
إشـــراف:19
يحيى الضلعي

االثنين : 13 / 8 / 2012م 
 الموافق :25 / رمضان / 1433هـ 

العدد: (1623)

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢

حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

أفقياً :
١- يهودي مجرم نفذ مذبحة الحرم االبراهيمي ،وقتل 

العشرات من المصلين أثناء تأديتهم الصالة.
٢- ثلثي (نكز) – يدفنه – نقود.

٣- من الفواكه – حلم مخيف (م) – نشر.
٤- عاتبه – االسم القديم لجمهورية الكونغو في أفريقيا.

٥- غروبه – من الزهور العطرة (م).
٦- شجر هندي سريع النمو ،لين القضبان أملس 
العيدان، تصنع منه الكراسي – معظم – أحد االبوين (م).

٧- رجائي – عمر – فعل ماضي ناسخ.
٨- ضمير متصل – السالم – زاد ،طعام (م).

٩- الضالع (مبعثرة) – نساند.
١٠- حرف هجائي – حرف جزم – فرامل.

١١- مرض تأكل خاليا المخ مع تقدم العمر فيصاب 
االنسان بالخرف.

١٢- جمع (أغنية) – لحد (م) – للندبة.

عمودياً :
١- مؤسس االمبراطورية المغولية – حرف هجائي.

٢- بيت الثعلب – الميول (مبعثرة).
٣- اهتزازات االرض – احرف متشابهة.

٤- حرف انجليزي – عاصمة عربية – حرف نصب.
٥- اقطعها – تجدها في (الزعيلة).

٦- محافظة يمنية – نصافحه.
٧- نصف (المترب) – كبر – حرف نصب.

٨- جمع (اهزوجة) – للسؤال.
٩- كالمك (مبعثرة) – من البهارات (م).

د – قاعدة – المنزل. ١٠- ارقُ
١١- صحابي جليل لقب بـ(سيد القراء).

١٢- يطلق على مجموعة النجوم المتالصقة – احد 
االمراض التي تنتشر في الصيف خاصةً (م).
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حضر فعاليات مسابقة كأس النجوم الثقافية

وزير الشباب يطلع على عدد من المراكز الصيفية ويشيد بدار رعاية األيتام

زار األخ معمر اإلرياني وزير الشباب والرياضة عدداً   
من المراكز الصيفية بأمانة العاصمة وذلك لإلطالع 
على األنشطة الرياضية والثقافية التي تجري في هذه المراكز 
حيث كانت الزيارة مفاجئة ودون ترتيب مسبق مع إدارات 
المراكز وخالل زيارته أشاد وزير الشباب بالمركز الصيفي 
المقام في دار رعاية األيتام حيث أطلع على فعالياتهم 
الرياضة والثقافية المختلفة واستمع لمسابقة القرآن الكريم 

والتربية اإلسالمية وزار المكتبة الخاصة بالدار..
وفي كلمته قال اإلرياني سعيد جدا بزيارة دار رعاية األيتام 
الذي تخرج منه الكثير من أبناء الوطن المبدعين وأنتم من 
نعول عليهم لبناء مستقبل زاهر لهذا الوطن،ليعلن عن 
تبرعه بمالبس وابوات رياضية لــ٦٥٠ طالبا من طالب 

رعاية األيتام كما وجه بمنح أصحاب المركز األول في 
المسابقة الثقافية بمبلغ ١٠٠ ألف ريال والمركز الثاني ٧٥ 

ألف ريال والمركز الثالث ٥٠ ألف ريال..
وقد كرم وزير الشباب العشرة األوائل والمميزين في 
دار األيتام بالشهادات التقديرية وهم (رضوان عبده علي 
- زكريا حمود سيالن-كتعب محسن وثاب-غازي حمود 
سيالن- بشير صالح الملصي-سليم أحمد العميسي-

مجيب صالح الملصي-وليد صالح الملصي-أحمد عبد الولي 
العيدروس-حامد عبد الكريم الشرحي-محمد صالح الجالل-

نسيم صالح الملصي.
كما حضر معاليه حفل اختتام وتكريم المركز الصيفي 
بقرية حدة وهنأ الجميع على نجاح المركز الصيفي في 

استقطاب العديد من الشباب.
  زيارة كأس النجوم الثقافية

  من جهة ثانية زار وزير الشباب والرياضة برنامج كأس 
النجوم الرمضاني الثقافي الذي تنظمه اإلدارة العامة 
للنشاط الثقافي وتجري منافساته على صالة الفقيد 
المحبشي بإذاعة صنعاء وتبث على إذاعة الشباب وشهد 
اللقاء الذي تألقت فيه فتيات الوحدة صنعاء وحققن الفوز 
على حساب العبي فريق تنس الميدان الثقافي وهي إحدى 
مفأجات البطولة..وتواصلت المسابقة بين ست فرق تأهلت 
منها ثالث هي نادي كمران والعروبة ونادي الشباب لتستمر 
المنافسة في مجريات الدور الثاني واقترابها من تحديد 

هوية المتنافسين للدور النهائي.  

وزير الشباب 
يقيل الكشافة..

أقال األخ معمر اإلرياني وزير  
الــشــبــاب والــريــاضــة مجلس 
إدارة جمعية الكشافة بأكمله وذلك في 
االجتماع الذي عقده مع  أعضاء مجلس 
إدارة الجمعية بمبنى وزارة الشباب 

والرياضة.
وكان الوزير اإلرياني قد حدد مهلة 
سابقة لألخوة أعضاء مجلس إدارة 
الجمعية في اجتماعات عديدة من أجل 
النهوض بالحركة الكشفية واستعادة 
الجمعية لنشاطها ودورهــا الحقيقي 
المعروف، بيد أن الخالفات بين القيادات 
الحالية أدت إلى ركود حقيقي في أداء 

الجمعية.
من جهة ثانية أشاد وزير الشباب بدور 
المرشدات وبما قمن به من تجهيزات 
كبيرة لتطوير العمل اإلرشــادي في 
أوســـاط الفتيات وحثهن على بذل 
المزيد من الجهد ودعاهن إلى تجهيز 
٤٠٠ مــرشــدة للمشاركة فــي حفل 
إيقاد الشعلة بالتعاون مع ٦٠٠ كشاف 
سينسقون لهذا الحفل في الــ٢٩ من 

سبتمبر القادم..
ـــدت مفوضة المرشدات  ــذا وأك ه
األخت فاتن عيسى أنهن بصدد تجهيز 
كسوة العيد لمخيمات النازحين بأبين 
،باإلضافة إلــى أن هناك الكثير من 
الفعاليات في المرحلة القادمة، شاكرة 
وزير الشباب على تفاعله الدائم معهن.

تواصل  بطولة الصالح الرمضانية في إب
ــت فــــرق ٢٢مـــايـــو   ــل ــأه ت

و٢٦سبتمبرةعن المجموعة 
األولى وفرق و١٧ يوليو و٧يوليو عن 
المجموعة الثانية في فئة الشباب 
٢٦سبتمبر  و ٣٠نوفمبر  و لكبار  وا
ــي فئة  ــس ف ــط ــس ٧يــولــيــو و٢٤أغ
الناشئين في بطولة كرة القدم التي 
يقيمها فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية الظهار المركز (ي) لفئة 

الناشئين والكبار
والتي تقام مبارياتها على الصالة 
الرياضية المغلقة وقد سميت الفرق 
بأسماء األعياد الوطنية والمناسبات 

الدينية
يذكر أن البطولة تحظى برعاية 
الشيخ عبدالواحدصالح رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة ووكيل المحافظ 

واتت منتائج اللقاءات كاالتي

ناشئين
١٧يوليو  × ٣٠نوفمبر (٠-٢)

١٤أكتوبر  × ٢٤أغسطس (٢-٦)
٧يوليو  ×٢٢مايو (١-٢)

٢٦ سبتمبر  × ٢٤أغسطس (٣-١)
وفي فئة الشباب والكبار

أحد  × مؤته (٦-٤)
اليرموك  × بدر (٤-١)
الفتح  × تبوك (٢-٧)

األحزاب  ×القادسية (٣-٠)
٢٢مايو  ×٢٦سبتمبر (٥-٠)

١٤اكتوبر  × ٣٠نوفمبر (٣-٥)
وتستكمل اليوم بقية المباريات 
لتحديد بقية المتأهلين لدور الثمانية

وفي منافسات كرة الطائرة لنفس 
البطولة تأهل للدور الناهئي فرق 
٣٠نوفمبر و١٤أكــتــوبــر و٢٢مايو 
٢٦سبتمبر بعد أن أتت نتاجئهم  و

كالتالي تغلب فريق ٣٠نوفمبر على 
١٤أكتوبر بشوطين نظيفين وفوز 
٢٦سبتمبر بشوطين نظيفين على 

فريق ٢٢مايو
ــرف عــلــى الــبــطــولــة جميل  ــش ي
أحــمــدعــبــدالــوهــاب ومـــن اللجنة 
لدين  ا وحفظ  لمغني  لدا خا لفنية  ا
عبدالغني وصدام عطاء ومحمدالشنة 

وفؤادالوصابي
وفي بطولة كاس الصحة األنجابية 
والذي تقام مبارياتة على صالة نادي 
األتــحــاد برعاية من منظمة ماري 

ستوبس الدولية
صعد الى المباراة النهائية كالً من 
فريقي الفقيد أحمدمنصر والفقيد 
بهران بعد تغلب األول على فريق علي 
السادة في الدور النصف نهائي بخمسة 
أهداف نظيفة سجلت عبر نجم االتحاد 

سمير محمدعلي وزكريا الصانع
وفي المباراة األخــرى صعد فريق 
الفقيد بهران الى النهائي بعد فوزه 
يحيى صبرة  فريق  على  بصعوبة 
وبثمانية أهــداف لسبعة بعد مباراة 
رائعة وجميلة سجل للفائز علي العشي 
اربعة أهداف وحسين محمدطه ثالثة 
اهداف وفضل الصباحي هدف وللخاسر 
علي الحداد ومالك راشد ثالثة اهداف 

لكل منهم وابراهيم حمنن هدف
ليوم  ا تختتم  لبطولة  ا أن  يذكر 
لتي  ا و ئية  لنها ا ة  ر لمبا با ألثنين  ا
ستحظى بحضور جماهيري كبير لما 
يضمان الفريقين من أسماء العبين 

مخضرمين
يشرف على البطولة محمدالحبيشي 
ومن اللجنة الفنية الكابتن وطن البريد 

ومصطفى محمدعلي

بمشاركة 44 فريقاً 

البطولة الثقافية اإلذاعية «كأس النجوم» تدخل مراحل الحسم

تتواصل باستديو المرحوم محمد المحبشي بإذاعة صنعاء فعاليات البطولة الثقافية   
الرمضانية لألندية واالتحادات الرياضية والمنظمات الشبابية واإلبداعية «كأس 
النجوم» التي تنظمها اإلدارة العامة للنشاط الثقافي واالجتماعي «قطاع الشباب» بوزارة 

الشباب والرياضة.
ويشارك في منافسات البطولة التي تقام في نسختها السادسة ٤٤ فريقاً يمثلون أندية 
أمانة العاصمة واالتحادات الرياضية والمنظمات االبداعية السنوية وتبث حلقاتها يومياً عبر 

إذاعة الشباب.
 وقد تأهل الى الدور الثاني ٢٢ فريقاً تتنافس فيما بينها في المجاالت الثقافية الوطنية 
والمعارف العامة للتأهل  الى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تأهلت الى الدور ربع النهائي 

الفرق الثقافية  لنادي كمران ونادي العروبة ونادي الشباب ونادي وحدة صنعاء «فتيات» وشباب 
التنمية االقتصادية واالجتماعية والمركز الثقافي لمكفوفي جامعة صنعاء.. في حين تتواصل 
بقية منافسات الدور الثاني اليوم، حيث يلتقي الفريق الثقافي بنادي بلقيس مع الفريق الثقافي 
النسوي لنادي الشرطة والفريق الثقافي لجمعية األمان لرعاية الكفيفات مع الفريق الثقافي 
النسوي لنادي مايو، والفريق الثقافي بنادي أهلي صنعاء مع الفريق الثقافي لنادي الشموخ 

والفريق الثقافي لإلعالم الرياضي مع الفريق الثقافي التحاد الكيك بوكسينج.
الجدير بالذكر أن البرنامج يحظى' بمشاركة ومتابعة واسعة، ويعده ويقدمه الزميل عزيز 
الماوري، ويتخلل بث حلقات البطولة تقديم عدد من المواهب اإلبداعية في مجالي الشعر 

واإلنشاد من النشء والشباب.

براعم األهلي يحققون البطولة الرمضانية لخماسي القدم
حقق فريق براعم األهلي  

البطولة الرمضانية لكرة 
الــقــدم الخماسية التي اقيمت 
منافساتها على ملعب األهلي بعد 
فوزه في اللقاء النهائي على فريق 

شهداء السبعين بنتيجة..
وفي حفل الختام الذي حضرة 
األخ حسين الــعــواضــي، سفير 
بالدنا لدى دولة تونس القى األخ 
منصور العبدي، كلمة عبر فيها 
للتنظيم  لكبيرة  ا سعادته  عن 
الرائع والمتميز واألداء الجميل 
الذي قدمة البراعم خصوصاً في 
المباراة النهائية والتي امتازت 
بالفنون الكروية شاكرا قيادة 
النادي وكل القائمين على إنجاح 

هذة البطولة..
بعد ذلك تم تكريم فريق براعم 
األهلي بكأس البطولة والميداليات 
الذهبية وفريق شهداء السبعين 
بكأس المركز الثاني والميداليات 
الفضية والفريق المثالي وهداف 
الــبــطــولــة، إضــافــة إلــى الفرق 

المشاركة بجوائز عينية..

انطالق بطولة االسكواش المفتوحة 

الفيفا يحقق مع القطري بن همام
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة الماضية أن لجنة القيم  

التابعة له بدأت إجراءات ضد القطري محمد بن همام المرشح السابق 
لرئاسة الفيفا ، وذلك بشأن االتهامات المتعلقة بالرشاوى.

ويأتي ذلك بعد أن قضت اللجنة في ٢٦ يوليو بإيقاف بن همام مؤقتا عن ممارسة 
أي نشاط متعلق بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي ، وذلك لمدة ٩٠ يوما 
على األكثر.وذكر الفيفا في بيان: «بدأ مايكل جيه جارسيا رئيس غرفة التحقيقات 

بلجنة القيم في الفيفا ، إجراءات رسمية بالتحقيق مع بن همام.»
ويتهم الفيفا ، بن همام الرئيس السابق لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بدفع 
رشوى إلى مسئولين في اتحاد الكرة بالكاريبي (٤٠ ألف دوالر لكل مسئول) في 

مايو ٢٠١١م، خالل ترشحه لرئاسة الفيفا.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية قد رفعت عقوبة اإليقاف 

مدى الحياة عن بن همام في ١٩ يوليو ، ولكن دون تبرئته.

«الميثاق»-متابعات 
انطلقت على مالعب التنس بصنعاء بطولة 
االسكوتش المفتوحة التي ينظمها االتحاد العام للتنس 
واالسكوتش بمشاركة١٥٠ العبا بدعم من الشركة 
اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة خالل 
الفترة مــن١١ـ١٥ من الشهر الجاري وكانت نتائج 

منافسات اليوم األول قد أسفرت فئة الناشئين:
محمد السروري*لمياء االرياني٢/صفر
مجمد الحربي*أسامة رمضان٢/صفر

بثينة العلفي*كمال يوسف٢/صفر
سامي أنور*ياسين خالد٢/صفر

حسين السقاف*يونس زبارة٢/صفر
محمد زبارة*محمد شرف٢/صفر

حارث الرضي* علي سهيل٢/صفر
فهمي الورد* علي العباهي٢/صفر

منيع المقالح* أمة اهللا٢/صفر
مازن قحطان* عبدالرحمن المطري٢*صفر

وسيم شعبان*هيثم العباهي٢/صفر
الشباب

غسان العنسي*فهدشمس٢/صفر.
علي الرضي*إبراهيم صفوان٢/صفر.
محمد حجر*إسماعيل الشامي٢/صفر.
 احمد توفيق*أرحب الصرمي٢/صفر.

الرواد
محمد حجر*محمد الصرمي٢/صفر

الفيفا يحقق مع القطري بن همام
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة الماضية أن لجنة القيم 
التابعة له بدأت إجراءات ضد القطري محمد بن همام المرشح السابق 
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة الماضية أن لجنة القيم 
التابعة له بدأت إجراءات ضد القطري محمد بن همام المرشح السابق 
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة الماضية أن لجنة القيم 

لرئاسة الفيفا ، وذلك بشأن االتهامات المتعلقة بالرشاوى.
التابعة له بدأت إجراءات ضد القطري محمد بن همام المرشح السابق 

لرئاسة الفيفا ، وذلك بشأن االتهامات المتعلقة بالرشاوى.
التابعة له بدأت إجراءات ضد القطري محمد بن همام المرشح السابق 

ويأتي ذلك بعد أن قضت اللجنة في 
أي نشاط متعلق بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي ، وذلك لمدة 

ويأتي ذلك بعد أن قضت اللجنة في 
أي نشاط متعلق بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي ، وذلك لمدة 

ويأتي ذلك بعد أن قضت اللجنة في 

على األكثر.وذكر الفيفا في بيان: «بدأ مايكل جيه جارسيا رئيس غرفة التحقيقات 
أي نشاط متعلق بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي ، وذلك لمدة 

على األكثر.وذكر الفيفا في بيان: «بدأ مايكل جيه جارسيا رئيس غرفة التحقيقات 
أي نشاط متعلق بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي ، وذلك لمدة 

بلجنة القيم في الفيفا ، إجراءات رسمية بالتحقيق مع بن همام.»
ويتهم الفيفا ، بن همام الرئيس السابق لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بدفع 

بلجنة القيم في الفيفا ، إجراءات رسمية بالتحقيق مع بن همام.»
ويتهم الفيفا ، بن همام الرئيس السابق لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بدفع 

بلجنة القيم في الفيفا ، إجراءات رسمية بالتحقيق مع بن همام.»

رشوى إلى مسئولين في اتحاد الكرة بالكاريبي (
مايو ٢٠١١

وكانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية قد رفعت عقوبة اإليقاف 
مدى الحياة عن بن همام في 

سبتمبر ولودر يتوجان ببطولة شهداء السبعين الكروية

صرف مستحقات النادي األهلي في تعز وتعشيب ملعبه بمفرق ماوية
«الميثاق»-متابعات 

وجه األستاذ معمر اإلرياني وزير الشباب والرياضة نهاية األسبوع المنصرم 
األخت نظمية عبدالسالم المديرة التنفيذية لصندوق رعاية النشء والشباب بأهمية 
صرف ماتبقى للنادي األهلي في تعز للعام الجاري والعام الماضي من المبالغ المالية 

المستحقة.
وكانت إدارة األهلي الحالمي رفعت مذكرة لوزير الشباب والرياضة أوضحت فيها 
المشاكل المالية المترتبة على تأخير صرف المخصصات المستحقة للنادي سواًء ماله 
صلة بمخصص النشاط الثقافي لألعوام السابقة ابتداًء من عام ٢٠٠٦م وحتى ٢٠١٠م 

أم مخصص الدعم الحكومي لألعوام من ٢٠٠٧م إلى ٢٠١٢م الجاري، وكذا القسط 
األخير من العام ٢٠١١م.. مشيرة إلى أن النادي مر بأزمة مالية صعبة كانت السبب في 
تعثر فريقه لكرة القدم وهبوطه إلى الدرجة الثانية, والمبالغ المالية كان يمكنها أن 

تسهم في حل مشاكل النادي في وقتها وتفادي التعثر.
كما وجه وزير الشباب والرياضة األخ وكيل الوزارة لقطاع المشاريع رمزي 
األغبري بإدراج مشروع تعشيب ملعب النادي األهلي بمفرق ماوية ضمن موازنة 
العام القادم ٢٠١٣م أسوة ببقية أندية الجمهورية، وبناء المدرجات الالزمة 

التابعة.

أحرز فريقا شهداء سبتمبر وشهداء لودر  
بطولة شهداء السبعين لكرة القدم التي 
اختتمت يوم أمس األول على ملعب الفقيد محمد 
عبداهللا صالح بنادي العروبة والتي نظمها نادي 
العروبة خالل الفترة ٦-٢٢ من شهر رمضان المبارك 
لفئتي الكبار والناشئين وأبناء األحياء المجاورة 
للنادي، وبمشاركة تسع فرق في الكبار وزعت على 
مجموعتين ضمت المجموعة األولى فرق شهداء 
جمعة الكرامة وشهداء أبين والشهيد سالم قطن 
وشهداء كلية الشرطة والشهيد عبدالعزيز عبدالغني، 
فيما ضمت الثانية فرق فقيد الوطن اللواء المرحوم 
محمد عبداهللا صالح والمرحوم يحيى الجبري وشهداء 
المقاومة وشهداء لودر، وثمان فرق في الناشئين 
وزعت أيضاً على مجموعتين ضمت األولــى فرق 
المرحوم محمد الخوالني وشهداء الوحدة وشهداء 
أكتوبر وشهداء سبتمبر، فيما ضمت الثانية فرق 
الشهيد جار اهللا عمر وشهداء جامع الرئاسة والشهيد 

ياسر عرفات والمرحوم عارف عبدربه.
وقــد اقيمت  المباراتان الختاميتيان للفئتين 
وأعقبهما تكريم األبطال بحضور وزيــر الشباب 
والرياضة معمر اإلرياني ورئيس مجلس الشرف 
األعلى بنادي العروبة اللواء فضل بن يحيى القوسي 

ونائب رئيس النادي يحيى محمد عبداهللا صالح..
وشهدت المباراة النهائية لفئة الكبار قراءة الفاتحة 
ترحماً على أرواح شهداء اليمن الذين ضحوا بأرواحهم 
في سبيل الوطن والذين لقوا بارئهم نتيجة جرائم 

األعمال اإلرهابية الغادرة.

النشاط الرمضاني للرياضة 
للجميع يصل مرحلة الحسم

«الميثاق»-متابعات 
بعد منافسات قوية 
خالل الثالثة االسابيع الماضية 
وصـــل الــنــشــاط الرمضاني 
لمراكز الرياضة للجميع لكرة 
القدم الخماسية وكرة الطائرة 
وكرة السرعة مرحلة الحسم، 
ففي مركز الوحدة واصل فريق 
الشموخ تقدمه نحو الوصول 
الى منصات التتويج بعد فوزه 
ــس على فريق  فــي لقاء االم
الشهاب بأربعة أهداف مقابل 
هدفين ،والتي على ضوئها 
مكنتة من الوصول الى اللقاء 
النهائي أمــام فريق الهالل، 
وفي كرة الطائرة تفوق فريق 
عمر بن عبدالعزيز على فريق 
عثمان بن عفان بثالثة اشواط 

مقابل شوطين
اما مركز حدة والذي يشرف 
عليه الكابتن عمار تقي الدين 
ــو االخـــراقـــوى  فــقــد شــهــد ه
جمعية  ية  عا بر ت  فسا لمنا ا
قرية حدة الخيرية وبالتعاون مع 
االتحاد العام للرياضة للجميع 
ــــدوري الرمضاني  ضــمــن ال
وانتهت التصفيات التمهيدية 
لكرة القدم والطائرة بتاهل 

فريق الشباب
والسلطان من المجموعة 

االولــى والخير والــجــوارح من 
المجموعة الثانية، كما اقيمت 
بطولة كأس الشهيد لألشبال 
حيث التقى فريق العين مع 
الشباب، وانتهت ٢ /٢، والتقى 
العروبة مع اإليمان، وانتهت 
ـــوزاالول بــهــدف مقابل  ـــف ب
الشـــيء، وفــي مركز صنعاء 
القديمة كانت نتائجها على 

النحو التالي:
المجموعة االولى:

فريق حارة السلطان * فريق 
المدرسة ٣/٢

فريق الحرقان * الفليحي 
٣/٢

السلطان * الميدان ٣/١
المدرسة * الفليحي ٥/٨

 المجموعة الثانية:
النهرين * معمر ٥/٢
العلمي * اللقية ١/٤

معمر * قبة المهدي ٨/٦
العلمي * النهرين ٥/٤

الى  التأهل  لعب مباريات 
نصف النهائي من المجموعة 

الثانية:
المدرسة * الحرقان ٣/١
الفليحي * السلطان ١/٠

ــل فــريــق السلطان  ــأه وت
والمدرسة الى النصف النهائي..

االرياني يوجه بشراء ميداليات تليق بحجم األبطال
«الميثاق»-متابعات 

ــر الشباب والرياضة معمر اإلرياني  وجــه وزي
عبدالحميد السعيدي وكيل الوزارة لقطاع الرياضة بإصدار 
تعميم لجميع االتحادات الرياضية بشراء ميداليات من النوع 
الجيد والثمين احتراما وتقديرا لألبطال الذين يبذلون 
الكثير من وقتهم للتفرغ لممارسة العديد 

من األلعاب والذين يحصلون على ميداليات ال تناسب إنجازاتهم.. 
وأكد وزير الشباب بالقول: من المخجل والمعيب أن نكرم النجوم 
بهذه الميداليات.. جاء ذلك في حفل اختتام وتكريم نجوم بطولة 
الجمهورية األولــى لهواة البلياردو والسنوكر، حيث أشاد الوزير 
بالميداليات، وأكد أنها من أهم األشياء التي لفتت نظره في حفل 

التكريم.


