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خاص/ وكالة الصحافة الیمنیة//

توج العب األمانة لشطرنج الصم ولید أحمد ھمدان بلقب رجال البطولة الشطرنجیة فیما خطفت سھام
محمد قاسم لقب السیدات في ختام البطولة التي جرت بمقر االتحاد العام للصم والتي شھدت تنافًسا وفق
النظام السویسري للرجال سبع جوالت والكل مع الكل للسیدات، بمشاركة محافظات ( االمانة – تعز –

الحدیدة – إب- صنعاء- ذمار – المحویت – عمران)..

وحل في المركز الثاني رجال العب الحدیدة زید علي األشول وجاء ثالثًا یحیى أحمد الذاري العب
األمانة، وفي السیدات حلت سیناء محم قاسم من األمانة ثانیا ومنال علي األشول من تعز ثالثًا.
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الجولة ال4

ولید أحمد ھمدان (األمانة) – یحیى أحمد الذاري(األمانة) فوز یحیى
عبدهللا مشھور (الحدیدة)- محمد قاسم الرمادي (صنعاء) فوز الحدیدة
راجح محمد العامري (اب)- زید علي األشول (الحدیدة) فوز الحدیدة

محمد مطیع الغراضي (ذمار)- عبد السالم الشامي (عمران) فوز عمران
أحمد أمین األزھر (اب)- أحمد محمد الشامي (عمران) فوز اب

رامي عصام الروحاني (تعز)- مروان عبد الغني عبد هللا (األمانة) فوز األمانة
حامد عبد الخبیر الصلوي (تعز)- حمزة نائف الرحمي(ذمار)- فوز اب

محمد حسین الشطبي (المحویت)- فوز األمانة- عوض مقبل عوض (المحویت)- فوز المحویت

الجولة5

یحیى أحمد الذاري(األمانة)- زید علي األشول (الحدیدة) فوز الحدیدة
عبدهللا مشھور (الحدیدة)- ولید أحمد ھمدان (األمانة) فوز األمانة

عبد السالم الشامي (عمران)- راجح محمد العامري (اب) فوز عمران
محمد قاسم الرمادي (صنعاء)- أحمد أمین األزھر (اب) فوز صنعاء
حمزة نائف الرحمي(ذمار)- محمد مطیع الغراضي (ذمار) فوز ذمار

مروان عبد الغني عبد هللا (األمانة)- محمد حسین الشطبي (المحویت) فوز األمانة
أحمد محمد الشامي (عمران)- حامد عبد الخبیر الصلوي (تعز) فوز عمران

عوض مقبل عوض (المحویت)- رامي عصام الروحاني (تعز) فوز تعز

الجولة6

ولید أحمد ھمدان (األمانة)- عبد السالم الشامي (عمران) فوز األمانة
مروان عبد الغني عبد هللا (األمانة)- یحیى أحمد الذاري (األمانة) فوز یحیى

زید علي األشول (الحدیدة)- عبدهللا مشھور (الحدیدة) فوز زید
محمد مطیع الغراضي (ذمار)- محمد قاسم الرمادي (صنعاء) فوز صنعاء

أحمد أمین األزھر (اب)- حمزة نائف الرحمي(ذمار) فوز اب
رامي عصام الروحاني (تعز) – راجح محمد العامري (اب) فوز اب

أحمد محمد الشامي (عمران)- عوض مقبل عوض (المحویت) فوز عمران
حامد عبد الخبیر الصلوي (تعز)- محمد حسین الشطبي (المحویت) فوز المحویت
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الجولة 7

محمد قاسم الرمادي (صنعاء)- ولید محمد ھمدان (األمانة) فوز األمانة
یحیى أحمد الذاري (األمانة)- أحمد أمین األزھر (اب) تعادل

عبد السالم الشامي (عمران)- زید علي األشول (الحدیدة) فوز الحدیدة
عبدهللا مشھور (الحدیدة)- أحمد محمد الشامي (عمران) فوز الحدیدة

راجح محمد العامري (اب)- مروان عبد الغني عبد هللا (األمانة) فوز األمانة
محمد حسین الشطبي (المحویت)- محمد مطیع الغراضي (ذمار) فوز ذمار
رامي عصام الروحاني (تعز)- حامد عبد الخبیر الصلوي (تعز) فوز رامي

حمزة نائف الرحمي(ذمار)- عوض مقبل عوض (المحویت) فوز ذمار

الجولة 4 سیدات

سیناء محمد قاسم (األمانة)- منال علي األشول (تعز) فوز األمانة
سھام محمد قاسم (األمانة)- رفیدا عصام محمد (األمانة) فوز سھام

یسرى عبد هللا (المحویت)- رحمة محمد الزویة( صنعاء) فوز المحویت
ھدیل فواز دحان(صنعاء)-میاسة محمد عبدهللا( المحویت) فوز صنعاء

الجولة5

سھام محمد قاسم (األمانة)- یسرى عبد هللا (المحویت) تعادل
رفیدا عصام محمد (األمانة)- سیناء محمد قاسم (األمانة) فوز سیناء
میاسة محمد عبدهللا( المحویت)- منال علي االشول (تعز) فوز تعز
رحمة محمد الزویة( صنعاء)- ھدیل فواز دحان(صنعاء) فوز ھدیل

الجولة ال6

ھدیل فواز دحان(صنعاء)- سھام محمد قاسم (األمانة) فوز األمانة
یسرى عبد هللا (المحویت)- سیناء محمد قاسم (األمانة) فوز األمانة
منال علي االشول (تعز)- رحمة محمد الزویة( صنعاء) فوز تعز

رفیدا عصام محمد (األمانة)- میاسة محمد عبدهللا( المحویت) فوز األمانة

الجولة الـ7

میاسة محمد عبدهللا( المحویت)- سھام محمد قاسم (األمانة) فوز األمانة
سیناء محمد قاسم (األمانة)- رحمة محمد الزویة( صنعاء) فوز األمانة

منال علي االشول (تعز)- یسرى عبد هللا (المحویت) فوز تعز
ھدیل فواز دحان(صنعاء)- رفیدا عصام محمد (األمانة) فوز األمانة

ھذا وفي فئة الرجال كانت النتیجة كالتالي:

1- ولید أحمد ھمدان (األمانة)
2- زید علي األشول (الحدیدة)

3- یحیى أحمد الذاري( األمانة)
 

السیدات
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صنعاءختامبطولةالصمالشطرنج

1- سھام محمد قاسم (األمانة)
2- سیناء محمد قاسم (األمانة)

3- منال علي األشول (تعز)

یتابع البطولة األخ غمدان محمد شمسان رئیس اللجنة الریاضیة باالتحاد ویدیرھا حسین عبید ومروان
إسماعیل.
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