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رياضة

عدن/األمناء/ عالء عياش :
ناقــش مديــر مكتب الشــباب 
والرياضة بالعاصمة عدن مع رؤساء 
اتحادات األلعــاب الرياضية ، بعض 
الريايض  املتعلقــة بالعمل  القضايا 
والبحث عن ســبل تحسينه وايجاد 
الحلول التي من شأنها املساعدة يف 
اســتمرارية وتطوير مستوى العمل 
مبستوى  فنيا  واالرتقاء  باالتحادات 
األلعاب ، كان ذلك يف االجتامع الذي 
عقد بقاعة مكتب الشباب والرياضة 
مبدينة  املغلقة  الرياضيــة  بالصالة 
الشــيخ عثامن ، بحضــور أعضاء 

اللجنة الفنية التابعة للمكتب .
اللقاء رحب مدير  ويف مســتهل 
عرفات  والرياضة  الشــباب  مكتب 
بقيــادات   ، قاســم  عــي  محمد 
االتحــادات ، الفتــا إىل أن املرحلة 
القادمة تتطلب بذل جهود مضاعفة 
وبهاء  رونق  اعادة  بغية   ، وتكثيفها 
رياضــة عدن ، ولن يحــدث هذا اال 
باالطالع وقــراءة اللوائح والقوانني 
األساســية التي تخص وتفنذ عمل 
االتحادات الرياضية والتي من شأنها 
تقديم عمــل منظم يــؤيت بالنفع 
بتطور  ويســاهم  عــى  والفائدة 

األلعاب الرياضية املختلفة .
عي  محمد  عرفات  واســتعرض 
قاسم يف االجتامع الذي ضم رؤساء 
الرياضية  األلعاب  اتحادات  وقيادات 
باملحافظــة ، آليــة تفعيل نشــاط 
أفضل  مرحلة  إىل  ونقلهــا  األلعاب 
مــن وضعها الحايل .. مشــرا اىل 
أن املكتب ممثــل باللجنة الفنية يف 
صدد إعداد برنامج ريايض شــامل 

، بخطة طويلة  الرياضــات  لجميع 
املدى نســعى من خاللها إىل تطوير 
املستوى الفني لدى الالعبني ، وأخرى 
بتنظيم بطوالت مناسباتية ، وانهاء 
عن تنظيم البطوالت السندوتشــية 
والهدف  الفنية  الفائدة  تقدم  التي ال 

املرجو من اقامتها .
وبــر مديــر مكتب الشــباب 
والرياضــة قيــادات االتحادات بأن 
بتنظيم  حافال  سيكون  القادم  العام 
عــدد مــن الفعاليات واالنشــطة 
الرياضيــة املختلفة ، مؤكد ســعي 
املكتــب الحثيث للعــودة الطبيعية 
الدعم  وتقديم  لأللعاب  والنموذجية 
كافة  تذليــل  أجل  من  واملســاندة  
الصعاب والعراقيــل أمام االتحادات 
برامجها  وتنفيــذ  عملها  لتســير 
البطوالت واملسابقات  وخططها من 

املدرجة ضمن الخطط الخاصة بهم .
االتحــادات  قيــادات  وعــرت 
ارتياحها  بعــدن عــن  الرياضيــة 
للتعاطي املســؤول مــن قبل قيادة 
مكتب الشباب والرياضة مع املعاناة 
األلعاب  اتحــادات  عمل  ترافق  التي 
وجهودها   ، باملحافظــة  الرياضية 
الكبرة  يف ازالــة الحواجز والعمل  
والعراقيل  الصعاب  كافة  تذليل  عى 
التي تواجه سر العمل وتعيق تنفيذ 
االتحادات  نشاطات  وبرامج  خطط 
، و إىل االهتــامم الذي يوليه املكتب 
للمســاهمة يف انعاش وتنشــيط 
عمل االتحادات واالرتقاء مبســتوى 
 .. باملحافظة  الرياضيــة  االلعــاب 
مثمنني دعم ومساندة املكتب وقوفه 
مواصلة  يف  االتحــادات  إىل جانب 

املشوار يف قادم املواعيد .

عدن/األمناء / خاص :
اعلنت اللجنة الفنية بإتحاد فرع كرة 
القدم عدن قامئة األفضل يف األسبوع 
النعاش  الفقيد ســامي  الرابع لدوري 
للراعم ألندية املحافظة والتي ينظمها 
اتحاد القدم فرع عدن برعاية محافظ 
محافظة عدن أحمد حامد مللس ، وذلك 
بعد انتهاء مباريات الجولة التي شهدت 
التأهل  والشــعلة  التالل  فريقا  حسم 
للدور نصــف النهايئ واحتدام الرصاع 
عى املقعديــن املتبقيني حتى الجولة 

األخرة للدور األول من املنافسات .
لدوري  الفنيــة  اللجنة  واختــارت 
النعاش بقيادة مدرب  الفقيد ســامي 
منتخباتنــا الوطنيــة الكابنت محمد 
حســن البعداين ،   مدرب فريق التالل 
للفوز  مرقي  حســن  محمد  مختار 
، بعد ظهور  بجائزة مدرب األســبوع 
الجولة  يف  واملثايل  النموذجي  فريقه 
الرابعة و تحقيق فوز مســتحق  عى 
منافسه فريق الروضة  ) 0/6 ( حسم 
املجموعة األوىل   من خاللها صــدارة 

بوصوله إىل رصيد 10 نقاط .
واسفرت الجولة الرابعة للمنافسات 
الالعبني  عن بــروز نجومية بعــض 
وكان  املشــاركة،  الفــرق  جميع  من 
أبرزهم العب فريق نــرص عدن عبده 
عبدالله الشــاطري  الذي اختر للفوز 
بجائزة افضل العب يف األسبوع ، بعد 
الواضحة يف ظهور فريقه  مساهمته 
بصورة جيدة و تحقيقه لفوز مستحق 
عى منافســه فريق الجزيرة يف إطار 

منافسات املجموعة الثانية .

وســمت اللجنة الفنية إلتحاد فرع 
القدم تشكيلة األسبوع الرابع للبطولة 

وجاءت عى النحو التايل: 
• حراسة املرمى 

سامح محمد  ) املنصورة (
• خط الدفاع 

شيخ عي ) الشعلة ( و حمود جازم 
) شمسان (  عبدالرحمن عبده ) امليناء 

( و عبدالله عي ) الشعلة ( .
• خط الوسط 

عبده عبدالله الشاطري  ) النرص ( و 
فهمي نبيل  ) الشعلة ( و صدام حسني  
) املنصورة ( عمرو عوض ) شمسان ( 

سليامن مرتىض ) الشعلة ( .

• خط الهجوم 
 محمد خالد ) التالل (  .

وتختتم  األســبوع القادم مباريات 
دور املجموعات لبطولة الفقيد سامي 
النعاش للراعم بإقامة لقاءات الجولة 
الخامسة واالخرة ، حيث يلتقي عرص 
األوىل  املجموعة  إطــار  يف  األربعاء 
فريقا املنصورة وامليناء ، وســيخوض 
فريقا وحدة عدن وشمســان ملحمة 
الظفر  أجل  الخميس من  كروية عرص 
ببطاقة التأهــل الثانية عن املجموعة 
األوىل ، يف حــني وضمــن مباريات 
النرص  ســيلتقي  الثانية  املجموعــة 
والجزيرة   ، الجمعــة  عرص  والروضة 

والجالء عرص السبت .

احلد/األمناء / عارف أحمد:
قطع فريق رشوق بني بكر تأشــرة العبــور األوىل إىل املباراة النهائية من 
بطولة شهداء املقاومة الجنوبية الكروية للفرق الشعبية يف نسختها الخامسة 
والتي أقيمت يف مديرية الحد يافع التابعة إداريا ملحافظة لحج بدعم من معايل 
وزير الشباب والرياضة األســتاذ نايف صالح البكري ، بإرشاف قياديت السلطة 
املحلية والهيئة التنفيذية للمجلس االنتقايل ومكتب الشباب والرياضة باملديرية 
مبشــاركة 16 فريقا لعبت بنظام املجموعات يف مرحلتهــا التمهيدية األوىل 

وبطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة يف أدوارها الالحقة والنهائية.
وجاء تأهل رشوق بني بكر كطــرف اول يف النهايئ بعدما نجح يف تجاوز 
عقبة فريق أوســان الفيض بهدفني مقابل هدف يف أوىل لقاءات الدور نصف 
النهايئ والتي جرت وقائعها بالتزامن مع افتتاح ملعب الشهيد سامل  احمد غرامة 
التابع لنادي الروق الريايض مبدينة بني بكــر عاصمة مديرية الحد بحضور 

رسمي وجامهري كبر.
مواجهة النصف األوىل التي مرت من بوابة مشحونه،  كعادة اللقاء املصرية 
، حيث كانت البداية حــذرة من كال الفريقني اللذين دخال أجواء اللقاء بعد مرور 
10 دقائق مع أفضلية نســبية لصاحب األرض الذي اســتفاد من عامي األرض 
والجمهور ، وبعد عدة محاوالت ينجح اســامه بيبك من اشــعال لهيب حامس 
الجامهر يف املدرجات بعد أن متكن من منح فريقه بني بكر هدف التقدم والذي 
احتفل بهعى طريقه الدون )رونالدو( ، بعدها حاول  أوسان الفيض العودة إىل 
أجواء اللقاء من خالل قيامه بعده هجامت مل يكتب لها النجاح. لينتهي الشــوط 

األول بتقدم بني بكر بهدف. 
ويف الشوط الثاين ظهر العبو أوسان الفيض بصورة مغايرة وبرغبة واقعة 
يف تغير واقع النتيجة ، وهاجم بقوة وســيطر عــى مجريات اللعب ، والحت 
لالعبيه عدة فرص متاحه  للتعديــل لكن دون جدوى ، فيام اعتمد بني بكر عى 
الهجامت املرتدة والتي شــكلت بعض الخطورة عى مرمى الخصم ، وبينام كان 
أوسان يبحث عن التعديل ، يتمكن النجم الشــاب أحمد عي حمران من إضافة 
الهــدف الثاين من رضبة حرة مبارشة ، ذلك الهدف مل يؤثر عى معنويات العبي 
أوســان الذين متكنوا من تقليص الفارق بهدف جامل العمودي ، لتشهد الدقائق 
األخرة  بعض املحاوالت األوســانية للتعديل وسط حالة استبسال من دفاعات 
بني بكر الذين حافظــوا عى النتيجة والتأهل للمباراة النهائية.. ونال اســامه 
بيبك من بني بكر جائــزة أفضل العب يف املباراة واملقدمة من مركز البارق لطب 

األسنان.
 وكان مــن املقرر أن يلتقي يف ثاين لقــاءات دور األربعة عرص أمس فريقا 
النرص حلنب بطل النســخة الرابعة وهالل خالقة لتحديد صاحب بطاقة التأهل 
الثانية للنهايئ ، غر أن نرص حلني تقدم باعتــذار للجنة املنظمة للدوري بعدم 
قدرتــه عى خوض املباراة بســبب مرابطة العبيه عى خــط التامس املحاذي 
للريط الحدودي مع  محافظة البيضاء ورفضهم ترك مواقعهم القتالية، وبعد 
التواصل والتشــاور مع مكتب الشــباب والرياضة مبديرية الحد قررت اللجنة 
املنظمة قبول االعتذار املقدم من فريق نــرص حلني ، واعتبار هالل خالقة فائزا 
وتأهلــه كطرف ثان للمباراة النهائية ومالقاة بنــي بكر يف موقعة الختام التي 

ستحدد اللجنة موعد إقامتها خالل األيام القليلة القادمة.

األمناء / عدن / خاص :
افتتحت، امس االثنني، يف العاصمة املؤقتة عدن، املرحلة الثانية من 
دورة إعداد القيادات الشــبابية التي تقام برعاية معايل وزير الشــباب 
والرياضــة نايف صالح البكري، ومحافظ محافظــة عدن أحمد حامد 
مللس، بإرشاف قطاع الشــباب يف الوزارة، ودعم صندوق رعاية النشء 

بعدن.
وتهدف الدورة إىل تأهيل عدد من الشــباب لتــويل املهام اإلرشافية 

واالستشارية يف األندية والهيئات الشبابية يف عدن.
ويف االفتتاح نقل الوكيل املســاعد لقطاع الشــباب بوزارة الشباب 
والرياضة عبدالله مهيم تحيات الوزير نايف البكري ومتنياته للمشاركني 

بالتوفيق.
وقــال إن الوزارة تراهن عى مثل هذه الدورات إلكســاب الشــباب 
املعارف التي تؤهلهم لقيادة املجتمع، موضحا أن هذه املرحلة من الدورة 
تأيت اســتكامال للمرحلة األوىل التي أقيمت يف شــهر مارس املايض، 
ومل تستكمل حينها بســبب توقف األنشطة الناتج عن تفيش فروس 
كورونا، غر أن أهميتها جعلــت الوزارة تحرص عى برمجتها بعد قرار 

استئناف األنشطة مبارشة.
وأكد مهيم عى الدور الريادي ملدينة عدن يف مختلف املجاالت، ومنها 
أنشطة املجتمع املدين واألنشطة الشــبابية التي كان لها الدور الفاعل 

خالل الفرتة العصيبة التي مرت بها عدن والوطن بشكل عام.
وختم بالقول: إن الوزارة وقطاع الشــباب تتطلع إىل أن تحقق هذه 
الدورة، والدورات األخرى املامثلة النجاح املأمول، وأن تساهم املخرجات 

بتعزيز مشاركة الشباب يف مختلف القضايا الوطنية.
من جانبه، أشاد مدير عام الشباب والرياضة يف عدن عرفات محمد 
بجهود وزارة الشباب والرياضة والسلطة املحلية يف إعداد الشباب للعب 

األدوار الرئيسية يف املجتمع.

مدير مكتب ال�ضباب �الريا�ضة يلتقي ر�ؤ�ضاء احتادات الألعاب الريا�ضية بعدن 

مدرب التالل ) خمتار ( ��ضاطري )الن�ضر ( الأبرز يف اجلولة الرابعة لبطولة الفقيد النعا�ش للرباعم 

�ضر�ق بني بكر طرف ا�ل يف نهائي 
د�ري �ضهداء اجلنوبية

افتتاح املرحلة الثانية من د�رة اإعداد القيادات ال�ضبابية بعدن 


