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رياضة

عدن/األمناء /وائل بن بريك :

الشباب والرياضة يف  أصدر مكتب 
العاصمة عدن ممثالً مبديره األســتاذ 
عرفات محمد عيل قاسم قراراً صباح 
امس األربعاء بتشــكيل إدارة جديدة 
الجالء  نــادي  يف  األمور  لتســيري 

الريايض.
وقد تكونــت أعضاء الهيئة اإلدارية 

الجديدة من األســتاذ امني قنان رئيســاً 
للنادي وجالل الخرض املنصوري نائباً وايوب 

عامر اميناً عاما للنادي ومازن محســن عيل امني 

وأحمد محسن محمد مرشفاً  عام مساعد 
صالح  عيــدروس  وصالح  رياضيــاً 
مســؤول املال واملمتلــكات وطليع 
عبدربه حســني مصــور مرشفاً 
ثقافيــاً واجتامعياً وعيل ســامل 
العامة  العالقات  مسؤول  الحسني 
ومصطفى محمد صالح مســؤول 

اإلعالم.
كام قدم مكتب الشباب والرياضة 
منيف  برئاسة  الســابقة  لإلدارة  شكره 
التي قدمتها يف خدمة  الجهود  الزغيل عىل 

النادي طيلت الفرتة السابقة.

األمناء/ متابعات :
 

 أعلن الســويرسي روجر فيدرر انســحابه من دورة األلعاب األوملبية، 
املقرر إقامتها يف طوكيو.

وجاء إعالن فيدرر من خالل بيان قصري، نرشه عىل حســابه الشخيص 
مبوقع »تويرت« قال فيه :« خالل موســم املالعب العشبية تعرضت لألسف 
النتكاســة يف ركبتي، وقررت االنســحاب من دورة األلعاب األوملبية يف 

طوكيو. »
وتابع :« أشــعر بخيبة أمل كبرية، ألنه كان رشًفا يل متثيل ســويرسا، 

وأبرز ما يف مسرييت االحرتافية هي كل مرة أمثل فيها سويرسا.«
وأوضح :« لقد بدأت بالفعل يف إعادة التأهيل عىل أمل العودة إىل الجولة 

يف وقت الحق من هذا الصيف«.
وأتم صاحب الـ 39 عاما :« أمتنى حظاً ســعيداً للفريق الســويرسي 

بأكمله وسأعمل عىل مؤازرة الفريق بقوة من بعيد«.

فيدرر يعلن �ن�سحابه من �أوملبياد طوكيو

يافع/األمناء/عارف أحمد:

حسم التعادل اإليجايب بهدف يف كل شبكة مواجهة فريقي 
شــباب الصعيد واتحاد رصد والتي جمعتهام  عرص أمس عىل 
ملعب الفقيد سامي صالح السليامين مبنطقة السعدي مبنطقة 

السعدي مبديرية رصد محافظة أبني يف مفتتح لقاءات 
الشهيد  بطولة  منافســات  السادسة ضمن  املجموعة 
القائد منري محمود اليافعي )ابو الياممه ( الســنوية 
الكروية يف نســختها األوىل التي ينظمها نادي شباب 
يافع رصد الريايض وتقام برعاية كرمية من الشــاعر 
محسن عيل الســليامين )ابو سلطان( ومبشاركة 24 
فريقا ميثلــون مديريات يافع الثامن مبحافظتي لحج 

وأبني وبنظام املجموعات. 
املباراة التي متيزت بحضور جامهريي كبري جاءت 
ملشــاهد  نجوم املنتخب الوطني الثالثة الحارس سامل 
عــوض واملدافع أحمد الصــادق واملهاجم عيل حفيظ 
الذين شــاركوا مع فريق االتحاد ، فيــام اعتمد فريق 
شباب الصعيد عىل أبنائه ، جاءت مجرياتها منذ البداية 

قوية ورسيعة خاصة من جانب فريق شباب الصعيد الذي نجح 
يف ترجمة تفوقه خــالل ال 19 دقيقة من عمر اللقاء إىل هدف 
السبق عرب العبه املهاجم سعدي محسن الذي أطلق قذيفة بعيده 
املدى سكنت يف الزاوية اليرسى الضيقة لحارس االتحاد الدويل 
ســامل عوض ، غري أن رد االتحاد مل يتأخــر كثريا بعد أن متكن 

الدويل عيل حفيظ يف إعادة اللقاء إىل نقطة البداية عندما أدرك 
التعادل يف د/26  براسية جميلة انتهت بها أحداث الشوط األول.

ومل تفلــح محاوالت الفريقني املتعددة يف الشــوط الثاين 
لتغيــري واقع النتيجة لتنتهي املباراة عىل نتيجة الشــوط األول 
بهــدف لكل فريق .. فيــام نال جائزة أفضل العــب يف املباراة 
واملقدمــة مــن األكادميية العامليــة للتدريب 
والتطويــر الربيطانية صاحــب الهدف الذي 
سيؤرخ ســعدي محسن من شــباب الصعيد 
الوطني  املنتخــب   والذي جاء عــىل حارس 

الدويل سامل عوض.
كام جرى خالل اســرتاحة شوطي املباراة 
تكريم نجم فريــق 21 مايو برتس من فريقه 
العربية  اململكــة  أن تقــرر مغادرته إىل  بعد 
الســعودية ، كام تم تكرميه بــرتس آخر من 
فريق اتحاد رصد.. متمنني  دوام  التوفيق يف 
مواصلة مشــواره الريــايض كنجم المع يف 

أرض االغرتاب.

عدن/األمناء/ عمار مخشف :

الجمعة  غدا  عرص  الستار  يستدل 
لختام بطولة دوري أبطال عدن لكرة 
القدم للفرق الشعبية ، والذي يشهده 
بكريرت  الحبيــي  الشــهيد  ملعب 
عــدن ، والتي تنظم بدعم ورعاية من 
دائرة الشــباب والرياضة يف املجلس 
االنتقــايل الجنويب ، مبشــاركة 18 
فرق  نخبة  ميثلــون  شــعبيا  فريقا 

مديريات محافظة عدن .
ويستدل الستار عرص غدا الجمعة 
الذي يجمع فريقي )  النهايئ  باللقاء 
مباراة  ( يف  والنصيب  الشهيد جامل 
حاسمة ســتحدد بطل بطولة دوري 
أبطال عدن ، والتي مــن املتوقع لها 
األفضل نظري مــا قدمه  أن تكــون 
يف  الرائع  مشوارهم  خالل  الفريقان 
أن  االعتبار  األخذ بعني  ، مع  البطولة 
الطراز  من  العبــو  ميتلكا  الفريقان 
العايل ، من خالل مــا قدمه يف كل 
مباراتهم الســابقة حيث اســتطاع 
فريق النصيب من تجاوز عقبة فريق 
طيور املمدارة بنتيجة هدفني نظيفني 

، أما منافســه فريق الشــهيد جامل 
بقيادة مدربه الشــاب نارص خلدون 
فيتمتع مبعنويات مرتفعة جداً ، نظراً 
ملا قدمه من مســتويات رائعة وأداء 
مرشف ومقنع خالل مشوار البطولة 
، علــامً بأنه نجح يف عبــور فريق 
شــباب العيدروس مــن دور نصف 
 ، البابوري  حمــودي  بهدف  النهايئ 
ولهذا يؤكــد الكثريون أن لقاء نهايئ 
البطولة سيتســم بالندية والحامس 
والقوة خاصة أن الفريقني لن يرضيا 
إال بانتــزاع التتويــج بالبطولة ، مع 
النقاد والجمهــور العريض يرون أن 

فريق النصيب األقرب للفوز بالبطولة 
بسبب املستوى الرائع الذي قدمه يف 

كل مبارياته السابقة .
هــذا و تأمل الجامهــري املتابعة 
للبطولة من الشــخصيات الرياضية 
املباراة  تشهد  أن  وغريها  اإلجتامعية 
النهائية نوعــاً من األجواء الرياضية 
األلوان  بجميــع  واملتزينة  الرائعــة 
الذي  الرائــع  الفواحــة للجمهــور 
بلقاء  البطولة  مباريات  بكل  استمتع 
يليق بأســم البطولة الرائعة »بطولة 

دوري أبطال عدن للفرق الشعبية .

�لتعادل �لإيجابي يح�سم �أوىل لقاء�ت �ملجموعة �ل�ساد�سة ببطولة �ل�سهيد �بو �ليمامه

غد�.. �ل�سهيد جمال و�لن�سيب وجهًا لوجه يف نهائي بطولة دوري �أبطال عدن للفرق �ل�سعبية 
برعاية املجلس االنتقالي اجلنوبي.. 

برئا�سة �مني قنان.. مكتب �ل�سباب و�لريا�سة يقر 
بت�سكيل �إد�رة جديدة لنادي �جلالء �لريا�سي


