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يف افتتاح النسخة السادسة من دوري الفقيد العيسايئ..يف افتتاح النسخة السادسة من دوري الفقيد العيسايئ..

برعاية دائرة الشباب والرياضة بالمجلس االنتقايل..برعاية دائرة الشباب والرياضة بالمجلس االنتقايل..

رياضة

عدن / األمناء/ إعالم االحتاد :
وااللعاب  الســباحة  اتحاد  ينظم 
املائيــة بالعاصمة عدن، صباح اليوم 
الثالثــاء، برعايــة الرئيــس القائد 
الشــباب  ودائرة  الزبيدي،  عيدورس 
والرياضة باملجلــس االنتقايل، دورة 
الحكام املســتجدين من فئة الشباب 
خــالل الفرتة بــن 11 و 12 أكتوبر 
الجاري يف قاعة منتجع خليج الفيل 

مبديرية التواهي.
التي تأيت  الــدورة  ويشــارك يف 
الجنويب  شعبنا  احتفاالت  مع  تزامًنا 
بعيد الثورة الـــ 59 لثورة 14 أكتوبر 
15( حكام مســتجًدا من   ( املجيدة، 
رياضة  خبري  ويحارض  الشباب،  فئة 

السباحة الكابنت نارص سالمة.
وتهــدف الدورة إىل رفــع قدرات 
وإمكانيــات الحكام، وإطالعهم عىل 
أهــم القوانن ومســتجدات تحكيم 
رياضة الســباحة، وإرســاء قاعدة 
مفاهيم ومعــارف جديدة للمتدربن 
ومعلومات  أفكار  تكوين  يف  تساهم 
النهوض  عىل  املســاعدة  شأنها  من 

واالرتقاء مبســتوى الســباحة يف 
العاصمة عدن.

وأكد نرص السوقي امن عام اتحاد 
السباحة بالعاصمة عدن إىل أن تنظيم 
الدورة جاء يف إطار التعاون مع دائرة 
العامة  األمانة  الشباب والرياضة يف 
للمجلس االنتقايل ، مشريا أن االتحاد 
بصدد اقامة بطولة السباحة يف املياه 
املفتوحة عىل رصيف ميناء السواحل, 
التواهي، وذلــك تزامنا مع احتفاالت 
شــعبنا بعيد االستقالل املجيد الـ 30 

من نوفمرب .
وأضاف: "تعترب هده الدورة األوىل 
رياضة  تحكيــم  يف  للمســتجدين 
الشباب  فئة  رشيحة  من  الســباحة 
ونحن يف اتحاد الســباحة بعدن قد 
إمكانياتنا من  كافة  أن نسخر  عزمنا 
أجــل التأهيل، والتوجــه نحو إقامة 
للتعريف  واألخرى  الفينة  بن  دورات 
برياضة الســباحة، وخاصة عند فئة 
الناشــئن". مختتام بتوجيه الشكر 
باملجلس  والرياضة  الشــباب  لدائرة 
االنتقــايل عىل وقوفهــم ودعمهم 

إقامة الدورة.

عدن / األمناء/ إعالم االحتاد :
األمناء/ متابعات:

للناشئن  الوطني  منتخبنا  خطف 
لنهائيات كأس آســيا  التأهل  بطاقة 
تحت 17 ســنة، بفوزه عىل منتخب 
بنغــالدش )4 - 0(، يف داكا عاصمة 
بنجالديش لحســاب الجولة األخرية 

من مباريات املجموعة الخامسة.
أنهــى منتخبنا الوطني الشــوط 
األول بالتقــدم بثالثة أهــداف دون 
من  أوال  الطريقي  أنور  سجل  مقابل، 
وهيب  محمد  وأضاف  الجزاء،  عالمة 
هدفا ثانيا بتسديدة من خارج منطقة 
هجمة  عباس  عــادل  لينهي  الجزاء، 
منسقة بتســجيل ثالث األهداف يف 

الشوط األول.
يف شــوط املباراة الثاين ســجل 

رابًعا عن  الوطني هدًفــا  منتخبنــا 
طريق البديل محمد الربواين، لينتهي 
اللقاء بفوز مستحق ملنتخبنا الوطني 

.)0 - 4(
منتخبنا  يتأهــل  االنتصار  وبهذا 
آســيا تحت  لنهائيات كأس  الوطني 
ترتيب منتخبات  17 ســنة، بتصدره 
وبرصيد  الكاملة  بالعالمة  املجموعة 
9 نقاط، وبنغالدش ثانيا بـ 6 نقاط، 
نقاط،   3 برصيد  سنغافورة  ومنتخب 
دون  املجموعــة من  رابــع  وبوتان 

نقاط.
وكان منتخبنــا الوطني قد افتتح 
مشــواره يف التصفيــات بالفــوز 
عىل بوتــان  ) 8 0-( ، والفوز عىل 
منتخب سنغافورة ) 6 - 0 ( ، ليكمل 
مشوار تألقه بالفوز عىل املستضيف 

بنغالدش ) 4 - 0 ( .

عدن/ األمناء/ عالء عياش:
افتتحت صباح أمس االثنن بصالة الشهيد 
عيل أســعد مثنى الرياضية املغلقة منافسات 
ثورة  لألنديــة عىل كأس  الجمهورية  بطولة 
الـ 14 من أكتوبــر، والتي تقام برعاية وزير 
الشباب والرياضة نايف البكري ووزير الدولة 
محافظ عدن أحمد حامد مللس، بدعم ومتويل 
صنــدوق رعاية النشء والشــباب، وإرشاف 
قطاع الرياضة، وتجري خالل الفرتة بن 9 - 

12 أكتوبر الجاري.
وانطلقت منافســات البطولة مبشاركة ) 
8 ( أندية: شمســان والجالء وامليناء واتحاد 
الرشطــة )حرس املنشــآت عدن( وشــعب 
حرضموت والربق تريم وسبأ مأرب والطليعة 
لحج، يتنافســون يف أوزان ) 48 كجم - 51 
كجم - 54 كجــم - 57 كجم - 60 كجم - 63 

كجم - 69 كجم - 71 كجم(.
إقامة )  األول  البطولة يف يومها  وشهدت 
22 ( نزاال يف الــدور التمهيدي األول للفئات 
من  قدم  البطولة(،  يف  )املخصصــة  الوزنية 
املتنافســة مستويات  الفرق  خاللها مالكمو 
رائعة ونزاالت حامســية وقوية، أسفرت يف 
نهايتها عن تأهل الفائزين للدور الثاين والذي 
يقام صباح اليوم الثالثاء، وتشهد إقامة )14( 

نزاال.

أدار نزاالت البطولــة طاقم تحكيم مكون 
من الحــكام: أنــور الغفري، أنــور محمد، 
باقيس،  ســامل  حامدي،  جميل  عبدالرؤوف، 
عيل دولة، بهجت السيد، بسام الصعة، فهيم 
حسن، ولجنة الجوري: نبيل قائد عيل، محمد 
بهجت  ســامل،  محمد  نارص  الحرازي،  كامل 

السيد، يزن نرص عيل أحمد .
حرض االفتتاح وكيل قطاع الرياضة بوزارة 
 ، الخليفي  محسن  خالد  والرياضة  الشــباب 
وأكرم عشــال وكيل وزارة الشباب والرياضة، 
ولؤي صربي وكيل مســاعد قطاع املرأة ، رائد 
عيل نعامن رئيس االتحــاد العام للمالكمة ، 

شكري حسن مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم 
بالــوزارة ، محمــود عبيد مستشــار وزارة 
الشخصيات  ، وعدد من  الشــباب والرياضة 

الرياضية واالجتامعية.
تجدر اإلشــارة إىل أن بطولة الجمهورية 
 ، أكتوبر  للمالكمة لألندية تقام عــىل كأس 
تزامنا مع احتفاالت شــعبنا بعيد الثورة الـ 
59 لثورة 14 أكتوبر املجيدة ، ينظمها االتحاد 
العــام للمالكمة ضمن خطة نشــاطه للعام 
الحايل ) 2022 ( ، وتأيت قبل انطالق بطولة 
النخبة التي ســيتم اإلفصــاح عن تفاصيلها 

عقب انتهاء البطولة الحالية.

باتيس/ األمناء/ عارف علوان:
انطلقت  عىل أرضية ملعب  نادي الســد 
الريايض يف منطقة باتيس  مبديرية خنفر، 
محافظة أبن، منافسات دوري الفقيد الشيخ 
عيل عبدالله العيســايئ لكــرة القدم للفرق 
السادسة والذي ينظمه  الشعبية يف نسخته 
اتحاد باتيس للفرق الشــعبية بالتنسيق مع 
دائرة الشــباب والطالب بانتقايل أبن ويقام 
برعاية  مصنع العيسايئ لألسمنت ومبشاركة 
33 فريقا من مختلــف مناطق دلتا أبن يف 
فيه  واعتمد  مديريتي خنفر وزنجبار وخنفر 

نظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
املبــاراة االفتتاحية التــي جمعت فريقي 
الشــباب من الرواء والزمالك مــن الدرجاح 
تنافيس مثري بن  والتي جاءت عىل واقــع 
العبي الفريقن يف مسعى منهام لفتح ممر 
العبور إىل الشباك  ورغبة تحقيق الفوز.. إال 
أن شــوطي اللقاء مل تحقق ألي لون مراده.. 
بعذرية  االحتفاظ  يف  الحارسان  أرص  بعدما 
ليتم االحتكام إىل  النهاية  شــبكتيهام حتى 
ركالت حرق األعصاب والتي ابتسمت لالعبي 
شــباب الرواء )3/4( ليعلنوا أنفســهم أول 
املتأهلــن إىل الدور الثاين.. فيام ودع  العبو 

الزمالك البطولة بروح رياضية عالية.
النرص من زنجبار حامل  واســتهل فريق 
اللقب مشواره يف املسابقة بفوز عريض عىل 
فريق صعيد حلمة برباعية نظيفة يف املباراة 
التي جمعتهــام عرص األحد عىل ملعب نادي 
أيام  السد الريايض مبنطقة باتيس يف ثاين 
املســابقة التي ينظمها اتحاد الفرق الشعبية 
يف باتيــس بالتنســيق مع إدارة الشــباب 

برعاية من مصنع  باتيس  بانتقايل  والطالب 
العيسايئ لألسمنت والتي تقام مبشاركة 33 
فريقا من مختلف مناطق دلتا أبن مبديريتي 
خنفر وزنجبار بطريقــة خروج املغلوب من 

مرة واحدة.
املبــاراة يف مجملهــا جــاءت من طرف 
واحد ، و تســيدها نرص زنجبــار من البداية 
اىل النهاية نجح من خاللها يف زيارة شباك 
منافســه صعيد يف أربع مناســبات بواقع 
هدفن يف كل شــوط.. سجل رباعية النرص 
سليامن عقالن هدفن  ومحمد النخعي وبدر  
العويني...وبهذا الفوز املســتحق يعلن بطل 
النسخة الخامســة نرص زنجبار  احقيته يف 
التأهــل إىل الدور الثاين ومواصلة املشــوار 
يف الدفاع عــن لقبه ، فيام ودع صعيد حلمه 

املسابقة  من دورها األول. 
 وكانت قد جرت خالل اســرتاحة شوطي 
اللقــاء االفتتاحي  الذي جمــع بن فريقي 

شــباب الرواء والزمالك مــن الدرجاج  ويف 
قاعة مدرســة الســد قرعة توزيع املالبس 
الرياضية عىل الفرق املشــاركة يف الدوري 
وعددها 33 فريقا واملقدمة من الجهة الراعية 
للبطولة مصنع العيسايئ لألسمنت من خالل 
وضع رقم عىل كل طقــم ريايض من 1 إىل 
33 وبشكل عشوايئ وذلك بحضور  مندويب 
السد واتحاد  الفرق املشــاركة ورئيس نادي 
الفرق الشــعبية يف باتيــس ورئيس اللجنة 
املنظمة فاروق عيل عبيد) أبو جميل( ورئيس 
لجنة املســابقات الكابنت محمود الجوهري 
وعضو انتقايل املحافظة عيل الساكت ومدير 
ثانوية باتيس األســتاذ عبد املنعم الشــوب 
ونائب رئيس نادي التعاون صالح مهدي نرص 
كام تم منح دريســان رياضيان لناديي السد 
والتعــاون ليصبح إجاميل املالبس الرياضية 

التي تم توزيعها  35 طقام.

لودر/ األمناء/ عارف أحمد:
الــدور نصف  املتأهلن إىل  اكتمل عقــد 
النهايئ من بطولة الدوري الكروي التنشيطي 
للفرق الشــعبية، الذي ينظمــه نادي عرفان 
الريايض عىل ملعبه املعشــب الكائن مبدينة 
لودر، وأقيم مبشاركة 30 فريًقا رياضًيا مثلوا 
مديريات املنطقة الوسطى، والذي اعتمد فيه 

نظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 

وقد أقيمت آخر لقاءات دور الثامنية والتي 
جمعت بن فريقي القبيلة من مودية والرباعم 
من نجدة لودر والتي انتهت بفوز مثري للقبيلة 
بهدفن مقابل هدف يف مواجهة كان نجمها 
األول نجم فحامن ومنتخب الشــباب محمد 
مهدي )بوتيش( الذي سجل هدف الفوز يف 
التعادل اإليجايب  القاتل بعد أن ظــل  الوقت 
بهدف ملثله مســيطًرا عىل أجواء اللقاء حتى 

الرمق األخري.
وبهــذا الفوز يتأهل ملالقاة فريق شــباب 
حداء يف ثاين مواجهــات دور األربعة الذي 
فريقي  بن  يجمع  بلقاء  منافساته  ستنطلق 
إم يت إن لــودر مع فريــق الجيل من مودية 
وعىل ضوء نتيجة هاتن املباراتن ســيتأهل 
التي  النهائية  املبــاراة  الفائزان إىل  الطرفان 

تقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة.

تقام على كاأ�س اأكتوبر.. افتتاح بطولة اجلمهورية لالأندية يف لعبة املالكمة

حامل اللقب ي�شرب بقوة.. و�شربات الرتجيح تبت�شم لل�شباب اأمام الزمالك

اكتمال عقد ن�شف نهائي بطولة عرفان الكروية التن�شيطية

اليوم.. افتتاح دورة احلكام امل�شتجدين 
يف ريا�شة ال�شباحة بعدن

منتخبنا الوطني للنا�شئني يتاأهل لكاأ�س اآ�شيا


