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 ببالغ الحزن واألسى ننعي أستاذنا القدير

 أ.د. عبداهلل كرامة
أستاذ املسالك البولية بكلية الطب جامعة عدن الذي 

وافته املنية صباح امس األول 

 ندعو اهلل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه 

خالص التعازي القلبية 

لزوجته الدكتورة شاهدة حسرت واوالده

 د. مازن، د. أحمد، د. عبير، د. شدى وكافة أهله ومحبيه..
"إّنا هلل وإنا إليه راجعون"

املعزي: م. أحمد شوقي وعائلته

الغيضة/ مختارباداس:
ترأس وكيل محافظة املهرة لشــؤون الشــباب بدر ســامل كلشات 
اجتامًعا لرؤســاء األندية الرياضية مبحافظة املهــرة بحضور نائب 
مدير مكتب الشــباب والرياضة عادل رزق خــادم، ورئيس اتحاد قدم 
املهرة االثنني عمر ســويلم ، وجرى يف االجتامع مناقشة بطولة كأس 
املحافظ التي ســميت باســمه تكرميا وعرفانا بجهــوده واهتاممه 
بالقطاع الشــبايب والريايض باملحافظة، وبعد مناقشات متبادلة من 
قبــل الحارضين تم إقرار انطالق بطولــة كأس املحافظ يف 29 يناير 
الجاري، وتأجيل دوري الشــباب من مواليد 2001م إىل ما بعد انتهاء 

بطولة كأس املحافظ.
وأكد الوكيل كلشات عىل الدعم املتواصل الذي تقدمه السلطة املحلية 
باملحافظة ممثلة مبحافظ محافظــة املهرة محمد عيل يارس لتفعيل 
األنشــطة الرياضية يف عموم مناطق املحافظة وبصورة مســتمرة 
وجذب الشباب إىل مامرسة الرياضة من خالل توفري األدوات واملعدات 

الرياضية لجميع األندية الرياضية باملحافظة.
وجدد الوكيل كلشــات أمام األندية عىل رضورة تفعيل األنشــطة 
والفعاليات الرياضية املختلفة داخل أسوار األندية ملكافحة السلوكيات 

الخاطئة الدخيلة عىل مجتمعنا والتي ترض بالشباب.

وكيل حمافظة املهرة ل�سوؤون ال�سباب يقر موعد اللجنة الإعالمية لنادي التالل تناق�ش اخلطة امل�ستقبلية للنادي
انطالق بطولة كاأ�ش املحافظ يف 29 يناير اجلاري

رياضة

عدن/ عمار  مخشف:
لنادي  اللجنة اإلعالميــة  عقــدت 
التنسيقي  اجتامعها  الريايض  التالل 
عوض  القدير  األستاذ  برئاسة  األول، 
بامدهــف، عضــو مجلــس اإلدارة 
ورئيــس اللجنة اإلعالميــة للنادي، 
والذي أكد بأن االجتــامع كان مثمرًا 
وهادفًا، حيث تناول املجتمعون خطة 
عمــل اللجنة والتنســيق بني جميع 
األعضاء، كام تضمن االجتامع الكثري 
الهامة يف  األفكار واملقرتحــات  من 
الفرتة املقبلة للعمل باللجنة اإلعالمية 
بتطوير  االهتــامم  وكذلك  للنــادي، 
ومتابعة  للنــادي  اإللكرتوين  املوقع 
أخبار النــادي ونرشها أواًل بأول ليتم 
التواصل مع جامهري النادي، باعتبار 
أن املواقع اإللكرتونية يف العامل سواء 
كانــت رياضية أو عامــة تهدف إىل 
التواصل مع الجميع، خاصة جامهري 

ي  د لنــا ا
يضــة  لعر ا
 ، ئعــة ا لر ا
فــة  ضا إل با
نــرش  إىل 
ت  مــا ملعلو ا
ة  ملفيــد ا
ر  خبــا أل ا و

الحرصية. 
ل  خــال و
ع  جتــام ال ا
األســتاذ  قام 

عــوض بامدهــف، رئيــس اللجنة 
اإلعالمية للنــادي، بالرتحيب بجميع 
كل  لهم  متمنيــًا  اللجنــة  أعضــاء 
التوفيق والنجاح يف خطتهم العملية 
املســتقبلية القادمة للنادي، والعمل 
عىل أبرز إنجازات ومشــاركات فرق 

ألعاب النادي املختلفة. 

حرض هذا االجتامع األخوة : عدنان 
النادي،  رئيــس  نائب  ســبوع  عيل 
العام  األمــني  هيثم  محمــد  وخالد 
مسئول  مساعد  شبري  وعيل  للنادي، 
النشــاط، وأعضاء اللجنة اإلعالمية: 
نجيب املجبويب وعالء عياش وعامر 
مخشف ووائل بن بريك وحسني وليد 

العبيس.

األمناء / متابعات : 
أتلتيــك بيلباو لقب الســوبر  حقــق 
اإلسباين، باالنتصار )3-2( عىل منافسه 
بينهام  الذي جمع  اللقاء  برشــلونة، يف 

عىل ملعب الكارتوخا.
تقدم برشــلونة يف الدقيقة "40" من 
الفرنيس  األول عن طريق  الشــوط  عمر 
أنطوان جريزمان، مبتابعة كرة مرتدة من 

دفاع بيلباو.
وأدرك التعادل رسيعا للفريق البارسيك 
الدقيقة  الالعب أوسكار دي ماركوس يف 

"42"، بكرة رأســية مــن عرضية زميله 
ويليامز.

وألغى حكم الفار هدف ثاين لبيلباو يف 
للمهاجم  الدقيقة "55" من رضبة رأسية 

راؤول جارسيا بداعي التسلل.
وعاد جريزمان من جديد للتألق ليسجل 
الهدف الثاين يف الدقيقة "77" من متابعة 

رائعة لعرضية أرضية لزميله جوردي ألبا.
ونجح أســيري فيالليربي العب وسط 
بيلباو يف تســجيل هدف التعادل لصالح 
فريقه يف الدقيقة "90" من كرة عرضية 

من زميله مونيان.

وأدرك إينيــايك ويليامــز يف الدقيقة 
الرابعة من الشوط اإلضايف األول، الهدف 
الثالث لبيلباو بتســديدة رائعة يف شباك 

الحارس تري شتيجن.
وأشــهر حكم اللقاء بطاقة حمراء يف 
الدقيقة "120" للنجم ليونيل مييس، بعد 
اعتدائه بالرضب عىل العب وســط بيلباو 

يف الدقيقة األخرية.
ويضيف أتلتيك بيلباو بذلك لرصيده لقب 
السوبر اإلسباين الرابع يف تاريخه، بينام 

يتجمد عدد ألقاب برشلونة عند 13 لقبا.

اأتلتيك بيلباو بطال لل�سوبر الإ�سباين بثالثية تاريخية يف �سباك بر�سلونة

البقاء الله


