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الصقر بطال والقطن وصيفا والشعلة ثالثا..

رياضة

عدن / عالء عياش :
املرشفة عــى بطولة  اللجنة  كرمــت 
أعياد الثــورة لكرة اليــد لألندية، بصالة 
الشهيد أحمد الحيدري يف نادي املنصورة، 
وبحضور وكيل وزارة الشــباب والرياضة 
صالح  خالد  األســتاذ  الرياضــة  لقطاع 
األســتاذ  الوزارة  ومستشــار  حســن، 
البطولة  أبطــال  الســعيدي،  عبدالحميد 
التي نظمتها لجنة تســيري نشاط اللعبة، 
برعاية األستاذ نائف البكري وزير الشباب 
والرياضــة وبدعم ومتويــل من صندوق 
رعايــة النــشء والشــباب، وأقيمت يف 
الصالة الرياضيــة املغلقة مبحافظة لحج 

يف الفرتة بن 1 - 9 يناير الجاري .
وأسدل الستار، يوم أمس، عى البطولة 
التي شــهدت مشاركة تســعة أندية من 
محافظــات عــدن ولحــج وحرضموت 
الســاحل والــوادي وأبن وتعــز وأبن، 
بتتويج  فريق الصقــر بتعز  بطال برصيد 
) 10( نقاط ، وحل فريق شــباب القطن 
باملركز الثاين برصيد  ) 8( نقاط ، والشعلة 

عدن باملركز الثالث ) 6( .
أشاد  التكرميي  الحفل  مســتهل  ويف 
األستاذ خالد صالح حســن وكيل وزارة 
الشباب والرياضة لقطاع الرياضة بجهود 
األندية املشــاركة وحرصهــا عى إنجاح 
البطولة من خالل حضورها ومشــاركتها 
الفاعلــة. مضيفــا إىل أن "لعبة كرة اليد 
شــهدت يف الفرتة األخرية املاضية تطورا 
الجميع  مع  بالتعاون  وسنحاول  ملحوظا 

اللعبة  مبســتوى  واالرتقاء  بالنهــوض 
بتنظيم  بطوالت قادمة يف مختلف الفئات 

العمرية".
ومّثن الوكيل خالد صالح حســن دور 
اللجنة املرشفة ولجنة تسيري نشاط اللعبة 
وجهودها املبذولة يف تنظيم البطولة التي 
تعترب باكورة أنشــطة وبطــوالت قادمة 
مدرجــة ضمــن خطة ونشــاط االتحاد 
يف العام القادم.. مهنئــا الجميع بنجاح 

واختتام البطولة.
ويف نهاية الحفــل جرى تكريم أبطال 
البطولــة، حيث تم تكريــم فريق الصقر 
ومبلغ  البطــل  وميداليات  بــكأس  بتعز 
بكأس  القطن  فريق شباب  مايل، وتكريم 
الوصيف ومبلغ مايل، وتكريم  وميداليات 

فريق الشعلة عدن بكأس وميداليات املركز 
الثالث ومبلغ مايل، كام جرى تكريم العب 
فريق الــرشارة عبدالرحمــن محمد عيل 
بــكأس أفضل العب، ونــال حارس فريق 
جائزة  باعطوه  سامل  مجيد  القطن  شباب 
أفضل حارس، وتكريم العب فريق الشعلة 

حيدرة دلهم بكأس هداف البطولة.
حــرض الختام رائد عــيل نعامن مدير 
الشباب  بوزارة  الرياضية  األنشــطة  عام 
والرياضــة، وصائب ســالم رئيس لجنة 
تســيري لعبة كرة اليد، وسامي عمر أمن 
عام لجنة كرة اليــد ، ومحمد عبده حيدر 
أمــن عام اتحــاد كرة الطاولــة بعدن ، 
، وعدد من  القطن  نادي شــباب  ورئيس 

الشخصيات.

عتق / عادل القباص :
الدراجات  بطولة  الســتار عى  أســدل   
الهوائية ألندية شــبوة بعد منافســة قوية 
طوال مراحل الســباق مبســافة )10( كيلو 
الذي انطلق بالدائري الشاميل شارع الشهيد 
أحمد عــيل باحاج مبدينة عتق مبشــاركة 
عرشة أندية رياضية، وقــد توج فريق نادي 
الصمود مبديرية الصعيد بطاًل ببطولة أندية 
شــبوة للدراجات الهوائية لعام 2021م عرب 
املتســابق مجد ســامل محمد، وحل وصيفا 
صالح  املتســابق  عرب  عتق  تضامــن  نادي 
أحمد صالح، وراية نصاب ثالثًا عرب املتسابق 
مســعود فرحان محمد، كام تم تكريم كافة 
املشاركن يف البطولة والتي أقيمت ألول مرة 

عى مستوى املحافظة .
الذي  والتكرميي  الختامــي  الحفل  ويف 
حرضه مدير عام مكتــب اإلعالم باملحافظة 
عبدالله أبوبكر بارحمة قــدم األخوان مدير 
عام مكتب الشــباب والرياضــة مبحافظة 
شــبوة محسن عوض ســنان ورئيس فرع 
ســامل  باملحافظة  الهوائية  الدراجات  اتحاد 
ضؤيفــر صائل الشــكر والعرفــان للداعم 
األستاذ  املحافظة  محافظ  الرسمي  والراعي 
محمــد صالــح بن عديــو لهــذه البطولة 
الظروف  هــذه  ظل  يف  األوىل  التاريخيــة 
الراهنة بهدف اكتشــاف مواهب الشباب من 

مختلف األنديــة الرياضية، وأكدوا أن القادم 
ســيكون أجمل وأفضل، مقدمن شــكرهم 
وتقديرهم لرجال املرور فردا فردا الذين قاموا 
بواجبهم عــى أكمل وجه يف تأمن الطريق  
البطولة واســتعدادا لالستحقاقات  وإنجاح 
الجمهورية  بطولة  يف  للمشــاركة  القادمة 

لسباق الدراجات الهوائية .
عوض  األخوة  البطولــة  فعاليات  حرض 
سامل بساره مدير االتحادات واألندية، وخالد 

محسن الحارشة مدير إدارة التأهيل والتدريب 
مبكتب الشباب والرياضة باملحافظة، وصالح 
سامل الباين نائب رئيس فرع اتحاد كرة القدم 
باملحافظة، وعبدالسالم صالح بن سامء أمن 
عام فرع اتحاد الدراجات الهوائية باملحافظة، 
وعمر بوســنيد مدير بيت الشباب والرياضة 
بعتق، وعدد من رؤساء وأمناء عموم األندية 

الرياضية .

عدن / خاص :
تستضيف أرضية ملعب التاسعة مبدينة إمناء عرص الجمعة العرس 
الختامي واملباراة النهائية لبطولة الشهيد عثامن القعر لفئة الناشئن 
للفرق الشــعبية والتي أقيمت مبشــاركة 32 فريقا شعبيا من جميع 
مديريات العاصمة عدن تلعب بنظام املجموعات، ونظمت بإرشاف من 
مسؤول النشاط الريايض يف مدينة إمناء العم عيل الحروري وبعض 

من رياضيي املنطقة.
املشــهد األخري للبطولة اســتطاع بكل جدارة واســتحقاق فريق 
شباب الشيخ ونرص املخزن أن يناال رشف التواجد يف العرس الختامي 
للبطولــة واللعب عى آخر األوراق بغية الظفر بــكأس البطولة التي 
تشهد تنافسًا قويًا من الفرق املتبارية, اللقاء املرتقب بن الكرة العدنية 

والكرة األبينية سوف يتم تكريم أربع فرق وأربعة مدربن وشخصيات 
رياضية و30 العبا وثالثة حكام بإذن الله لكن نريد مباراة تنافســية 
حبية ذات نكهة عدنية فريق شباب الشيخ بقيادة الكابنت الشاب صالح 
باتو ونكهة أبينية فريق نرص املخزن بقيادة الكابنت البارع الطريوي، 
هل يعملوها أوالد أبن وحسان خنفر ويأخذون البطولة بقيادة الالعب 
يوســف البلدوزر ورائد جامل نارش ومحمد فضل وحسن نعوم ومن 
خلفهــم الحارس العمالق الرويس طه أم ابن ملك الكرة أيهم االحمدي 
وهاين وعيل ومن خلفهم الحارس القزم ســيف الحرضي الذي صد 5 
رضبات جزاء ال تصد وال ترد مبلعب إمناء التاسعة؟ ننتظر هذا اللقاء. 
جدير بالذكر أن هذا اللقاء ســيحرضه الفريقان الساعة الثالثة عرصا 

ألجل وقت املباراة والتكريم.

أبني / عارف علوان: 
وصل قطار دوري الفقيد حيدرة حسن منصور العطوي والشهيد هاين 
حيدرة منصور املرقيش الكروي للفرق الشــعبية، الــذي يقام يف منطقة 
الحصن مبديريــة خنفر، بدعم من العميد كرف حســن منصور العطوي 
والقائد صالح حيدرة املرقيش إىل محطته األخرية،  وسمى طريف مواجهته 
النهائيــة من خالل نتيجتي مبارايت نصف النهــايئ اللتن جرت أحداثهام 
أمس االثنن وأمس األول عى واقع تنافيس كبري صنعته أقدام العبي الفرق 

األربع التي متسكت بحظوظها يف بلوغ النهايئ. 
ففي مواجهــة األمس التي جمعت دريب منطقــة الحصن بن فريقي 
النرص واالتحاد، كانت الندية تصــل إىل مداها البعيد بعدما ظهر الفريقان 
يف حالة خاصة يف أدائهم عــى واقع املباراة التي احتفظت بإرسارها إىل 
الرمق األخــري بعدما انتهت األوقات األصلية بتعــادل الفريقن بهدف يف 
كل شبكة، ليكون الحســم عرب نقطة الجزاء، لتبتسم املواعيد لالعبي فريق 
النرص الذين أجادوا التعامل مع األعصــاب وتحقيق الفوز بنتيجة  )4/3( 

وبلوغ النهايئ. 
نال العب النرص عزمي عــواد جائزة أفضل العب يف املباراة املقدمة من 
عضو انتقايل املحافظة صالح سبعة وتســلمها من الكابنت محمود سامل 

الجوهري.
أما لقاء أمس األول، الذي جمع فريقي الشــعلة من جعار  واالستقالل 
من زنجبار  يف محطة مكتملة املعامل بن الالعبن والجمهور الغفري الذي 
افرتش أطراف امللعب، فقد كانت املواجهة عى صفيح ســاخن ومرت من 
بوابة مثرية ورشســة يف األداء بن الطرفن الذين سعيا جاهدين إىل نيل 
مقومات تحقيق الفوز عب منازلــة كروية كبرية، وكانت مع االقرتاب من 
النهاية تهدي الفوز لالعبي فريق الشــعلة بهدفن لهدف، ليكون املوعد يف 

النهايئ الذي سيتحدد موعد إقامته الحقا.

املكال / خاص :
تم  مبكتب وزارة الشــباب والرياضة باملكال التوقيع عى اتفاقية إنشاء 
واستثامر منشــأة نادي الهالل الريايض الثقايف االجتامعي بفوه مبديرية 

املكال بن مجلس اإلدارة بالنادي واملستثمر إبراهيم سعيد باخلعة .
ويف حفل التوقيع أشــار  املدير العام ملكتب الوزارة بالســاحل الكابنت 
حسن صالح مسجدي إىل أن خطوات مكتب الوزارة تسري بخطى واثقة نحو 
هذه التوجهات يف االهتامم باملنشــآت الرياضيــة العامة للمكتب واألندية 

الرياضية .
ولفت إىل أن املرشوع ميثل أهمية كبرية بالنســبة ملنطقة فوه واملديرية 

واملحافظة يف خدمة الشباب وانتشال الواقع الريايض. 
مثمنا جهود قيادة الســلطة املحلية باملحافظة واملديرية يف  تســهيل 

اإلجراءات الخاصة باالستثامر الريايض الهادف إىل تطور الرياضة عامة 
داعيا رجال األعامل واملســتثمرين وخاصة أبناء حرضموت التوجه إىل 
االســتثامر الريايض كون املحافظة متتلك عوامل االســتثامر يف املجاالت 

كافة .
من جانبه بارك املدير  العام ملديرية مدينة املكال العميد حســن هاشــم 
الحامد هذه التوجهات ملكتب الشباب والرياضة بالساحل يف تفعيل الرشاكة  
بن األندية الرياضية واملســتثمرين من أبناء املحافظة مؤكدا أن الســلطة 
املحلية باملديرية وضمن برنامجها االستثامري تقوم حاليا عى إعادة تأهيل 

عدد من املنشآت  الرياضية لألندية يف املديرية .
هذا وتنص االتفاقية التي وقعها مــن جانب النادي نائب رئيس مجلس 
اإلدارة  عبدالله سعيد بامرزوق واملستثمر إبراهيم سعيد باخلعة عى إنشاء 
واســتثامر منشــأة نادي الهالل بفوه والتي تشــمل  إنشاء عرشين محال 
تجاريا 50٪ منها تعود للمستثمر  وبناء صالة األلعاب الرياضية يف الطابق 
العلــوي للمحالت التجارية التابعة للنادي. إضافة إىل تعشــيب ملعب كرة 
القدم بالنادي الكائن باملنشــأة الحالية وإنشاء مالعب الظل أللعاب السلة 
والطائرة واليد وغريها وكذا رفع ســور النادي وإنارة املنشأة وترميم املقر 
السابق للنادي، عى أن يتم تنفيذ املرشوع خالل  فرتة مثانية أشهر إىل سنة. 
كــام تنص االتفاقية أيضا عى اســتثامر ملعب كــرة القدم خالل مدة 
خمسة عرش عاما ملصلحة املستثمر تتخللها فرتات لتدريبات النادي ويدفع 

للنادي ثالثة مالين ريال ميني من قبل املستثمر سنويا .

تكرمي اأبطال بطولة اأعياد الثورة لكرة اليد للأندية

�صمود ال�صعيد بطل اأندية �صبوة ل�صباق الدراجات الهوائية وت�صامن عتق و�صيفًا وراية ن�صاب ثالثًا

اجلمعة.. �صباب ال�صيخ ون�صر املخزن يف نهائي بطولة ال�صهيد عثمان القعر لفئة النا�صئني

ال�صعلة والن�صر اإىل نهائي دوري الفقيد 
العطوي وال�صهيد املرق�صي بح�صن اأبني

التوقيع على اتفاقية م�صروع ا�صتثمار من�صاأة 
نادي الهلل الريا�صي الثقايف االجتماعي بفوه


