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رئيس إدارة الشباب والطالب للقيادة المحلية 
لالنتقايل بالعاصمة عدن لـ "األمناء" :

رياضة

عدن / عالء عياش :
نظمــت رياضــة اتحاد املــرأة وإدارة 
األنشطة املدرسية صباح امس يف ساحة 
ثانويــة باكثري بكريرت الحفــل الختامي 
املدرسية  الرياضية  للبطوالت  والتكرميي 
ألعاب كرة  للفتيات مبــدارس عــدن يف 
والعاب  والشــطرنج  والطاولة  الطائــرة 
القــوى ) الســاحة وامليــدان (، وأقيمت 
برعاية األخوين األستاذ نائف البكري وزير 
الشــباب والرياضة واألستاذ أحمد حامد 
مللــس محافظ محافظة عــدن، وإرشاف 
مكتب الرتبية والتعليم بالرشاكة مع مكتب 
الشباب والرياضة باملحافظة ، وجرت يف 
30 نوفمرب , مبشــاركة  الفرتة بني 22 _ 

منتخبات مديريات مدارس عدن .
وشاركت مديريات)صرية وخور مكرس 
واملعال والتواهي والربيقة والشيخ عثامن 
ودار ســعد واملنصورة ( يف منافســات 
بطوالت) ألعاب القوى، والشطرنج والكرة 
الطائرة ، وكرة الطاولة (، تنافسن طالبات 
املديريات املشاركات يف البطولة عىل مدى 
االيام الســابقة التي شهدت تقديم بعض 
املواهب  بعض  وأفــرزت  الفنية  اللمحات 
التي تحتاج إىل اهتامم وصقل يف مختلف 

األلعاب .
ويف اجــواء فرائحية انطلقت فعاليات 
البهيج  والكرنفايل  التكرميــي  املهرجان 
، الــذي تخللتــه العديــد مــن الفقرات 
الكرنفالية والخطابية والفنية مبشــاركة 
وزهرات  البيحــاين  مدرســة  طالبــات 
ريــاض الصهاريج من خالل تقديم بعض 
الرتاث  مقتطفات  من  ورقصات  الوصالت 
واســتحان  إعجاب  نالت  املتنوعة  اليمني 

الحارضين .
ويف نهاية الكرنفال تم تكريم أصحاب 
املراكــز الثالثة االوائــل وابطال بطوالت 
الشــطرنج وكرة الطائــرة والعاب القوى 
وكرة الطاولة بالكؤوس وامليداليات امللونة 
الطائرة  الكــرة  .. حيث تــم تكريم بطل 
طالبات منتخب مديرية صرية،  وطالبات 
منتخب مديرية الشــيخ عثــامن الحائز 
عىل املركز الثــاين، وثالثا طالبات منتخب 
مديرية املنصورة، وتكريم منتخب مديرية 
صرية بطل بطولة كــرة الطاولة ومديرية 

دار سعد باملركز الثاين ، واملنصورة ثالثا .
وكام كرمت طالبــات منتخب مديرية 
الشــيخ عثامن الحائزين عىل املركز األول 
يف بطولة الشــطرنج ، وطالبات منتخب 
 ، الثاين  املركز  التواهي أصحــاب  مديرية 
ومنتخب مديرية دار سعد يف املركز الثالث 

.. وحققت طالبات مديرية دار سعد بطولة 
ألعــاب القوى، وجــاءت طالبات منتخب 
، وطالبات  الثاين  باملركز  التواهي  مديرية 

منتخب مديرية املنصورة باملركز الثالث .
د.  الختامي  املهرجــان  حرض فعاليات 
عزام خليفة وكيل وزارة الشباب والرياضة، 
اميــن النــوارصي وكيــل وزارة اإلعالم، 
املهندس نعامن شاهر مدير مكتب الشباب 
والرياضة ، د. محمد الرقيبي مدير مكتب 
رئيس  وارس  نوال  بعدن،  والتعليم  الرتبية 
اتحاد رياضة املرأة ،  نبيل عبداملجيد رئيس 
شــعبة التعليم مبكتب الرتبيــة والتعليم 
االنشطة مبكتب  النينو مدير  نبيل   ، بعدن 
السقاف  إنتصار  الشباب والرياضة بعدن، 
بكريرت، وعدد من  باكثــري  ثانوية  مديرة 
الشــخصيات الرتبوية والرياضية وأولياء 

أمور الطالبات .

عدن/االمناء/ياسر الشبوطي:
أكد االســتاذ عيل عبدالــاله الناخبي 
إدارة الشــباب والطــالب للقيادة  رئيس 
الجنوبية  االنتقــايل  للمجلــس  املحلية 
بالعاصمــة عدن يف ترصيــح خص به 
الشيخ  بأن تنظيم فعالية سمو  "األمناء" 
محمد بن زايد آل نهيان لســباق الضاحية 
والتي جرت عرص االحد وانطلقت من أمام 
املجمــع القضايئ بخــور مكرس وصوال 
الجندي  القضايئ ساحة  املجمع  أمام  إىل 
املجهول بالتواهي وضمت الفئات العمرية 
ومبشاركة  والنشء  الشــباب  ســن  من 
مختلف الفرق الشعبية الرياضية ملديريات 
العاصمــة عدن تأيت ضمن سلســلة من 
الفعاليات الرياضية لبطولة الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان املقامة يف عدن، ومشريا 

بأن مســابقة الضاحية كانت ناجحة وبكل املقاييس وذلك من خالل االســتعداد 
والتنظيم والرتتيب املســبق لها ، حيث سادها جوا تنافســيا ووديا بني الشباب 

والنشء املشارك بها.
ونوه األستاذ عيل عبدالاله الناخبي مدير إدارة الشباب والطالب للقيادة املحلية 
للمجلــس االنتقايل بالعاصمة عدن إىل أهمية أن تســتمر مثــل هذه الفعاليات 
الرياضية بني الفرق الرياضية الشعبية يف مديريات عدن بهدف تشجيع الرياضة 
والشــباب الريايض لخوض املنافسات يف املســابقات القادمة وتحقيق مراكز 

أفضل للفرق التي مل يحالفها الحظ يف الفوز بهذه البطولة.
وبدوره اوضح االســتاذ نبيل سالم حيدر مدير بطولة الشيخ زايد ؛  أن البطولة 
شــارك فيها أكرث من 200 مشــارك ميثلون مديريات عدن كافة واملنافسة عىل 
العرشة املراكز األوىل وتم اختيار أصغر مشارك يف السباق وتكرميه بعد أن شارك 

يف هذا السباق وهو الطفل ثائر نرص عفرور من أشبال مديرية التواهي.

 عدن/  خاص :
توج منتخــب مديرية املنصورة 
ببطولة الشيخ محمد بن زايد لكرة 
العاصمة  محافظة  ملديريات  القدم 
عدن بعــد فوزها عىل مديرية خور 
 ، مكــرس بنتيجة هــدف دون رد 
جمعت  التي  النهائيــة  املباراة  يف 
الفريقــني عــىل ملعب الشــهيد 
، وذلك  التاريخــي بعدن  الحبييش 
الســمو  صاحب  بطولة  ختام  يف 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكرة 
القدم لفرق مديريات محافظة عدن 
، التــي أقيمت برعايــة كرمية من 
الزبيدي  عيــدروس  القائد  الرئيس 
رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب 
والطالب  الشــباب  إدارة  وتنظيم   ،
بانتقايل العاصمة احتفاء بالذكرى 

53 لعيد االستقالل املجيد .
محاوالت  شــهد  األول  الشوط 
متكن  حيث  الجانبــني  من  عديدة 
فريق مديرية املنصورة من تسجيل 
الهــدف األول عرب طريــق الالعب 
األول  الشوط  لينتهي  فدعق  علوي 
بتقدم فريــق املنصورة بهدف دون 
رد ، يف مطلع الشوط الثاين حاول 
فريــق مديرية خــور مكرس من 

مرمى  عىل  الرسيعة  هجامته  شن 
ينجحوا  مل  لكنــه  املنصورة  فريق 
يف اســتغالل الفرص املحققة لهم 
مديرية  فريق  بفوز  املباراة  لتنتهي 

املنصورة بهدف نظيف . 
أدار املبــاراة النهائيــة طاقــم 
تحكيمي مكــون من : خلف اللبني 
خلف  وياســني  الوحييش  وأحمد 

فيام كان رابعا سليم محمود ، فيام 
راقبها هشام قاسم .

وبعد نهاية املبــاراة قام األخوة 
الضيــوف بتكريم فريــق مديرية 
وتكريم   ، البطولة  بكأس  املنصورة 
فريق مديرية خــور مكرس بكأس 

الوصيف .

زجنبار / عارف أحمد :
الصاعد  الجيل  نــادي  فريق  تّوج  
بن  محمد  الشيخ  سمو  بطولة  بكأس 
زايد آل نهيان الكروية ألندية دلتا ابني  
التي تتزامن إقامتها مع الذكرى ال 53 
لعيد االستقالل 30 نوفمرب بعد تغلبه 
عىل منافسه فريق خنفر يهدف مقابل 
اليش يف اللقاء النهايئ الذي جمعهام  
عىل ملعب البلدية مبدينة زنجبار يف 
ختام املســابقة التــي رعاها رئيس 
عيدروس  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
الزبيدي بإرشاف انتقايل أبني وتنظيم 
مع  بالتنسيق  والطالب  الشباب  دائرة 
مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد 
الكرة باملحافظة مبشاركة 8 أندية من 
مديريتي زنجبار وخنفر واعتمد فيها 

نظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 
محطة الختام التي شــهدت حضور جامهريي 
البلدية  الفت افرتش مدرجــات وجوانب ملعــب 
جاءت عىل صيغة مثرية سعى من خاللها كل طرف 
إىل تتويج مشواره بإحراز اللقب قبل أن تبتسم آخر 
املحطات ملصلحة األزرق الســاموي الجيل بهدف 
حمل توقيفه العبه عيل ســأمل  يف الشوط الثاين 
ومن رضبة ثابته مل يحســن خنفر التعامل معها 
لتسكن الشــباك ويقود فريقه لنيل كأس الشيخ 

زايد تاركا الحرسة عــىل وجوه العبي خنفر الذين 
اكتفوا بالوصيف.

وعقب نهايــة املباراة قــام  العميــد عبدالله 
املحلية للمجلس االنتقايل  القيادة  الحوتري رئيس 
الجنــويب مبحافظة ابني  ونائــب رئيس املجلس 
االنتقايل محسن عبد سعيد ورئيس دائرة الشباب 
والطالب بتكريم فريــق الجيل بكأس البطولة مع 
مبلغ مايل وفريق خنفر بــكأس املركز الثاين مع 
مبلغ مــايل.. كام كرم أفضل العــب يف البطولة 

والهداف وأحسن  حارس وأفضل مشجع.

حلج / األمناء / خاص :

أشــاد مدير إدارة الشــباب والطالب 
مبحافظة  الجنويب  االنتقــايل  باملجلس 
لحج أدهم الغزايل بالدور الذي لعبه اتحاد 
كرة القــدم ومدراء إدارات الشــباب يف 
وبتفاعل  التنظيمية  واللجــان  املديريات 
باملحافظة  الرياضية  واألندية  الشــباب 
مباريات  بإنجــاح  الفّعال  وإســهامهم 

بطولة صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ، لكــرة القدم التي أقيمت 
برعاية كرمية من الرئيس القائد عيدروس 
قاســم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
احتفاًء بالذكرى الـ53 لالستقالل الوطني 

الـ30 من نوفمرب املجيد .
وقال الغزايل بــأن نجاح هذه البطولة 
العرس  بذلك  االثنــني  يوم  اختتمت  التي 
لحج  حوطة  شــهدته  الذي  الجامهريي 
املحافظة  التي تعاين منها  الظروف  رغم 

مــن غياب للبنيــة التحتيــة يف مجال 
الرياضــة ومنها غيــاب املالعب املؤهلة 
الحقيقي  الدعم  وايضا غيــاب  واملجهزة 
قد  الحكومية  السلطات  قبل  من  للشباب 
أثبت الشــباب من خاللها بأنهم تواقني 
للمشاركات الرياضية ويتطلعون ملن يأخذ 
بأيديهم ويســهم يف تلبيــة ولو اليشء 
اليســري من متطلبات إقامــة مثل هذه 

األنشطة الرياضية .
وأشــار أدهم الغزايل بأن هذا الدوري 

الذي أقيم مبناسبة عيد االستقالل يعترب 
للشباب وتنشيطهم يف  حافزا وتشجيعا 
املجال الريايض مؤكد بأن إدارة الشــباب 
والطالب ســوف تبذل ما يف وسعها من 
أجل شبابنا وتقديم كل متاح لديها خدمة 
للشــباب والرياضة يف لحــج ولن تألوا 
جهدا يف تقديم كل ما تســتطيع تقدميه 
لخدمة هذه الرشيحة الهامة يف املجتمع.
وانتقد الغزايل مواقف بعض رؤســاء 
بأنها  قال  التي  العريقة  الرياضية  األندية 

: " قطعت الطريق عىل شــبابها ومنعت 
" معربا  نعرفها  مشاركتهم ألســباب ال 
عن أملــه يف أن يكونوا عونا للشــباب 
األلعاب  هذه  يف  وتحفيزهم  وتنشيطهم 
التي تعترب بالنســبة لهم متنفس إلظهار 
للجميع  الرياضــة  بــاب  من  مواهبهم 
التسيس والدخول يف مربعات  بعيدا عن 
من شأنها أن تحرم شــبابنا من االلتقاء 

بنظرائهم يف الفرق واألندية األخرى .

مهرجان كرنفايل بهيج يف ختام البطوالت املدر�سية للفتيات بعدن ..

منتخب املن�سورة يتّوج ببطولة ال�سيخ حممد بن زايد ملديريات حمافظة عدن اجليل ال�ساعد  يتّوج ببطولة ال�سيخ زايد  الأندية دلتا ابني على ح�ساب خنفر 

مدير اإدارة ال�سباب والطالب بانتقايل حلج ي�سيد بتفاعل ال�سباب وحر�سهم على اإجناح بطولة ال�سيخ حممد بن زايد

الفعالية الريا�سية ل�سباق ال�ساحية ناجحة بكل 
املقايي�س .. ونتمنى اأن ت�ستمر مثل هذه الفعاليات


