الثاني القارئة 

جهاد احمد صالح.

صنعاء/توفيق املساوى
ــرى الثامنة  ــبة الذك ــتقل بمناس ــباب اليمن املس ــه يف املباراة االحتفائية التي نظمتها حكومة ش ــدة اليمنية عقب تغلب ــكأس الوح ــق االتصاالت ب ــوج فري ت

والعرشين للوحدة اليمنية املجيدة عىل نظريه فريق اإلعالم الريايض بنتيجة 3 / 2.
سجل لفريق االتصاالت محسن الحارثي وحامد سويد وعزيز الزريقي، فيما سجل لإلعالم الريايض سليمان الربعي وعمار الرحبي.

وعقب املباراة قام أمني عام املجلس املحيل باألمانة رئيس نادي وحدة صنعاء أمني جمعان ورئيسة وزراء حكومة الشباب املستقل هناء أحمد الفقيه ووزير 
ــامح الكحالني بتكريم فريق االتصاالت بكأس البطولة وامليداليات الذهبية وتكريم فريق األعالم بامليداليات  ــباب املستقل س ــباب والرياضة يف حكومة الش الش

الفضية.

الصعر يحرز بطولة الشهيد الصماد بعمران

قدامى تعز يكرمون املخضرم مجذوراختتام البطولة املفتوحة للبولينج بصنعاء

اختتام األنشطة الثقافية الرمضانية بنادي تعاون بعدان

العزي يتوج ببطولة الفقيد الحبيشي بإب

االتصاالت يحرز بكأس الوحدة

وزير الشباب يدشن الحملة الكشفية لزيارة الجرحى
الثورة/أمين الظاهري

دشن وزير الشباب والرياضة حسن زيد عرص  
أمس الحملة الكشفية الرمضانية لزيارة الجرحى 
من أبطال الجيش واللجان الشعبية يف املستشفى 
الجمهوري ومستشفى الرشطة بالعاصمة صنعاء 
ــة العاصمة  ــافة أمان ــي تنظمها مفوضية كش والت
ــهر رمضان  ــفية الخدمية لش ضمن حمالتها الكش
ــفية  ــن خمس حمالت كش ــي تتضم ــاري والت الج

لخدمة املجتمع وتقام للعام الثالث عىل التوايل.
ــباب والرياضة  ــني قال وزير الش وخالل التدش
ــون دائمة  ــارة يفرتض أن تك ــذه الزي ــن زيد: ه حس
ــال العظماء من الجيش واللجان  كون هؤالء األبط
ــا  ــا وحريتن ــن حياتن ــا ع ــوا دفاع ــعبية أصيب الش
ــىل  ــم ع ــتحقوا أن نحمله ــذا يس ــتقاللنا وبه واس
ــني وآخر،  ــم بني ح ــط أن نزوره ــس فق ــا ولي أكتافن
ــزة للدفاع  ــاحات الع ــم فضلوا التواجد يف س كونه

عن الكرامة والوطن.
وثمن يف سياق حديثه الجهود املبذولة من قبل 
ــة الحملة  ــة العاصمة بإقام ــافة أمان مفوضية كش
ــل تقديراً  ــي تمث ــى والت ــارة الجرح ــة بزي الطوعي
ــاع عن حرية  ــم البطولية يف الدف ــاً ألدواره وعرفان
ــم الطوعية  ــتقالله، إضافة إىل أعماله ــن واس الوط
ــالت  ــة يف الحم ــارك واملتمثل ــان املب ــهر رمض يف ش
ــة املجتمع يف  ــة الثالثة لخدم ــفية الرمضاني الكش
ــالة عظيمة تؤكد عىل البذل والعطاء والتكاتف  رس

يف ظل الظروف التي تمر بها بالدنا.
ــرة دم نزفها  ــه أن كل قط ــداً يف ختام حديث مؤك
ــف طائرات  ــيخ أو امرأة بقص ــل أو طفل أو ش مقات
ــادم مهما  ــدراً وأن النرص ق ــب ه ــن تذه ــدوان ل الع
تكالب الطغاة إلركاع وإذالل اليمنيني، سائًال املوىل 
ــفيهم يف هذه  ــم األجر ويش ــل أن يكتب له ــز وج ع
األيام املباركة وأن يرحم الشهداء ويعجل بالنرص.

ــافة أمانة العاصمة  ــد مفوض كش من جانبه أك
ــة األمانة عىل  ــرص مفوضي ــمالن ح القائد عيل ش
ــة تقديراً  ــا متواضع ــى وتقديم هداي ــارة الجرح زي
ــن أدوار بطولية  ــطرونه م وعرفاناً ملا يبذلونه ويس
ــباته وحريته  ــذود عن مقدرات الوطن ومكتس يف ال
واستقالله، وأن هذه الزيارة هي أقل ما يمكن عمله 
ــاه هؤالء األبطال الذين بذلوا أرواحهم رخيصة  تج

فداًء للوطن.
ــباب والرياضة  ــام وزير الش ــني ق وعقب التدش
ــئون  ــن زيد والقائم بأعمال وكيل الوزارة للش حس
ــال وكيل قطاع  ــة محمد منرص، والقائم بأعم املالي
ــباب محمد الرصمي، والوكيل املساعد لقطاع  الش
ــافة  ــام الكش ــوض ع ــدي ومف ــيل املؤي ــباب ع الش
ــفى الجمهوري  ــه عبيد ومدير عام املستش عبدالل
ــافة  ــي الدكتور نرص القديس ومفوض كش التعليم
ــافة  ــبوا كش ــمالن ومنتس ــة عيل ش ــة العاصم أمان
األمانة بزيارة الجرحى من أبطال الجيش واللجان 
ــفى  ــفى الجمهوري ومستش ــعبية يف املستش الش

الرشطة بصنعاء وتقديم الهدايا الرمزية لهم.
ــالت  الحم األول  ــس  أم ــت  اختتم ــد  ق ــت  وكان

ــرور والتي  ــاعدة رجال امل ــفية الخاصة بمس الكش
ــهر رمضان  ــاً خالل ش ــدى 20 يوم ــىل م ــت ع أقيم
ــاف وقائد  ــا أكرث من 100 كش ــارك فيه الجاري وش
ــهد  تم توزيعهم عىل املناطق والتقاطعات التي تش
ــهر الفضيل  ــاً خالل نهار أيام الش ــاً مروري ازدحام
ــل املواطنني  ــعاً من قب ــت الحملة ارتياحاً واس والق
ــافة حملة  ــباب الكش ــا نفذ ش ــرور، كم ــال امل ورج
ــارك فيها 90  ــاجد العاصمة والتي ش تنظيف مس
ــجداً يف 7  ــف 23 مس ــوا بتنظي ــداً قام ــافاً وقائ كش
ــي صنعاء القديمة والوحدة والصافية  مديريات ه
ــذا توزيع  ــبعني وآزال والتحرير وك ــعوب والس وش

أدوات ومستلزمات النظافة عىل تلمك املساجد.
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