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رياضة

عدن / األمناء / عالء عياش:
وجــه القائم بأعــال رئيس 
االتحاد العام للكرة الطائرة الشيخ 
الشكر  العزاين  عوض  حســن 
الشــباب  وزير  ملعايل  والتقدير 
البكري  نايــف صالح  والرياضة 
، لرعايته ودعمــه اقامة بطولة 
حملت  والتــي  لألندية  النخبــة 
اســم الفقيد محسن صالح ربيد 
الرئيس الســابق لإلتحاد ، والتي 
اقيمت بالصالة الرياضية املغلقة 
الفرتة بن  بالعاصمة عدن خالل 

25 - 27 سبتمرب املايض  .
العزاين  حسن  الشيخ  واشاد 
بالجهود الكبــرة التي بذلت من 
قبــل وزارة الشــباب والرياضة 
ممثلة بالوزير البكري ، وساهمت 
يف نجــاح منافســات البطولة 
واخراجهــا بصورتهــا املرشفة 
الفقيد محسن  تليق مبكانة  التي 
صالح ، وما قدمــه لخدمة لعبة 
الصعيدين  عــى  الطائرة  الكرة 
املحيل والدويل ، مشــرا إىل أن 
اقامتها مع  البطولــة تزامنــت 

ذكرى املئوية لرحيله .
واضــاف العــزاين :" بطولة 
الفقيد  لألندية عى كأس  النخبة 
بتنافس  حظيت   ، صالح  محسن 
شديد بن رباعي االندية املشارك 
) امليناء والشــعلة عدن وشباب 
، والتي   ) املهــرة  القطن وخيبل 
الكرة  لعبة  انديــة  صفوة  تعترب 
الطائــرة يف الســنوات األخرة 
، مبــاركا لطائرة فريــق امليناء 
عدن تحقيقــه لقب البطولة عن 
اســتحقاق وكل الفرق املشاركة 
التي ظهرت مبستوى فني عال".

مقدما يف ختام حديثه شكره 
محافظ  الدولة  لوزيــر  وتقديره 
عدن احمد حامــد مللس ، ووكيل 
الشــباب  بوزارة  الرياضة  قطاع 
الخليفي  محسن  خالد  والرياضة 
نجاح  يف  املحــوري  لدورهــم 
البطولة ، كا قدم الشكر ملجلس 
واالندية  العــام  االتحــاد  ادارة 
عى  الحكام  وطاقم  املشــاركة 
واسهاماتهم  الفاعلة  مشاركتهم 
التــي اظهــرت البطولــة بهذه 

الصورة املتألقة.

سيئون / األمناء/ خاص :
أوضح مصدر مسؤول يف لجنة كأس حرضموت أن تأجيل حفل 

القرعة يعود إىل غياب 
املحافظ يف مهمة عمل 

رسمية خارج البالد .
إىل  املصدر  وأشــار 
األســتاذ  املحافظ  أن 
بن  مبخــوت مبــارك 
مايض راعي الشــباب 
والرياضين باملحافظة 
األســايس  واملحــرك 
لعودة كأس حرضموت 
نسختها  يف  جديد  من 
الســابعة بعد توقفها 

ملدة ثالثــة أعوام، حريص عى اســتئنافها لدالالتها ورســالتها 
العظيمة بأن حرضموت ارض العلم والرياضة والثقافة ،ومهد األمن 

واالستقرار كا أكد بذلك املحافظ يف حديثه لوسائل اإلعالم .
الفتا إىل انطالق البطولة مربوط  بإجراء القرعة التي ســتجرى 

بعد عودة املحافظ حفظه الله إىل املكال.
ونفــى املصدر يف ختام ترصيحه االخبار والشــائعات املتداولة  
بتأجيل البطولة أو إلغائها كون السلطة املحلية باملحافظة حريصة 

عى استمرار النشاط الريايض وتجسيد اهداف البطولة.

األمناء / خاص :
مشواره  للناشــئن  اليمن  منتخب  يفتتح 
يف التصفيات اآلســيوية ، غدا االربعاء بلقاء 
يجمعه أمام منتخــب بوتان ضمن املجموعة 
اليمن  التي تضــم منتخبــات )  الخامســة 
وســنغافورة وبنغالدش و بوتــان ( وتقام 
منافســاتها يف مدينة دكا عاصمة بنجالدش 

خالل الفرتة ) 3 - 9 ( أكتوبر 2022 .
األوىل  مباراته  اليمــن   ويلعب منتخــب 
أمام منتخب بوتان - غــدا األربعاء 5 أكتوبر  
الواحدة ظهــرا بتوقيت اليمن الرابعة بتوقيت 
بنجالدش عى اســتاد محمد مصطفى كال 
، يف مباراة يســعى من خاللها صغار اليمن 
تســجيل بداية مرشفة وقوية يف التصفيات 

بغية التأهل عن املجموعة بالعالمة الكاملة .
ويخــوض مباراته الثانية امــام منتخب 
ســنغافورة يوم الجمعة 7 أكتوبر - الساعة 
الواحدة ظهــرا بتوقيت اليمن الرابعة بتوقيت 
بنجالدش عى اســتاد محمد مصطفى كال 
ويختتم مبارياتــه ضمن املجموعة مبواجهة 
 - أكتوبر   9 األحــد  يوم  منتخب بنجــالدش 
السابعة  اليمن  الرابعة عرصا بتوقيت  الساعة 
بتوقيت بنجالدش عى استاد محمد مصطفى 

كال .

العرشة  يتأهل  التصفيات  نظام  وحســب 
املنتخبــات التي تتصــدر املجموعات العرش 
واملنتخبات الخمسة الحائزة عى أفضل مركز 
ثاين إىل النهائيات اآلســيوية املقرر إقامتها 
العام املقبــل 2023م يف العاصمة البحرينية 

املنامة.
وكان املنتخب قد خاض معســكر خارجي 
للتصفيات حيث  اســتعدادا  الســعودية  يف 
عسكر يف مدينة الدمام ملدة عرشة أيام ولعب 

مباراة تجريبية أمام فريق الثقبة وفاز بهدفن 
الربواين من رضبة  نظيفن سجلها محمد 
جزاء وعــيل الحنبيص يف الشــوط الثاين 
ثم انتقل ليعســكر يف عاصمة الســعودية 
الرياض ولعب مباراة ودية مع رديف الشباب 
الســعودي وفاز فيها بثالثة أهداف مقابل ال 
وعصام  الخرض  عبدالرحمن  ســجلها  يشء 
ردمان وسعيد العولقي واستمر املعسكر ملدة 

عرشة ايام .

احملفد / االمناء / عارف علوان:
قطع فريق الوادي تأشرة العبور الثانية 
اىل نهايئ بطولة شهداء الجنوب لكرة القدم 
للفرق الشــعبية والتي تقام برعاية القيادة 
املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبديرية 
املحفد محافظة أبن وتنظيم إدارة الشباب 
والطالب باملجلس تحت شعار ال للمخدرات.  
للنهايئ  ثاين  الوادي كطرف  تأهل  وجاء 
بعد فــوزه العريض عى منافســة فريق 
األهيل بأربعــة أهداف مقابــل هدف يف 
املواجهة التــي جمعتها  عرص  األحد يف 

ختام لقاءات الدور نصف النهايئ. 
وبهــذا األنتصار املســتحق ســيواجه 
الوادي يف النهــايئ نظره  االعتصام الذي 
السبت عى فريق االتفاق  فاز بدوره عرص 
بخمســة أهداف مقابل هدفن يف  منازلة 
كروية ساخنه سيكون ملعب الشهيد لربق 

املعشب التابع لنادي شباب املحفد  الريايض 
مرسحا لها وشاهدا عى أحداثها.

الــوادي قد انهى الشــوط األول  وكان 
متقدما بهدفن نظيفن ســجلها مروان 
نارص وأحمــد الطحس ، قبــل ان يتمكن 
األهيل مع بداية الشوط الثاين من تقليص 

الفارق بهدف اول لالعبــه محمد عائش ، 
ليعود الــوادي ويعزز  نتيجــة تقدمه من 
خــالل إضافة هدفن آخريــن عرب الالعب 
البديل املتألق عبدالله حديج.. لينتهي اللقاء 
بفــوز الوادي عى األهــيل بأربعة أهداف 

لهدف.

زجنبار / األمناء / عارف علوان:
والطالب  الشباب  دائرة  مدير  ناقش 
بانتقــايل محافظــة أبن االســتاذ 
عبدالرقيب السنيدي، صباح األحد مبقر 
املجلس الكائــن يف عاصمة املحافظة 
زنجبار مع رؤســاء رؤساء ومندويب 
كافة  باملحافظة  الرياضية   االتحادات 
الرتتيبــات  النهائية النطالق مهرجان 

أبن األول لأللعاب الرياضية.
عضو  حرضه  الــذي  اللقاء  وخالل 
الجمعية الوطنية محمد العمود تطرق 
املجتمعون  إىل السبل الكفيلة  بإنجاح 
والذي  والكرنفايل  الريايض  املهرجان 
شــعبنا  احتفاالت  مع  بالتزامن  يقام 

الجنــويب بالذكرى الـ 59 لثــورة الـ 14 من 
اكتوبر املجيدة، ودعا لعملية سهام الرشق.

واكد مديــر إدارة الشــباب والطالب عبد 
الريايض  املهرجــان  بأن  الســنيدي  الرقيب 
الذي يســتهدف العديد من األنشطة وااللعاب 
الهوائية،  الدراجــات  كســباق  الرياضيــة، 

والضاحيــة، وألعــاب القوى ، رمــي الرمح 
والجله ، والشطرنج ، والطائرة ، والكاراتيه ، 
وألعاب شــعبية ، وعروض كرنفالية للرباعم 
، ألعــاب رياضيــة يهدف إىل تحريــك املياه 
الراكدة، واعادة بعض األلعاب إىل الواجهة يف 
املحافظة والتي تزخر بالعديد من املواهب يف 

مختلف األلعاب .
اللقــاء  واســتعرض 
والتحضرات  الرتتيبــات 
للمهرجــان يف  األخــرة 
منوذجا  ليمثل  املحافظــة 
والفعاليــات  لألنشــطة 
الرياضيــة التــي  تقيمها 
ادارة الشــباب والطــالب 
والتي  ابــن،  بانتقــايل 
تحظى بدعــم من الرئيس 
الزبيدي  القائد عيــدروس 
الشــباب  يــويل  الــذي 
اهتامه  جــل  والرياضة 
هم  الشباب  أن  منطلق  من 
بناء  يف  األساسية  الركيزة 

االوطان.
كا أكد اللقاء عــى أهمية ارشاك االندية 
الرياضيــة وفئة الرباعــم يف مهرجان ابن 
مختلف  يف  املواهــب  الكتشــاف  الريايض 

األلعاب الرياضية .

غدا منتخب النا�سئني يقابل بوتان يف م�ستهل م�سواره يف الت�سفيات الآ�سيوية

اأقيم برعاية انتقايل املحفد.. الوادي يلحق بالعت�سام لنهائي دوري  �سهداء اجلنوب الكروي

لقاء يناق�ش التح�سريات النهائية  لإقامة مهرجان اأبني الريا�سي والكرنفايل

القائم باأعمال رئي�ش الحتاد العام للطائرة ي�سكر 
الوزير البكري رعايتها بطولة النخبة للأندية 

م�سدر م�سوؤول يف جلنة كاأ�ش ح�سرموت 
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