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رياضة

باتيس/ األمناء/ عارف أحمد:
تتواصــل يف منطقة باتيس مبديرية 
خنفر محافظة أبني وعىل أرضية ملعب 
نادي الســد الريايض منافسات بطولة 
العيسايئ  عبدالله  عيل  الشــيخ  الفقيد 
الكروية للفرق الشــعبية يف نســختها 
باتيس  اتحاد  والتي ينظمها  الخامســة 
باتيس  مصنع  من  بدعم  الشعبية  للفرق 
إطار   بإقامة مواجهتني يف  لإلســمنت 
الدور التمهيدي األول للمسابقة، جمعت 
النــر من الحصن  األوىل بني فريقي 
اســتطاع  والتي  اللكيدة   من  والصقور 
فيها النر من الخــروج فائزا بهدفني 
نظيفــني ســجال مناصفة عــىل مدار 
شــوطي اللقاء، عــر الالعبني الخرض 
صالح وصالح  فضل يف الدقيقتني  )16 

و 75(.
ويف املباراة الثانية، التي أقيمت عر 
الجمعة، نجــح فريق النرس من الحصن 
يف التحليق  ببطاقة التأهل بعدما تجاوز 
فريق الســد العايل مــن باتيس بهدف 

وحيد.
إىل العبه  الفــوز  بهذا  النرس  ويدين 
عيل صالح الذي ســجل هــدف املباراة 

الوحيد قيــل دقائق قليلــة عىل نهاية 
الشوط األول.

النرس  فريقا  يتأهــل  النتيجة  وبهذه 
والنر وكالهــا من الحصن إىل الدور 
املســابقة فيا ودع صقور  الـ 16 من 
اللكيدة والسد العايل البطولة من دورها 

التمهيدي األول .

حرض اللقاءين مدير مكتب الشــباب 
والرياضة بخنفر رفعــت بقبق ورئيس 
باتيس  مبنطقة  الشــعبية  الفرق  اتحاد 
فاروق عيل عبيد )أبــو جميل( ورئيس 
لجنة املسابقات محمود الجوهري ونقال 
عــر اإلذاعة الداخليــة للملعب بصوت 

الكابنت نارص محسن العطوي.

املهرة/ األمناء/ مختار باداس:
واحد،  طــرف  من  مبــاراة  ويف 
استحوذ فريق اإلسكان عىل مجريات 
اللقاء الذي جمعه بنظريه طليحوت، 
حيث خرج فائزا يف الشــوط األول 
بهدفني جاءت بإمضــاء عبدالرحيم 
األهــدل وعبد الســالم عــارف يف 

الدقائق 23-7 .
حــاول  الثــاين  الشــوط  ويف 
والعودة  الفــارق  تقليص  طليحوت 
إىل أجــواء املباراة ولكنة فشــل يف 
عرش  مرور  وبعد  خصمة،  شباك  هز 

دقائق من انطالق صافرة 
الشوط الثاين أضاف نجم 
اإلسكان عبدالرحيم األهل 
لفريقه،  الثالــث  الهدف 
ويف الدقائــق األخــرية 
مــن زمن اللقــاء اختتم 
بهدف  الريايض  املســاء 
بفوز  اللقاء  لينتهي  رابع 
نظيفة  برباعية  اإلسكان 
والظفــر بنقــاط اللقاء 

الثالث.

أبني/ األمناء/ نبيل ماطر:
عقــد  يف قاعــة االجتاعات مبكتب 
وزارة الشباب والرياضة يف ديوان السلطة 
املحلية مبدينة زنجبار مركز محافظة أبني،  
االجتاع األول التحاد كرة القدم فرع أبني، 
برئاسة نائب رئيس فرع االتحاد باملحافظة 
الكابــنت عبدالله مكيــش، ثعلب املالعب 
اليمنية، وبحضور كل من: عارف الوادي و 
ريجي حسني دباء  ومحمد أحمد الفقريية 
و صــالح عبدالله صالح علعلة وســلان 

حسن العقد ونسيم باقري.
ويف بداية اللقاء رحــب ثعلب املالعب 
اليمنية باإلخوة الحضور وشــكرهم عىل 
تلبية الدعوة، مقدمًا شكره لقيادة االتحاد 
اليمني العام برئاســة الشيخ أحمد صالح 
العييس وعىل الثقة التي منحت لهم لتسري 

مهام الفرع يف أبني.
بأنهم  االتحــاد  فرع   أعضاء  وأشــار 
سيعملون صفًا واحدًا النتشال وضع الكرة 
بعيدًا عن االنتاءات السياسية واملحسوبية 

والســعي الجاد لتفعيل األنشطة الكروية 
بصورة منتظمة حسب اإلمكانيات املتاحة.

وبعد نقاش مســتفيض بــني أعضاء 
االتحاد لعدد من القضايا املتعلقة باالتحاد 
القادمة وأهمها تشــكيل  املرحلــة  خالل 
اللجان العاملــة يف فرع االتحاد،  ووضع  
ببطولة  واالســتباقية  والرامج   الخطط 
و  املحافظة  املجيدة ألنديــة  أكتوبــر   14
بطولة للفئات العمرية ) ناشئني / شباب(  
االتحاد يف  باكورة  التي ســتكون مبثابة 
للحكام  التأهيليــة  والــدورات  املحافظة 

وللمدربني وفقًا  للضوابط واملعايري .
وتــم الوقوف عــىل اختيــار اللجان 
العاملة وهــي عىل النحو التــايل: لجنة 
محسن  عيل  الكابنت  برئاســة  املسابقات 
صالح  الكابنت  وسكرتارية  نصيب،  عوض 
عبدالله صالح علعلــة، وعضوية كل من : 
نسيم باقري منصور وعيل عبدالله موىس 
وإيفان غسان مربوش وأحمد نارص ماطر 
ومحمد عــيل الصالحــي،  باإلضافة إىل 
تشكيل لجنة للحكام برئاسة سلان حسن  

العقد، وســكرتارية خالد محمد اليزيدي، 
ومكســيم  العاقل  زيك  من  كل  وعضوية 
عيل نــارص،  وكذلك اللجنة االستشــارية 
مكونة من الكابــنت فوزي عبدالله بامهيد 
رئيســًا وعضوية كل من فاروق عيل عبيد 
و مهــدي محمد ســعيد، و اللجنة الفنية 
برئاسة ريجي حســني دباء وعضوية كل 
من وجدي مهدي ســامل و فيصل محمود، 
الســقاف محمد درعان وكا تم تشــكيل 
اللجنة اإلعالمية برئاسة نبيل نارص عوض 
فتيني  ماطر وعضويــة كل من حلمــي 

وأحمد بن طالب.
ويف نهايــة االجتاع طالــب الكابنت 
عبدالله مكيش - ثعلــب املالعب اليمنية - 
رؤســاء األندية الرياضية وكل منتســبي 
االتحاد  مــع  الوقوف  األبينية  الرياضــة 
املنوطة بــه فرياضة أبني  إلنجاح مهامه 
بحاجــة إىل تكاتــف الجميــع بعيدًا عن 
املاحكات وتصفية الحسابات،  يجب عىل 
الجميع الوقوف إلعادة مكانة رياضة أبني 

إىل أمجادها العريقة.

عدن/ األمناء / عالء عياش :
نظم اتحاد رياضة الهجن والفروســية بعــدن عر يوم أمس يف 
منطقة مصعبني مديرية دارســعد - يف مضار مزرعة الوحيد بجانب 
محطة بن جريبة، منافســات )سباق التحدي وركوب الهجن( مبشاركة 
10 متسابقني وملســافة كليو مرت، برعاية الدكتور أحمد عقيل باراس 

مدير مديرية دار سعد، بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بعدن .
وأقيمت املنافسات وسط أجواء تنافسية وحاسية رائعة وبحضور 
جمهور غفــري من محبي وعشــاق رياضة ركوب الهجن، وشــهدت 
منافسات الســباق إثارة وندية بني املشاركني، حيث أسفرت نتائجه عن 

الرتتيب التايل:
املركز األول/ صابر أحمد املحلوي.

املركز الثاين/ عيىس يوسف مرعي.
املركز الثالث/ وعدي عدنان بكيل.

املركز الرابع/ رشدي الكمل.
املركز الخامس/ هاين فضل أحمد. 

ويف نهاية الســباق، الذي حرضه رئيس اتحاد رياضة الهجن أديب 
نجيــب، والكابنت مروان الطاهري األمني العــام لالتحاد، جرى تكريم 

أصحاب الخمسة املراكز األوىل بجوائز البطولة.
ويف ذات الســياق اثنى رئيس اتحاد رياضة الهجن األخ اديب نجيب 
عىل دور مأمور مديرية دارســعد الدكتور أحمد عقيل باراس من خالل 
دعمه و تعاونــه الكبري إلعادة العبة إىل الواجهــة، واهتامه بقاعدة 
الشباب والرياضة يف املديرية، كا نقدم بالشكر لكل الشخصيات التي 
حرضت وكذا اللجنة التنظيمية وجميع الحارضين. مشــريا إىل أن هذا 
السباق يأيت ضمن خطط وبرامج نشاط االتحاد بعدن للنهوض باللعبة 
واتســاع رقعة مزاولتها وتنشــيطها كونها تعتر لعبة  تاريخية وذات 

موروث الشعبي.
مؤكــدا أن اتحاد الهجن بعدن يســعى إىل نفض الغبــار عن اللعبة 
وإظهارها بصــورة جيدة من خالل دميومة النشــاط بتنظيم عدد من 
البطوالت يف األيام القادمة، مطالبا وزارة الشــباب والرياضة ومكتبها 
يف عدن تقديم الدعم واملساندة من أجل إظهار رياضة الهجن يف أبهى 

صورة.

حديبو/ األمناء/ خاص:
عقد فرع اتحاد كرة القدم مبحافظة أرخبيل سقطرى برئاسة أحمد 
حزوم أحمد اجتاعا مشــرتكا بحضور رئيس لجنــة الحكام الكابنت 
إساعيل بن سعدهن، كرس ملناقشة الرتتيبات الخاصة بانطالق بطولة 
فقيــد الوطن املحافظ أحمد عبدالله بن حمدون، والتي من املقرر أن تبدأ 
فعالياتها يف العارش من أكتوبر القادم بدعم سخي من مؤسسة خليفة 

بن زايد آل نهيان ومبشاركة جميع أندية سقطرى الـ 18 . 
كا اســتعرض االجتاع تقارير بطولة الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان الكروية الخامســة والتي تكللت بالنجاح وتوج الهالل بطال لها 

عىل حساب الجزيرة بركالت الرتجيح. 
وخالل االجتاع أكد رئيس فرع اتحاد الكرة بأرخبيل سقطرى أحمد 
حــزوم أن هناك برامج رياضــة مختلفة يعكف الفــرع عىل إقامتها، 
منهــا: رجل حديدي وكرة الطائرة والشــاطئية. مشــريا إىل أن الفرع 
سيبذل قصارى جهده النتشال الرياضة نحو األفضل بدعم من األشقاء 
مبؤسسة الشــيخ خليفة وبتوجيهات من سفري التنمية الشيخ خلفان 
بن مبارك املزروعي الذي يويل األنشــطة الرياضية والشبابية بالجزيرة 

جل اهتامه.

الن�سر والن�سر يتاأهالن اإىل ثمن نهائي بطولة الفقيد العي�سائي الكروية اخلام�سة

الإ�سكان يكت�سح طليحوت برباعية نظيفة يف دوري نادي خيبل للنا�سئني

احتاد كرة القدم باأبني يعقد اجتماعه الأول ويعد بتفعيل الأن�سطة الريا�سية

ختام رائع ل�سباق التحدي 
وركوب الهجن بعدن

احتاد الكرة ب�سقطرى يناق�ش الرتتيبات اخلا�سة 
لنطالق بطولة فقيد الوطن )ابن حمدون( لالأندية


