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بثنائية يف شباك شباب الحد..

ال�سالم الديواين على �أعتاب الت�أهل �إىل ربع
نهائي بطولة �شهداء حمور يافع الكروية

لبعوس  /األمناء  /عارف أحمد:

بــات فريق الســام الديواين من
مديريــة لبعوس لحج عــى أعتاب
التأهــل إىل الدور ربــع النهايئ من
بطولة شــهداء محور يافع الكروية
التي تقام أحداثها عىل ملعب السالم
يف مديرية لبعوس يافع بعدما حقق
فوزه الثاين تواليــا والذي جاء عىل
حســاب ضيفه القادم مــن مديرية
الحد شــباب الحــد لهدفني نظيفني
يف املبــاراة التــي جمعتهام عرص
أمــس ضمن املجموعــة الرابعة يف
إطار املسابقة التي ينظمها ويرشف
عليها نادي مثر الريايض بالتنســيق
مع مكتب الشباب والرياضة مبديرية
لبعوس وتقام بدعم من محور يافع.
وكان صاحــب األرض والجمهور
فريق السالم قد انتظر حتى الدقيقة
 17ليفتتح التسجيل عرب رأسية العبه
عيل يوســف بعــد أن ارتقى برباعة
للكرة مــن رضبة ركنية ليســكنها
الشباك الشــبابية  ،ليسعى الضيف
الشــباب للعودة اىل اللقاء عرب عدة
محاوالت افتقــدت للخطورة لينتهي
الشــوط األول بتقدم الســام بذلك
الهدف.
ومع بداية الشــوط الثاين ينجح
املضيف الســام يف تعزيــز تقدمه
بهدف ثــان بعد خطأ مــن حارس
الشــباب الذي مل يحســن التعامل
مع كرة طويلــة لتفلت من يده لتجد
املتابع الالعب عيل يوســف مسجال

هدفه الشــخيص الثــاين ولفريقه
لتظل النتيجــة كام هي حتى النهاية
مع قدرة الشــباب يف صنع العمولة
الحقيقية عىل مرمــى املنافس الذي
اقتنص فوزا مهام رفــع من خالله
رصيــده إىل  6نقــاط يف صــدارة
املجموعة الرابعة ،ليحكم بثبات نحو
خطف إحدى تذكريت العبور إىل دور
الثامنية ..فيام بقي شباب الحد عىل
رصيده الســابق  3نقاط يف وصافة
املجموعة.
ونال صاحب هــديف املباراة عيل
يوسف من السالم جائزة أفضل العب
يف املباراة واملقدمة من اتحاد يافع.
وكان فريق ظلامن مــن مديرية
رصد أبني قد عــزز من حظوظه يف
التأهل إىل دور الثامنية عن املجموعة
الثالثة بعدما دك شــباك فريق شباك
فريق شمر يهرعش من مديرية يهر
لحج بخامســية نظيفة  ،يف اللقاء
الذي جمعهام عرص أمس األول والذي
جاء من طرف واحد.
ويعــد هــذا الفوز لظلــان بعد
خســارته من شــباب القعيطي يف
الجولــة األوىل  ،إذا ميلك كل منهام
ثالث نقــاط يف رصيــده ويقبعان
يف املركــز الثاين بعــد فريق التالل
الصباحي من لبعــوس الذي يعتيل
صــدارة املجموعة الثالثــة برصيد 6
نقاط من فوزيــن  ،فيام يحتل فريق
شمر يهر عش مؤخرة املجموعة بال
نقاط من خسارتني.
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فوز �شعب ح�ضرموت وامليناء يف افتتاح املربع الذهبي بك�أ�س اجلمهورية لكرة ال�سلة
عدن  /األمناء  /عالء عياش :

افتتحت عىل أرضية الصالة الرياضية
املغلقــة مبحافظة عدن منافســات
بطولة كأس الجمهورية لكرة الســلة
(املربع الذهبي)  ،لألندية والتي ينظمها
االتحاد العام للعبــة  ،برعاية األخوين
نائف البكري وزير الشــباب والرياضة
ومحافظ محافظة عــدن أحمد حامد
مللس وبتمويــل من صنــدوق رعاية
النشء والشباب ،وتحت إرشاف قطاع
الرياضة  ،وتقام مبشاركة أندية امليناء
عدن والشــعب حرضمــوت واالهيل
والوحــدة من صنعاء  ،خــال الفرتة
 ٢٧_٢٣نوفمرب الجاري .
وشهدت انطالقة منافسات البطولة
التي حرضها جمهور كبري  ،فوز شعب
حرضموت عىل منافســه فريق اهيل
صنعاء يف فاتحة املباريــات بنتيجة
 ، 53_79يف لقاء شــهد أداء جيد من
طرفا املنازلة ومع أفضلية لفريق شعب
حرضموت الذي متكن العبوه يف حسم
املباراة ملصلحتهم  ،بعــد انهاء نتيجة
الفرتة  ، 14/9ليعود يف الفرتة الثانية
وحسمها . 9/20
الفرتة الثالثة للمباراة اشــتدت فيها
وترية ونســق األداء وحاول من خاللها
فريــق األهيل مجاراة العبي الشــعب
الذين أنهوا تفاصيلها يف نهاية املطاف
بواقع  ، 18/23ليعود فريق الشعب يف
حسب الفرتة األخرية  ، 17/22وتحقيق
فوز مســتحق وبنتيجــة اجاملية (
. ) 53/79
أدار املبــاراة طاقــم تحكيم مكون
عبدالله شــامس ( رئيــي ) وعيديد
يســلم ( حكم أول ) ومحمد معصار (
حكم ثاين)  ،وعدنان أبوبكر ( مسجال

) واحمد فتحي ( ميقــايت ) وعصام
أحمد عمر ( ميقايت . ) ٢٤
ويف املبــاراة الثانيــة حقق فريق
امليناء فوزا عريض ًا عىل منافسه فريق
وحدة صنعاء بنتيجــة ( ،)28/88يف
لقاء شــهد أفضلية وسيطرة واضحة
من جانب فريق املينــاء الذين اظهروا
قدرات وامكانيــات كبرية يف املباراة ،
يف حني مل يقــدم فريق وحدة صنعاء
االداء واملستوى املتوقع وظهر بصورة
مخالفة التوقعات  ،حيث متكن فريق
امليناء يف كسب الفرتة األوىل ، 5 /16
والفرتة الثانية . 7/17
الفرتتــان الثالثة والرابعة شــهدتا
تفوقا وتوســيعا للفــارق ،وانهيارا
لفريق وحدة صنعاء بخسارته الفرتتني
( ) 7/35و (  ، )9/18لينتهــي اللقاء
بفوز مســتحق وعريض لفريق امليناء
بنتيجة نهائية ( . ) 28/88
أدار املبــاراة طاقــم تحكيم مكون
عبدالله شــامس ( رئيــي ) و عادل
حسن ( حكم أول ) وعيديد يسلم ( حكم
ثاين )  ،ونبيل سالم ( مسجال ) وعدنان

أبوبكر ( ميقايت ) وعصام أحمد عمر
( ميقايت  ) ٢٤وراقبها طالل محسن .
ويف ذات الســياق اقــرت اللجنة
املنظمة لبطولة كأس الجمهورية لكرة
السلة  ،تعديل جدول مواعيد مباريات
البطولــة بإقامــة مباراتــن الجولة
الثانية اليوم الخميس  ،يف حني تختتم
عرص الســبت مباريات الجولة الثالثة
والبطولة .
وجاءت مواعيد املباريات عىل النحو
التايل:
الثالثاء  ٢٣نوفمرب:
أهيل صنعاء × شــعب حرضموت
٢:٣٠
امليناء عدن × وحدة صنعاء ٤:٠٠
الخميس  ٢٥نوفمرب:
وحدة صنعاء × أهيل صنعاء ٢:٣٠
امليناء عدن × شعب حرضموت ٤:٠٠
السبت  ٢٧نوفمرب:
شــعب حرضموت × وحدة صنعاء
٢:٣٠
أهيل صنعاء × امليناء عدن . ٤:٠٠

برعاية أحمد عيل الداؤودي مأمور ورئيس نادي المنصورة..

اليوم ..قرعة بطولة ك�أ�س اال�ستقالل ملديريات العا�صمة عدن

عدن  /عالء عياش :

ينظم مكتب الشــباب والرياضــة مبديرية املنصورة
وبرعاية األســتاذ أحمد عيل الــداؤودي مدير املديرية
ورئيــس نــادي املنصــورة  ،بطولة كأس االســتقالل

للمديريــات بنســختها الثانية فوق
( )40عامــا  ،وتــأيت تزامنــا مع
االحتفال بذكرى  30نوفمرب املجيدة .

والرياضــة مبديريــة املنصــورة
الكابنت خالد عفــارة إىل أن بطولة
االســتقالل للمديريات فوق  40عاما

(نعمان �شاهر) ..ممثلنا العربي الوحيد

كتب  /عدنان مصطفى :

يوما عن يوم يثبت الكابنت املهندس
نعــان شــاهر ،رئيــس االتحادين
اليمنــي والعريب للجــودو ،عىل علو
كعبه يف لعبة تســتحوذ عىل اهتامم
العامل أجمع ،كفن مــن فنون القتال
مبزيد من الرشــاقة واملباغتة ورسعة
طرح الخصوم عىل بساط من االتزان
والقوة.
وطوال أعوام وثالث دورات انتخابية
يتســيد الكابنت نعامن شــاهر عىل
رئاســة لعبه الجودو عربيا مبزيد من
الحنكة والكفــاءة .يف إدارة أهم لعبة
جعلت اليمن تتصدر املشهد العريب يف
ظل تواجد عتاولة من القيادات العربية
للعبة أسقطهم جميعهم شاهر ليؤكد
أحقية اليمن يف مضامر الرئاسة دون
منازع..

رأيت يف آخــر دورة انتخابية للعبة
عربيا احتضنتها صنعاء قبل ســنوات
كيف يدير شــاهر اللعبــة مبزيد من
الفطنة والدرايــة والكفاءة ،ليؤكد أن
ممثلنــا العريب الوحيــد القادر عىل
انتزاع اإلعجاب وســط ظروف مينية
معقدة وحرب حصدت كل يشء جميل
يف حياتنا ،مبا فيها قدرتنا عىل اإلبداع
يف مضامر املنافســة العربية ومنها
لعبة الجودو التي يرأسها عقلية جميلة
اسمها نعامن شــاهر عيل ،املهندس
الــذي عرفته عن قرب أيام الدراســة
يف مجال هندسة الطريان ومع فريق
نادي شمسان الذي كان يهندس وسط
امللعب مبزيد من الحرفنة واإلبداع أيام
الزمن الشمساين الجميل.
ورجــل مثل شــاهر ال يحتاج لفك
شفرة ما يف رأســه فقط إن وضعته

يف أي مكان تجد النجاح يســر عىل
هداه ،كقيادي ال يشــق له غبار .نحن
بحاجة لـ (شاهر) يف القدم والطاولة
واملصارعة وكل ما يجعل اســم اليمن
عاليــا يف الريادة والرئاســة وعىل
بساط حلبات التنافس.
آخر كالم...
ال أتصــور يف أي بلــد يف العامل،
أكان متحــرا أو متخلفــا مثلنا ،أن
يقبل أو يرىض بإزاحة رموزه وكوادره
وكفاءاته بهذا الشــكل مثل ما حصل
ملهندس لعبــة الجودو التــي أدارها
بعقلية نظيفة ,وال ننىس الداعم األول
له عربيا األســتاذ نائف البكري ومن
غريه شاهر ممثلنا العريب الوحيد الذي
بقي ويظل يفتح لنا مساحة ضوء يف
السامء وســط عتمة وخراب وحرب
رضوس عىل األرض.

وتشارك يف البطولة التي تستضيف
منافســاتها أرضية ملعب مدرســة
نشوان مبديرية املنصورة خالل الفرتة
بني  27نوفمرب  7 -ديســمرب املقبل،
مديريات العاصمــة عدن (املنصورة
واملعال وكريرت والربيقــة والتواهي
وخورمكرس والشــيخ عثامن ودار
سعد) ،وتلعب بنظام خروج املغلوب.
وحددت اللجنــة املنظمة للبطولة
التــي تحظى برعاية مديــر مديرية
املنصورة أحمد عيل الداؤودي  ،صباح
اليــوم الخميس موعــدا لالجتامع
الفني وإجــراء القرعــة  ،وذلك يف
مكتب مديرية املنصورة متام العارش
والنصف صباحا .
وأوضح مديــر مكتب الشــباب

تحمل نســختها الثانية ،وتنظيمها
يأيت مبناســبة ذكــرى  30نوفمرب
املجيدة .مشريا إىل أن اللجنة املنظمة
للبطولــة يف طريقهــا إىل اكتامل
كافة الرتتيبات والتجهيزات الخاصة
بتنظيــم البطولــة لضــان نجاح
منافســاتها وتحقيق الهدف املنشود
من اقامتها .
وأثنى الكابنت خالــد عفارة مدير
مكتب الشــباب والرياضة باملديرية
عىل دعم ورعاية األستاذ أحمد عيل
الداؤودي مديــر املديرية والذي دامئا
ما يعودنــا عىل وقوفــه الدائم يف
تســهيل الكثري من املعوقات ،داعيا
ممثيل الفرق املشــاركة الحضور يف
الوقت واملكان املحدد إلجراء القرعة.

