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برعاية المجلس االنتقايل الجنويب..

األمناء / عدن / عالء عياش :
العيدروس  اثبــت فريق شــباب 
احقيته بالظفــر بنقاط املباراة التي 
جمعتــه مع منافســه فريق نجوم 
اللحوم ، وذلك بعد تجاوزه املستحق 
بنتيجة عريضة بلغت قوامها ) 6 / 3 
( ، يف املباراة التي اقيمت  عىل ملعب 
املنصورة يف  بنادي  العلواين  الفقيد 
السادسة  املجموعة  مباريات  افتتاح 
ضمن منافســات دوري أبطال عدن 
للفرق الشــعبية والذي ينظم بدعم 
والرياضة  الشباب  دائرة  ورعاية من 
باملجلــس االنتقــايل الجنــويب ، 
ومبشاركة 18 فريقا من نخبة فرق 

مديريات العاصمة عدن .
وساهم بشــكل كبري العب فريق 
طارق  صــادق  العيدروس  شــباب 
قاســم يف منح فريقــه االفضلية 
والتفوق يف اللقاء وذلك بتســجيله 
اربعة اهــداف من اهــداف فريقه 
اللقاء ، يف حني  الستة املسجلة يف 
وقع زميلــه احمد نرص عىل هدفني 
التهديفية إىل  رافعا غلــة فريقــه 
) 6 ( اهــداف مقابــل )  3 ( اهداف 
جاءت بإمضاء ســامل أحمد ســامل 
) 2 ( اهداف ، أحمــد عيل فطوم ) 
هدف ( ، وبهذا االنتصار املســتحق 
يحصد فريق شباب العيدروس ثالث 
نقاط اوىل له يف البطولة ولحساب 
إىل  تضم  إىل  السادســة  املجموعة 
جانب الفريقان فريق طيور املمدارة 

.
العيدروس  نال العب فريق شباب 

صادق طــارق قاســم جائزة رجل 
املباراة واملقدمة من دائرة الشــباب 
االنتقــايل  باملجلــس  والرياضــة 
واملدرب  الكابنت  وسلمها   ، الجنويب 
القدير حميد قريــي مدير مكتب 
الشباب والرياضة مبديرية دار سعد 

.
اقيمت  والتي  الثانية  املباراة  ويف 
الســالم  مســاًء وجمعــت فريقا 
خورمكرس والشيخ اسحاق يف إطار 
مباريــات املجموعــة الثالثة ، احيا 
املعال  مبديرية  اسحاق  الشيخ  فريق 
آماله يف التأهل للدور الثاين ، وذلك 
بعد فوزه عىل منافسه فريق السالم 
اهداف   )  3  ( بنتيجــة  بخورمكرس 

ليظفر   ، السالم  لفريق  هدف  مقابل 
فريق الشيخ اسحاق أول ثالث له يف 
البطولة ، متساويا مع فريق النصيب 

بعدد النقاط .
سجل اهداف فريق الشيخ اسحاق 
) مديرية املعال ( أحمــد رائد وعمر 
العوكبــي ومحمد الخرض ، يف حني 
سجل هدف فريق السالم بخورمكرس 

العبهم خالد النخعي .
إختارت  املبــاراة  نهايــة  وعقب 
فريق  العب  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
الشــيخ اســحاق أحمد رائد للفوز 
من  واملقدمة  املبــاراة  رجل  بجائزة 
باملجلس  والرياضة  الشــباب  دائرة 

االنتقايل راعي البطولة .

األمناء / عدن / خاص :
يســتعد االتحــاد العام للشــطرنج 
النطالق منافســات بطولة الفقيد خالد 
صالح  الشطرنجية ملنتخبات املحافظات 
املحــررة ، والتي ينظمهــا االتحاد العام 
للشطرنج ، برعاية االخوين االستاذ نائف 
البكري وزير الشباب والرياضة واالستاذ 
أحمد حامد مللس محافظ محافظة عدن 
, بدعم ومتويل من صندوق رعاية النشء 
والشباب ، وتستضيف منافستها الصالة 
الرياضية املغلقة مبدينة الشــيخ عثامن  
محافظة عــدن وتجري يف الفرتة بني 6 

/ 11 يوليو القادم  . 
وتقام البطولة التي تأيت ضمن خطط 
وبرامج االتحاد العام للشــطرنج بنظام 
) روبــن ( الكل مع الــكل ، يف الفئات 
العمرية تحت ســن  ) 12 _ 16 _ 20   ( 
باإلضافــة إىل فئة الكبار ، مبشــاركة 
منتخبات املحافظات املحررة عدن ولحج 
الســاحل  وحرضموت  وشــبوة  وابني 
والوادي واملهرة والضالع وتعز ومأرب .  

هذا وطالب االتحاد العام للشــطرنج 
واللجنــة املنظمة للبطولة يف رســالة 
تعميم للمحافظات املشاركة يف البطولة 
برسعة  إرسال اسامء الالعبني والوثائق 
امليالد وشهادة آخر  املطلوبة ) شــهادة 
سنة دراسية ( ، الستكامل بقية إجراءات 
املشــاركة ، يف فرتة اقصاها أسبوع من 

تاريخ إرسال التعميم .
عبداملوىل   صــري  الدكتور  واوضح 
رئيــس االتحاد العام للشــطرنج  :" أن 
اقامــة منافســات البطولــة تأيت يف 

العام  االتحاد  من  جادة  مســاعي  إطار 
للشــطرنج للنهوض واالرتقاء مبستوى 
اللعبة واعادتهــا متميزة كام كانت يف 
الســابق ، كام  تم اقــرار نظام البطولة 
الكل مع   ( والتي ســتقام بنظام روبن 
الــكل ( عىل أن يتكــون كل منتخب من 
اربعة العبني العب يف فئة الكبار والعب 
من كل  فئة تحت سن ) 12 _ 16 _ 20 ( 
.. موجهًا اللجنة الفنية بالبدء بالرتتيبات 
والتجهيــزات الالزمــة لضــامن اقامة 
بطولة مميزة واظهارها بصورة مرشفة 
تليق بحجــم ومكانة الفقيد خالد صالح 
حسني ، وما قدمه لخدمة الرياضة خالل 

السنوات املاضية" .
الهدف من  أن  ولفت عبداملوىل :" إىل 
تنظيم البطولة هو انعاش اللعبة وتنشيط 

جاهزية  عــىل  واملحافظة  الفعاليــات 
الالعبــني ورفع قدراتهــم وامكانياتهم 
الفنيــة والذهنيــة  .. مختتام ترصيحه 
لقيادة وزارة  الشــكر واالمتنان  بتقديم 
الشباب والرياضة ممثلة بالوزير االستاذ 
وجهودهم  دعمهم  عــىل  البكري  نائف 
الكبــرية يف االهتامم  بدميومة وتنظيم 
البطــوالت الرياضيــة مبختلف األلعاب 

والرياضات الفردية والجامعية" . 
تجــدر االشــارة إىل أن منافســات 
البطولة الشــطرنجية والتي كان مقررا 
لهــا أن تنطلق يف 14 من مارس املايض 
، قد تأجل موعد انطالقها  بعد قرار وزير 
الشباب والرياضة واللجنة العليا للطوارئ 
والتجمعات  الرياضة  االنشــطة  بتعليق 

بسبب انتشار فريوس كورونا .

كابنت/ شريف صالح فوز
الكابنت ســامي نعاش , إســام 
والقلعة   ، عامة  اليمنيني  ســيذكره 
.. حيث يعتر من  الحمراء خاصــة 
 ، الوطن  املدارس يف عموم  أشــهر 
كونه رجــال لزمانه من فكر تدريبي 
،وأراء حالقه وإبداع ، فالكابنت سامي 
لعب لنادي األحــرار بالفريق األول، 
ربيعا، حيث   17 ال  اليتجاوز  وعمره 
لعبنا ســويا يف خط وسط الفريق 
، حافظ  الدمــج عــام 75م  ،وبعد 
عىل مســتواه يف خط وسط التالل 
،وكان مبدعا كالعب ومدربا، وصانع 

النجوم ،حيث قاد الفريق للفوز ألكرث 
من بطولة يف مواسم متتالية )دوري وكأس(, وكذا املنتخبات الوطنية ، 
وكمدرب للهالل الساحيل وإتحاد إب ، حيث يعتر رجل مبدعا يف مجال 

التدريب وتطوير اللعب يف كرة القدم. 
وكان العبا ملفتا لألنظار وتفجرت موهبته الكروية وزاد بريقه يف 
وســط الزحمة الكروية أكان التالل ام الفرق الخصم ، كان قائد السحر 
واإلبداع واملتعة واإلشارة كالعب أو مدرب ، حيث صنع للرقم 16 نجومية 
من العدم، فالكرة تعشــق قدميه حني يستلمها وتطيعها حني يرسلها 
لزمالئه بكل حب ، فالحق يقال كان يطبق عليه السهل املمتنع، فهو من 
بنى اإلنتصارات الرائعــة ، وبصامته واضحة وكبرية ، كرس جهده عند 
قيادته لتدريب فريقه التالل وأقنع الجميع يف طرح أفكاره ، وكان دائم 
البحــث عن كل جديد يف عامل التدريب، ونجــح بعدها مع األندية التي 

عمل معها وكذا املنتخب الوطني.
سامي نعاش رحمة الله عليه كســب حب وإحرتام وتقدير الجميع 
وكان يعمــل بصمت وتفاين وإخالص للوطن ،لذا ســيبقى دامئا رقام 
صعبا ال يغيب عن ذاكــرة محبيه . وعاش أياما صعبة ومواقف عصيبة 

نجح يف تجاوزها ،فهو أيقونة النرص واالنجاز.

*املدير الفني للراعم والناشئني والشباب لنادي التالل الريايض

األمناء / أبني / نبيل ماطر :
حصد فريق شباب سواحل  كأس ذكرى اربعينية الفقيدين عيل الزيد صالح 

عبدالله و حيدرة صالح سعيد الحشاش 
 بعدما تغلب عىل منافسه فريق شباب املسيمري بركالت الحظ الرتجيحية اثر 
تعادلهام الســلبي  يف اإلحتفالية الكروية التي احتضن وقائعها ملعب البلدية 
الرتايب التابع لنادي حســان مبدينة زنجبار ، وأقيمــت الفعالية برعاية ودعم 

الشــباب  مكتــب 
وتنظيم  والرياضة  
شــباب  فريــق 
بالعاصمة  سواحل 

زنجبار. 
ت  محطــا
املواجهــة الكروية 
خاللها  من  رسمت 
اللجنــة املنظمــة  
لوحــة تعــر عن 

مبادلــه  مظاهــر 
الوفاء بالوفاء واكتست بألوان ومشــاعر صادقه ومثالية تليق بقيمة ومكانة 
الفقيدين التي دشنت مجرياتها بركلة البداية عر أقدام احمد عيل الزيدي إيذانا 
بإنطالق املباراة بعد صافرة دقيقة الحداد التي جرت احداثها تجري عر االذاعة 
الداخلية بصوت حلمي فتيني )كروان أبني( ســعى كل طرف اىل تحقيق الفوز 
والظفر بكأس االربعينية وقدم الفريقان أجمل مالديهام عىل أمل الوصول اىل 
الشــبكة ونيل االسبقية ورغم تعدد الفرص التي ســنحت لهام اال انهام عجزٱ 
للوصول ملعانقة الشباك بعد ما ارص الحارســان عبدالله الشيباين و و وضاح 
ربصن يف اإلحتفاظ بعذرية شبكتيهام اىل الرمق االخري للمباراة ، ليتم اللجوء 
إىل ركالت الحظ الرتجيحية لفك االشــتباك بني الفريقني والتي ابتســمت يف 
األخري لشباب سواحل  بنتيجة )5/4 (، فيام حصل عىل جائزة أفضل العب يف 
املباراة  الالعب صالح عوض حبيب من فريق شــباب املسيمري واملقدرة بخمسة 

الف ريال مقدمة من مدير مكتب الشباب والرياضة بزنجبار  .
ويف نهاية املباراة قام  وائل الزري مدير مكتب الشــباب بزنجبار و الدكتور 
فيصل الدابية واملهندس حيدرة الحشــاش و عارف الحيف رئيس اتحاد الرياضة 
للجميع بأبني  ونضال الزيدي ونجال الفقيدين صالح حيدرة الحشــاش و احمد 
عيل الزيدي بتسليم كأس املناســبة لفريق شباب سواحل ،كام تم تكريم مدير 
الشباب والرياضة باملديرية بشــهائد تقديرية لدعمة السخي إلنجاح اربعينية 
الفقيدين ، بحضور املناضل صالح ســامل أبو الشــباب رئيس إتحاد الشــباب 
والطالب بأبني و الكابنت امني البطاط و حسني نعوم والشيخ عبدالله عبدوه ابو 
مراد ومحسن الدابية و سعيد الحشاش و محسن نصيب و حكيم الزيدي صالح. 
املبــاراة أدارها طاقم تحكيمي مكون من الحكم صالح العطوي مبســاعدة 

ميعاذ الخرض مساعد اول و عامر باعامر مساعد ثاين.

�شباب العيدرو�س يق�شو على جنوم اللحوم وال�شيخ ا�شحاق يحيي اآمال التاأهل يف بطولة اأبطال عدن للفرق ال�شعبية 

6 يوليو .. انطالق بطولة الفقيد خالد �شالح ال�شطرجنية ملنتخبات املحافظات املحررة 

النعا�س عبقرية التدريب !

�شباب �شواحل يخطفون كاأ�س اربعينية الفقيدين الزيدي واحل�شا�س بزجنبار

رياضة


