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رياضة

باتيس/ األمناء/ عارف أحمد:
تواصلــت يف منطقــة باتيــس 
الفقيد  أبني مباريات دوري  محافظة 
العيسايئ الكروي للفرق الشعبية يف 
نســخته السادسة والذي يشارك فيه 
مناطق  مختلف  ميثلون  فريقا   )33(
دلتا أبني مبديريتــي خنفر وزنجبار 
ويقــام برعاية كرمية من قبل رشكة 
العيسايئ لألســمنت وينظمه اتحاد 
مع  بالتنسيق  الشعبية  للفرق  باتيس 
إدارة الشباب والطالب بانتقايل أبني، 
جمعت  التي  املواجهــة  أقيمت  حيث 
يف  والتحالف  العايل  الســد  فريقي 
إطار الــدور التمهيدي  للمســابقة 
والتي جــرت وقائعها عــى أرضية 

ملعب نادي السد الخاص بالحدث.
من  جاءت  الجمعة  عرص  مواجهة 
توازناتها  اختلفــت يف  مباراة  واقع 
ما بــني وقت وآخر لتكون الكلمة يف 
األخري لصالح العبي السد الذين كانوا 
يف املوعد للوصــول إىل غايتهم يف 
تنشــده جميع  والذي  الفوز  تحقيق 
الفرق يف هــذا التوقيت من الدوري 
والذي يظهر فيــه التنافس املحموم 

للعبور إىل الــدور القادم خاصة مع 
اقرتاب ســفينة الدوري من االقرتاب 
من محطة الدور الثاين حيث مل تتبق 
ســوى مباراتني من مرحلــة الدور 
التمهيــدي األول للــدوري الذي قدم 
ملتابعيه وجامهــريه الغفرية مواعيد 
متتالية من اإلثــارة  واملتعة وضعت 
املباريات يف اتجــاه مفتوح لجميع 
الفرق للوصول إىل غايات العبور نحو 
املراحل القادمــة ومواصلة التنافس 

للتحليق  نحو منصة التتويج. 
فوز الســد العايل عى منافســة 
التحالف جاء من بوابة صعبة وبهدف 
وحيــد حمــل توقيع العبــه بكري 
21 من الشوط  العمودي يف الدقيقة 
التي شــهدت حضور  للمباراة  األول 
رئيس نــادي الســد ، ورئيس اتحاد 
األستاذ  باتيس  الشــعبية يف  الفرق 
عبيد)أبو جميل( وعضو  فاروق عيل 
انتقايل املحافظة األستاذ عيل محمد 
باتحاد  الفني  واملســؤول   ، الساكت 
العاب قوى أبني عبدالله عيل بن عيل 
، ورئيــس جمعية املعاقــني  باتيس 
عقيل السعدي وجميع أعضاء اللجنة 

املنظمة للدوري.

كتب/ عبدالعزيز الدويلة :
الوطني  املــدرب  من منا ال يعرف 
الكابنت ياسني قائد أحمد )أبو ويف( 
صاحب  فهــو  األثقال،  رفــع  للعبة 
النكتة اللطيفــة والضحكة املجلجلة 
والرباعني  واملواهب  األبطال  وصانع 
يف لعبــة رفع األثقــال، حيث كانت 
الشــيخ  يف  األوالد  نادي  يف  بدايته 
عثامن تحــت إرشاف املدرب األجنبي 
يزاولون  ممن  هناك  وكان  )بشيني(، 
الدين حمود،  أمثال: منري  اللعبة  هذه 
وسمري القديس، ومحمد نارص عمر، 
وسعيد أمني، وغريهم من الرياضيني 
الرباعني الذين عشــقوا وأحبوا هذه 
اللعبة وذلك يف بداية السبعينيات من 

القرن املايض.
ومن ثــم انتقل الكابنت ياســني 
قائد إىل نــادي وحدة عدن يف بداية 
ســنوات  خمس  ودربه  الثامنينيات 
وحقق لــه بطوالت داخليــة أبرزها 
بطولة كأس التفــوق يف عام 89م، 
التي أقيمت يف نادي التالل الريايض 
ياسني  للكابنت  بالنســبة  كان  وهذا 
قائد إنجاًزا كبرًيا، ثم انتقل إىل نادي 
النرص الريايض بدار ســعد يف بداية 
التسعينيات وحقق له بطوالت داخلية 
وخارجية، أهم هذه البطوالت بطولة 
األندية العربية التي أقيمت يف األردن 
وأحرز األبطال املركز الثاين. ومن هنا 
نجد أن هذا املدرب الوطني قد احتكر 

البطوالت الداخليــة مع نادي النرص 
وحدة  لتدريب  عاد  وبعدها  الريايض 
الجمهورية  بطولــة  له  وحقق  عدن 
2002م، وتلك أبــرز محطات  عــام 
العمالق  الوطني  املــدرب  وإنجازات 

الذي مثل اليمن خري متثيل.
مودية  مديرية  يف  درس  املــدرب 
زنجبار محافظة لحج، ببيت عياض، 
وكرم من قبل وزارة الشباب والرياضة 
عــدة مرات تقديًرا ووفــاًء ملا حققه 
املستوى  عى  وبطوالت  إنجازات  من 

الخارجي .
املحلية  الداخلية  البطوالت  احتكر 
لألندية الرياضية يف مجال لعبة رفع 
األثقال لعدة ســنوات بصورة ناجحة 
عندما كان يدرب نادي الوحدة العدين 

والنرص بدار سعد .
املواهــب  تدريــب  عــى  أرشف 
واألبطال يف الصالة الرياضية املغلقة 
ومرشًفا  مدرًبا  وكان  عثامن  بالشيخ 

مميًزا عى تدريب هذه املنتخبات .
حقق إنجازات تاريخية عظيمة يف 
البطوالت الخارجية والدورات العربية 
أقيمت يف مــرص يف منتصف  التي 
البارز  الربــاع  التســعينيات بقيادة 

مروان سعيد عبدالحميد.
وهناك مشاركات أخرى يف دورات 
قطر وسوريا والعراق وليبيا واملغرب 
والصني  الشــاملية  وكوريا  وتونس 
وهي مشــاركات ناجحة مبا تحمله 

الكلمة من معنى.

عدن /األمناء/ عالء عياش:
والرياضة  الشــباب  وزيــر  معايل  كرم 
نايف صالح البكــري بعثة منتخبنا الوطني 
للناشــئني، املتأهل إىل النهائيات اآلسيوية، 
مبليــون ريال ميني لكل فــرد، وذلك خالل 
اســتقباله بديوان وزارة الشباب والرياضة 

بالعاصمة عدن.
وخالل حفل االستقبال نقل معايل الوزير 
برئاسة  البالد  يف  السياسية  القيادة  تحيات 
رئيس مجلــس القيادة د. رشــاد العليمي 
وأعضاء مجلس القيادة، ورئيس الحكومة د. 
البعثة، مؤكًدا اهتامم  معني عبدامللك، ألفراد 
والرياضيني،  بالرياضة  والدولــة  الحكومة 
وحرصهم واهتاممهم مبنتخب الناشــئني، 

الذي كان سبًبا يف إسعاد ماليني اليمنيني.
وأشــاد ســعادته باإلنجاز العظيم الذي 
لكأس  بالتأهل  اليمنيــة  القدم  لكرة  تحقق 
آسيا للناشــئني للمرة الثامنة والثالثة عى 
القارة  كبار  بني  الحضور  وتسجيل  التوايل، 
يف البطولــة، مشــريا إىل أن النجاحــات 
واالنتصارات الكبرية، والتي حققها املنتخب 
للجامهري  وســعادة  إلهام  مصــدر  كانت 

الرياضية يف كل محافظات الجمهورية .
قائال: "ســنويل  البكري  الوزير  وأضاف 
اهتامًمــا خاًصا مبنتخب الناشــئني الذي 
يشــكل النواة األوىل يف تكوين منتخباتنا 
واملساندة  الدعم  تقديم  وسنحاول  الوطنية، 
وتهيئة الظروف املناســبة من أجل مواصلة 
التألق يف املحافل واالســتحقاقات الدولية، 
مجددا دعمه لكافة املنتخبات الوطنية ويف 

كافة األلعــاب، معلًنا عن تخصيصه )100( 
مليــون ريال مــن صندوق رعايــة النشء 
والشــباب والرياضة لدعم اتحاد كرة القدم 

إلعداد املنتخب للنهائيات اآلسيوية" .
لكرة  العام  االتحاد  البكري بجهود  وأشاد 
القدم برئاســة الشيخ أحمد صالح العييس، 
وحرصــه عى تواجد كافــة منتخبات كرة 
البطوالت  كل  يف  الســنية  مبراحلها  القدم 
الشــكر والتقدير  العربية والقارية، مقدما 
لجميــع أعضاء بعثة املنتخــب متمنيًا لهم 
القادمة والسري بخطى  املرحلة  التوفيق يف 
ثابتــة نحو تحقيق نجاحــات أكرب وأعظم 

والتأهل إىل نهائيات كأس العامل .
ويف نهاية الحفل منحت وزارة الشــباب 
أحمد  الشيخ  العام  االتحاد  والرياضة رئيس 
الكبرية  الوزارة، نظري جهوده  درع  العييس 
يف دعم املنتخبات الوطنية، تســلمه نيابة 
عنه عضو االتحاد العام د. أ. حسن عبدربه 

وعبدالجبار سالم .
أهدت "رشكة إعامر  الســياق  ويف ذات 
هــاوس" شاشــة تلفزيون لكافــة بعثة 
منتخبنا الوطني للناشئني تحفيًزا لهم عى 
بالتأهل  اليمنية  للكرة  إنجاز  ما حققوه من 

لنهائيات كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة.

عدن / األمناء / خالد هيثم :
واصلت بطولة دوري أسمنت الوحدة، 
"الفقيد  املؤسس  تقام عى كأس  التي 
عطاءها  العيســايئ"  عبداللــه  عيل 
من  كثرًيا  املنافســة  ومنحت  الجميل، 
بحســابات  ترتبط  التي  الجامليــات 
التي  النهائيــة  املبــاراة  التأهــل إىل 
ســتجمع صاحب املركز األول والثاين، 
بعدما منحــت االتحاد فوًزا صعًبا عى 
حساب الســد "أضعف الفرق" بهدفني 
الزمالك فوًزا عريًضا  لهدف. ونال فيها 
عى العني بخمسة أهداف لهدف، عى 

أرضية معشب مالعب عدن سبورت.
 الجولــة انطلقت وهنــاك رصيد  6 
نقاط، مشــرتك يجمع ثالث فرق هي: 
االتحاد والزمالك والعــني، وكان لزاًما 
عى من أراد العبــور إىل يشء أفضل 
أن يقدم كل  املنافسة،  والتمسك بحوار 
يشء لنيل نقــاط ثالث، متنحه ثقة ما 
املتبقيتني.  الجولتني  مواعيد  يف  تبقى 
يف اللقاء األول قدم العبو السد أفضل 
مباراة لهم، وكانوا نًدا وأصحاب حضور 
يف قــدرة تنظيــم أدائهم مــع الكرة 
قدم محتوًى  ذلــك  فكان  كرة.  وبدون 
جميــاًل لألداء بــني الفريقني، تعددت 
فيه الفرص الســانحة للتسجيل خالل 
الشوطني، ووجد العبو االتحاد صعوبة 
يف الوصول كام كان يف لقاء الذهاب، 
فباغتهم العبو الســد بعدد من الفرص 
التــي كادت أن تقلــب املعطيات ، لوال 
بها العبو  احتفظ  التــي  الرتكيز  حالة 
للقاء، حينام  أوقات مهمة  االتحاد يف 
سجلوا هدفني عرب وسيم القعر، بينام 
السد بأقدام املجعيل، لريفع  كان هدف 

االتحاد رصده إىل 9 نقاط وصدارة مع 
فارق مريح يف األهداف.

 يف اللقاء الثاين الذي جمع الزمالك 
كان  جدا،  خاصة  بحســابات  والعني، 
العني يتطلــع إىل حوار مختلف  فيها 
يتشارك  وهو  خصوصا  العبيه،  بأقدام 
الذي  النقاط مع خصمــه،  يف عــدد 
انترص عليه ذهابا، فحاول أن يكون يف 
الفوز  وضع مختلف، يحقق من خالله 
محتوى  لتأكيد  الثــالث،  النقاط  ونيل 
أمنياته يف باقي املحطات .. فظهر ذلك 
يف البدايات حينام تفوق وسجل هدف 
جميــال عرب "حفيظ"  تقــدم به عى 

العبي الزمالك.
 الهدف واألســبقية التي نالها العب 
العني، رمــت بثقلها عى حامس العب 
الزمالك بقيادة بالل قمحان والعنربي، 
فكان الرد قويا، حينــام ظهر الزمالك 
بصورة قويــة للعودة مع حضور أيضا 
بقــدرة صناعة  العني  لالعبــي  مميز 
الفــرص وتهديد مرمــى الزمالك الذي 

تألــق فيها الحارس "مــازن"، ونحج 
العبــو الزمالك يف نقل الكرة بشــكل 
سليم، يحقق الغاية يف صناعة الهجمة 
الخطرة، من خالل تحــرك جيد لعامر 
ياســني ثم القادم مــن الخلف محمد 
العنربي، فتبــادل الفريقان الهجامت، 
الزمالك   الحســم كان لالعبــي  أن  إال 
للعنربي،  )ثالثية  خامســية  فسجلوا 
عكيس(  وآخر  عبــده  لرؤوف  وهدف 
الزمالك  بفوز  الجميــل  اللقاء  لينتهي 
ورفع رصيــده إىل النقطة 9 يف املركز 

الثاين بفارق األهداف.
األول  اللقــاء  يف  األفضــل  جائزة 
فاز بها حارس مرمى الســد "مشتاق 
الثــاين  اللقــاء  ويف  عبدالقــوي" 
حارس مرمــى الزمالك "مازن مكرد". 
وتســلامها من مدير عالقات أسمنت 
الوحــدة أكرم نــارص، بنهاية الجولة 
الرابعة يكون االتحاد 9  نقاط - الزمالك 
9 نقــاط - العني 6 نقــاط ، مع بقاء 

جولتني.
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