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رياضة

عدن/األمناء / عالء عياش:
  

 ضمــن اهتاممات الســلطة املحلية 
بادرة  والشــباب ويف  الرياضيني  لقطاع 
جديدة هــي األوىل يف املحافظة ، ينظم 
مكتب الشــباب والرياضة بعدن ، برعاية 
االســتاذ محمد حامد  املحافظة  محافظ 
مللس ، الحفــل التكرميي ألبطال عدن يف 
جميع األلعاب الرياضية والتي اقيمت يف 
صباح  وذلك   ، املحــررة  املحافظات  إطار 
اليوم الخميس املوافق 15 يوليو عىل قاعة 

سبأ مبديرية خورمكرس . 
وتأيت بادرة تكريــم أبطال عدن التي 
حظيت بدعم كامل من محافظ املحافظة 
لألبطال گ خطــوة اوىل ومهمة من أجل 
والتميز  عىل  التفوق  واستمرارية  تحفيز 
باإلضافة   ، الرياضية  املسابقات  مستوى 
انجازات يف مختلف  اىل مام حققوه من 
األلعاب الرياضية التــي اقيمت يف إطار 
الجاري  العام  خــال  املحررة  املحافظات 
2021 ، وذلك من خــال الظهور املرشف 
ألبطــال املحافظــة يف مختلف بطوالت 
األلعاب الرياضية ) الفردية والجامعية ( ، 
وعكس صورة جيدة عن رياضة املحافظة 

يف البطوالت واملسابقات الرياضية .

االشارة  تجدر 
مكتــب  أن  إىل 
والرياضة  الشباب 
بعدن قــد اقر عن 
اقامة تكريم لفرق 
املحافظة  والعبي 
الحائزيــن عــىل 
متقدمة  مراكــز 
بطــوالت  يف 
وهي   2021 العام 
الرياضية  األلعاب 
كرة    (  : التاليــة 

القدم ،  كرة السلة ، كرة الطائرة ، كرة اليد 
، الكاراتيه  ، الجودو  ، املاكمة ، السباحة 
، الشــطرنج ، الدراجات ، رفــع األثقال ، 

منتخب عدن املدريس لكرة القدم ( .
ويف ذات السياق اثنى األستاذ عرفات 
محمد عيل قاسم مدير عام مكتب الشباب 
والرياضــة بالعاصمة عدن  : عىل مبادرة 
محافــظ محافظة عدن األســتاذ أحمد 
الحفل  اقامة ودعــم  ، يف  حامد مللــس 
التكرميــي ألبطــال عــدن يف مختلف 
األلعاب الرياضيــة وهي تعرب عن حرص 
بقطاع  املحلية  الســلطة  قيادة  واهتامم 
الشباب والرياضيني .. مشريا إىل أن هذه 
الخطوة ســيكون لها مردودها اإليجايب 

لدى الاعبني واالندية وحافز كبري لتقديم 
ماهو أفضــل ورفع راية عدن يف مختلف 

املحافل الرياضية محليا ودوليا .
واشار مدير مكتب الشباب والرياضة 
من خال ترصيح قصــري : إىل أن قيادة 
مكتب الشباب والرياضة ستكون جنبا إىل 
جنب ورفقــة املبدعني من ابناء املحافظة 
من خال تقديم الدعم واملساندة ألستمرار 
التفوق والتميز .. شــاكرا جهود السلطة 
باالســتاذ  املحلية مبحافظة عدن ممثلة 
أحمد حامد مللس عىل دعمه السخي ألندية 
عدن و هذا ليس بجديد فقد تم اعتامد دعم 
شهري لكافة أندية عدن من قبل املحافظ 

و هذا يحدث ألول مرة يف عدن .

اليوم اخلمي�س تكرمي اأبطال عدن يف جميع الألعاب الريا�ضية 
برعاية محافظ احملافظة..

برعاية املجلس االنتقالي اجلنوبي..

عدن/األمناء/ عالء عياش: 
افتتحت صباح امس يف قاعة مكتب الشباب والرياضة بالصالة املغلقة بعدن 
، فعالية الدورة التدريبية الدولية للمدربني املتقدمني يف لعبة الســلة ، و ينظمها 
اإلتحاد العام لكرة الســلة برعاية ومتويل اللجنة االوملبية اليمنية وبالتنسيق مع 
مكتب الشباب والرياضة بعدن ، ومبشاركة 35 مدربا ميثلون اندية الوطن وتقام 

خال الفــرة من 14 / 16 
يوليو 2021 .

الدورة  يف  ويحــارض 
التــي تقام عــرب منصة ) 
أو   ( االلكرونيــة   )  zoom
الين ( ،  املحــارض الدويل 
والخبري السلوي   التونيس 
 ، سليامن  بن  منري  الدكتور 
منتخباتنا  مدرب  ويساعده 
الوطني  املــدرب  الوطنية 
حســني  قيرص  الكابــن 
تقديم  خــال  من   ، علمي 

محــارضات نظرية وتطبيقية لتعزيز مفاهيم وافــكار جديدة متعلقة بلعبة كرة 
السلة ، باإلضافة إىل تزويد واكتساب املشاركني معارف اضافية مواكبة للتغيريات 
التي شهدتها لعبة السلة عىل املســتوى الدويل والتي من شأنها االسهام بعملية 

النهوض واالرتقاء مبستوى اللعبة محليا ودوليا .
وافتتحت فعالية الدورة التدريبية الدولية للمدربني املتقدمني بحضور األستاذ 
محمد االهجري االمني العام للجنة االوملبية اليمنية ، وخالد الخليفي القائم بأعامل 
وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشــباب والرياضة ، وعرفات محمد عيل قاسم مدير 
مكتب الشباب والرياضة بعدن، وعبدالستار الهمداين رئيس اإلتحاد العام للعبة ، 
وسعيد عبده ســعيد رئيس فرع عدن ، جرى من خالها القاء بعض الكلامت التي 
اشــادت جميعا بجهود اإلتحاد وحرصه عىل تطوير اللعبة واالرتقاء مبســتواها 
الفني  من خال اقامة مثل هــذه الدورات التي يتمنى أن تأيت آكلها وأعود بالنفع 

والفائدة عىل املتدربني املشاركون يف الدورة من مختلف محافظات الوطن .
وبعدها بارش محارض الدورة الدوليــة للمدربني املتقدمني ، الدكتور منري بن 
سليامن مهامه من خال تقديم املحارضة النظرية األوىل يف الدورة والتي تحدث 
عربها عن قواعد واساســيات التدريب وقواعد التدريب النظري الذي يخدم لعبة 
كرة الســلة ويساهم يف تطوير مستوى الاعبني ، وكام جرى خال الفرة الثانية 
والتي اقيمت عرصا تقديم محارضة التطبيق امليداين و قدمها املدرب قيرص علمي 

مساعد محارض الدورة .
وتتواصل عرص اليوم برامج الدورة التي تقام عىل فرتني صباحية ومسائية 
، حيث يتم تقديم محارضتني ، األوىل تكتيك دفاعي 5x5  والثانية تكتيك هجومي 

5x5 ، يف ستكون الفرة املسائية عبارة عن تطبيقات عملية .

افتتاح الدورة التدريبية الدولية 
ملدربي لعبة كرة ال�ضلة 

لودر/األمناء / عارف أحمد:

حجز فريق شــوحط اول بطاقتي التأهل لنهايئ بطولة فقداء  فقداء نادي زارة الثاثة 
) الجعــدين - الواحدي - العولقي ( بفوزه عىل منافســه فريق حداء 1/2  يف اللقاء الذي 
جمعهام عرص أمس يف أوىل مواجهات دور األربعة  للمسابقة التي نظمها النادي وأقيمت 
مبشاركة 16 فريقا شعبيا مثلوا مختلف مناطق م/لودر واعتمد فيها نظام خروج املغلوب 

من مرة واحدة.
وانتهى الشوط األول الذي تقاسم فيه الفريقان السيطرة واالستحواذ وصنع الخطورة 
عىل املرمى ، بتقدم شــوحط بهدف حمل توقيع هداف البطولة املتألق الفداء ســامل الفداء 

الذي أكد احقيته بلقب الهداف دون منافس بعد أن رفع رصيده إىل 7 أهداف. 
ويف الشــوط الثاين عزز شــوحط تقدمه بهدف ثان عرب الفنان هيثم الجندوحي من 
رضبة جزاء قيل أن يتمكن حداء مــن  تقليص الفارق بهدف جاء يف اللحظات األخرية من 

عمر املباراة. 
وبهذه النتيجة يعلن فريق شوحط نفسه طرف اول يف النهايئ يف انتظار  الفائز  من 
املباراة التي ستجمع فريقي الرباعم والسدرة يف ختام لقاءات دور األربعة ولتحديد الطرف 

الثاين املتأهل  للنهايئ.

�ضوحط طرف اأول يف نهائي دوري 
فقداء نادي زارة الثالثة

حلج – األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
  

اختتمت عــرص الثاثاء عىل ملعب الصالــة املغلقة مبدينة 
الحوطــة يف محافظة لحج البطولة التنشــيطية للعبة كرة اليد 
التي نظمها اتحاد كرة اليد باملحافظــة بدعم من القيادة املحلية 

وإرشاف  لحــج  النتقايل 
والطاب  الشــباب  إدارة 

باملجلس . 
حيث أقيمــت مباراة  
التقــى  اســتعراضية 
الحسيني  ناشئي  خالها 
مبناسبة  وذلك  والرشارة  
الثالثــة لفقيد  الذكــرى 
اللحجية  الرياضة  الحركة 
الاعــب محمد بن محمد 
الــرشارة  نــادي  العب 
واملنتخب الوطني للشباب  
ناشــئني  بفوز  وانتهت 
الرشارة ب١٣ هدف مقابل 

٨ أهداف للحسيني .0
 وجمعت املباراة النهائية للبطولة التنشــيطية التي شاركت 
فيها ستة أندية من أندية املحافظة ناديي نرص الحمراء والرشارة 

، حيث متكن نادي الــرشارة الفوز بالبطولــة عقب تغلبه عىل 
منافسه نادي الحمراء بـ«20هدف مقابل ١٢ هدف . 

وأشــاد ، مدير إدارة الشــباب والطاب بإنتقايل لحج أدهم 
الغزايل خال إختتام البطولة بالروح الرياضية العالية التي ابداها 
رياضيي كرة اليد من مختلف األندية ومشــاركتهم اإليجابية يف 
نشاطهم  الســتعادة  البطولة 

ومهاراتهم يف اللعبة .
وقوف  الغــزايل  وأكــد   
النتقايل  املحليــة  القيــادة 
لحج ممثلــة باملحامي رمزي 
الشعيبي مع الشباب ودعمهم 
وتشــجيعهم إلبــراز دورهم 
اإليجايب والفاعل يف مختلف 

الجوانب .
قام  املباراة  انتهاء  وعقب 
مدير إدارة الشــباب والطاب 
الغزايل  النتقايل لحــج أدهم 
بتســليم  الضيوف  من  وعدد 
الرشارة  لنادي  البطولة  كأس 
كام تــم تكريم فريق نادي الحمراء بكأس الوصيف باإلضافة إىل 
تكريم الرياضيني واللجان املنظمة للبطولة بشــهادات تقديرية 

ومبالغ مالية .

عدن/األمناء/ خاص  : 
  

نظمت  بنادي وحدة عدن بالشيخ عثامن 
فعالية بطولة عدن التنشيطية األوىل للفتنس 
، والتي نظمها اتحاد لعبة كامل األجسام فرع 
عدن بدعم من رئيس اإلتحاد فهمي زيد نارص 
، ومبشاركة 36 متسابقا من مختلف االندية و 
العاصمة  مديريات  مختلف  من  اللعبة  صاالت 
عدن ، يف الفئات الوزنية ) 60 كجم ، 65 كجم 

، 70 كجم ( ومافوق .
اجواء  تحــت  البطولة  فعاليــة  واقيمت 
جمهور  بحضــور  وحظيت  رائعــة  رياضية 
اللعبة اعطى حامسا اضافيا  غفري من محبي 
للمشــاركني لتحفيز الشــباب عىل املشاركة 
يف البطوالت واالســتمرارية يف مزاولة لعبة 
رياضة كامل األجســام ، خاصة وان البطولة 
تعتــرب هــي األوىل منذ ثاث ســنوات فرة 
االنقطاع عن تنظيم رياضة كامل األجســام 

بعدن .
وبعد منافســات قوية شهدتها 
تتويج  عن  نتائجها  أسفرت  البطولة 
البطل أحمد وديع الرشماين يف وزن 
) 60 كجم ( ، وفوز البطل انس محمد 
عيل  يف فئة وزن ) 65 كجم ( ، كام 
توج البطل محمد عيل بن بطا للفئة 

الوزنية ) 70 كجم ومافوق ( .
ويف منافســات تحديــد بطل 

االبطال ، وهي منافســة يشارك فيها 
ابطال جميــع الفئات الوزنية املشــاركة يف 
البطولــة ) 60 و 65 و 70 كجم ( أحرز البطل 
انس محمد عيل كأس البطولة منافسة قوية 
مع البطان أحمد وديع الرشماين ومحمد عيل 

بن عيل . 
ويف ختــام البطولة جــرى تكريم بطل 
االبطال أنس محمد عيل بكأس البطل و تكريم 
الخمســة الاعبني االوائل من كل فئة وزنية 

بجوائز عينيــة مقدمة من رعــاة وداعمني 
القناعة و عامل الساعات  البطولة مؤسســة 
)الظرايس للســاعات( و محل بيت الربوتني  
و محــل Supplement Factory جوائز عينية 
ألصحاب املراكــز األوىل ، وكام قدمت بعض 
الصاالت  اشــراكات للفائزيــن وهم : صالة 
دبليو ، صالة World GYM ، صالة سوبر جيم 
، صالة وقت اللياقة ، صالة الوحش االخرض ، 

صالة السينيور .

اأقيمت بدعم من انتقايل حلج .. فريق نادي ال�ضرارة يتوج ببطولة كرة اليد 

اختتام رائع لبطولة ريا�ضة كمال الأج�ضام بعدن 


