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رياضة

عدن/ األمناء/ خاص:

والرياضة  الشــباب  وزارة  وكيل  زار 
التدريبية  الدكتور عزام خليفــة، الجرعة 
ملنتخبنــا الوطنــي األول يف معســكره 
الداخــي املقام بالعاصمــة املؤقتة عدن 
استعدادا للمشاركة يف بطولة خليجي 25 

بالبرصة.
والرياضة  الشباب  وزارة  وكيل  ونقل 
الدكتور عزام خليفة ، خالل زيارته مترين 
املنتخــب عىل ملعب الشــهيد الحبييش، 
تحايا معــايل وزير الشــباب والرياضة 
نائف البكري، وحثهــم عىل بذل قصارى 
مثالية  بصــورة  واالســتعداد  جهودهم 
وتنفيذ خطة الجهاز الفني التي تهدف إىل 
رفع جاهزية املنتخب وصواًل إىل املستوى 
الذي يؤهله للظهور بالصورة املرشفة يف 

البطولة.
واشار الوكيل خليفة يف سياق حديثه 
يف  والرياضة،  الشــباب  وزارة  حــرص 

إيالء اهتامم ورعايــة خاصة باملنتخبات 
الوطنية، من خالل العمل عىل تهيئة املناخ 
املناســب واألرضية الخصبة التي تضمن 
تسجيل الحضور املرشف وتقديم مستوى 
يلبــي الطموحات، مؤكــدا ثقته الكبرية 
ايجابية  نتائــج  تحقيق  يف  بالالعبــن 

وتقديم بطولة جيدة ومواصلة التألق.
الوكيل خليفة عــىل اهتامم  وأكــد 
وحــرص وزارة الشــباب والرياضة يف 
اإلمكانات  وتسخري  املعوقات  كافة  تذليل 
املطلوبة ملنتخباتنا الوطنية بكامل فئاتها، 
وذلك حرصا عىل ظهورها بصورة متألقة 

ومرشفة للوطن.
األول  الوطنــي  منتخبنا  ويشــارك 
يف  ســكوب،  التشــييك  املدرب  بقيادة 
بطولــة كأس الخليج بالعــراق »خليجي 
25 بالبرصة” والتــي تقام يف الفرتة بن 
6 - 18 ينايــر 2023، وقد أوقعته القرعة 
يف املجموعة األوىل إىل جانب منتخبات 

العراق والسعودية وعامن.

عدن / األمناء/ خالد هيثم:

تقرتب منافســات بطولة دوري 
عىل  تقام  التــي   ، الوحدة  أســمنت 
عي  املؤسس«   « الراحل  الفقيد  كأس 
الختام  محطة  من  العيسايئ،  عبدالله 
حوارات  أفضــت  بعدما  والتتويــج، 
األدوار الســابقة عن تأهــل فريقي 
الزمالــك واالتحــاد، ليكونا محتوى 
املنازلة، وروح وجامل  املوعد وطريف 

ليكون  لــه  أعد  الذي  املشــهد األخري، 
مساحة مفتوحة لألهداف التي تقام دامئا من أجلها فعاليات وأنشطة أسمنت الوحدة.

اللجنة املنظمة للبطولة التي تحظى بدعم خاص من قبل فبادة الرشكة، منحت املوعد 
كل ما هو مطلــوب، من أجل الوصول إىل إكامل عنارص املعادلــة يف البطولة التي مرت 
بجوالت الدور األول، عىل حالة جميلة يف األداء وااللتزام والســلوك واألخالق، عطفا عىل 
روح طيبة تجمع كل منتسبي أســمنت الوحدة، حينام يكونوا يف هذه املحطات مع كرة 

القدم وأجواء الرياضة.
وتوقع أن شهد الختام رعاية خاصة وحضوًرا لعدد من الشخصيات يف قيادة أسمنت 
الوحدة، وجمع من محبي اللعبة وجمهورها، عندما كون الجميع مطالب لالســتمتاع مع 
منافســة الختام واللقب، الذي سيقام عىل مالعب عدن ســبورت، اليوم الخميس، ليقدم 
مشهًدا أخرًيا مالمًئا لقيمة البطولة التي دامئا تقدم الوفاء لروح الفقد الراحل عي عبدالله 

العيسايئ.
مــن بن ضيوف املوعد، ســيكون نجام كرة القدم الشــهريين، خالد عفارة ورشف 
محفــوظ، حارضين للمنازلة األخرية، التي تحتفظ بكامــل أرسارها ، يف أوقات املباراة ، 
التي تعنون تحت عنوان تكافئ فرص التتويج، بن الفريقن، من خالل حظوظ مشرتكة ، 
ال متنح أي طرف االفضلية عىل حساب اآلخر ، إال من خالل االستعداد الجيد ومزج عوامل 

الثبات مع اللقاء وتفاصيله ، التي قد تحسم من خالل قدرات خاصة ميتلكها كل فريق .
الفريقن يراهنان عىل بعض األمور التي يرون فيها قدرة الحسم والتتويج  بالبطولة 
، بعدما قدما بشــكل جيد يف ست مباريات سابقة منحتهم األفضلية عىل خارطة مواعيد 
املشوار واملحطات التي خرسوا مرة واحدة .. لهذا نحن ننتظر حوارا جميال، سيبقى مرهونا 
بحيثيات كيف أعد كل طرف منهام وضعيته مع االستعداد للمحطة التي ال تقبل بالتعويض 

وتنتظر فائز وحيد يذهب إىل املنصة الستالم الكأس الغالية يف مساحة الوفاء الكبرية.
 البطولة كانت قد انطلقت قبل شــهرين ، مبشاركة اربع فريق هي » العن - السد - 

االتحاد - الزمالك” وخاضت دوري نقاط عىل مرحلتن “ذهاب وإياب«.

عــدن / األمنــاء / عــاء 

عياش :

التقــى وجدان الشــاذيل، 
والرياضة  الشباب  مكتب  مدير 
بالعاصمة عــدن ، صباح أمس 
مبكتبــه مــع رؤســاء فروع 
اتحــادات األلعــاب الرياضية ، 
األلعاب  أوضاع  ملناقشــة  وذلك 
وضعها  من  انتشــالها  وكيفية 
أمــام  والوقــوف  الحــايل، 
الصعوبات والعراقيل التي تواجه 
عملها وتذليهــا من أجل تفعيل 

نشاطها يف الفرتة املقبلة.
وأكد الشاذيل يف اللقاء األول 

الذي يجمعه مع رؤســاء فروع االتحــادات الرياضية منذ توليه 
إدارة املكتب، عىل أهمية تنظيم العمل داخل اروقة االتحادات من 
خالل تقديم خطة مدروسة لنشاطها الريايض يف الفرتة املقبلة، 
مشــددا عىل الجميع ببذل قصارى جهودهم من أجل العمل عىل 

انتشال وضع األلعاب الرياضية وإعادتها إىل سابق عهدها.
وأضاف الشاذيل: “نعلم أن الجانب املايل وشحة املوارد هي 
العقبة الرئيســية التي تواجه عمل االتحادات لتنشــيط األلعاب 
وتطويرها”. مشــريا بأن مكتب الشباب والرياضة سيعمل عىل 
تذليل كافة الصعاب والتعاون بتمويل األنشطة لكافة االتحادات 
وقد ســعينا إىل أن يكــون لقاؤنا باالتحادات قبــل األندية من 
أجل االســتامع إىل همومكم وإيجاد املعالجات التي من شأنها 

التخفيف عن املعاناة .
وأشار مدير مكتب الشباب والرياضة وجدان الشاذيل إىل أن 

األيام القادمة هي مرحلة جديدة ستشهد تعاون الجميع من أجل 
إحداث نقلة عىل املستوى الريايض مبختلف األلعاب والعمل عىل 
إعادة التوهج لها مجددا، متمنيًا من مــدراء املديريات والبيوت 
التجارية اإلسهام يف دعم اتحادات األلعاب الرياضية، ونحن نثق 

أن األخ املحافظ سيتفاعل معنا بهذا الصدد.
وبدرهم رشح رؤســاء فروع االتحــادات الرياضية الهموم 
واملعاناة التي واجهت وتواجــه عملها وتعيقها من تنفيذ خطط 
وبرامج نشــاطها، ومناشــدة املدير يف إعادة دعم املكتب الذي 
انقطــع يف الفــرتة املاضية وســاهم يف زيــادة األعباء عىل 
االتحادات التي ال تســتطيع مزاولة نشاطها املعتاد بسبب شحة 
يف املوارد املالية، ومن جانبه وعد مدير مكتب الشباب والرياضة 
يف نقل معاناتهم ووضعها عــىل طاولتي الوزير واملحافظ من 

أجل إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والصعوبات التي تعيق عملها.

باتيس / األمناء / عارف أحمد :

سجل نجم نادي الجيل الصاعد بأبن 
ســامل بكري هدفا يف اللحظات األخرية 
ليحقق فريقه الزمالــك من باتيس لقب 
النســخة السادســة من بطولة الفقيد  
الشــيخ عي عبدالله العيسايئ الكروية 
للفرق الشعبية  يف املباراة النهائية التي 
دارت أحداثهــا  عرص أمــس األول عىل 
الريايض يف  الســد  أرضية ملعب نادي 
نظمها  التي  املســابقة  منافسات  ختام 
اتحاد الفرق الشعبية يف منطقة  باتيس 
برعايــة رشكة العيســايئ لألســمنت 
وأقيمــت مبشــاركة )33( فريقا مثلوا 
أبــن واعتمد فيها   مختلف مناطق دلتا 

نظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 
وبهــذا التتويج ينفــرد الزمالك من 

القيايس  بالرقــم  باتيــس 
بعدمــا حصل عــىل اللقب 
أغىل  تاريــخ   يف  الثالــث 
وأشــهر وأقــوى البطوالت 
الشــعبية عــىل مســتوى 
وأن  ســبق  حيث  املحافظة، 
األوىل  النسختن  بلقب  توج 
والثانيــة عىل التوايل ، فيام 
الحــظ حتى اآلن  مل يحالف 
فريق النجــم من باتيس يف 
سجالت  يف  اســمه  تدوين 
األبطال منذ انطالق املسابقة 
وصافة  عىل  حصولــه  رغم 

النسخة الرابعة.
الختــام  محطــة 
بحضــور  متيــزت  التــي 
جاءت  كبــري  جامهــريي 
أمام  ومفتوحــة  عصيبــة 
كل التوقعــات بعد أن وضع 
نفســيهام  الفريقن  العبو 
تقنية  يف  مرتفعة  حالة  يف 
األداء والتحــرك ومســاعي 
العتالء  الشباك  إىل  الوصول 
منصــة التتويــج ومعانقة 
الــكأس الغاليــة. ومن كل 

تلــك املعطيــات كان كل فريق يظهر ما 
لديه يف مباغتة خصمه، وســد الثغرات 
عذراء  وإبقائها  شــباكه  لحامية  أمامه 
حتــى اللحظــة األخرية ، وهكــذا كان 
اللقاء يعــر بأوقاته عىل لحظات ترقب 
وحــامس جامهريي منقطــع النظري، 
كل من حيــث يهوى ، فازدادت رغبة  كل 
والدقائق ويظهر  الوقت  فريق مع مرور 
دور  ليتقمص  بكري سامل  الزمالك  العب 
اللقاء بهدف  البطولة ويضع بصمته يف 
من رأسية جميله ، كان العنوان األبرز يف 

اللقاء حتى صافرة النهاية.
عضو  قــام  املباراة  نهايــة  وعقب 
هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب 
العميــد طيار نارص الســعدي ، وعضو 
الجمعية الوطنية الدكتور سعيد بايونس 
بالليل  املحامي مازن  ، ومدير عام خنفر 

اليوســفي ومندويب رشكة العيســايئ 
عمري  حسن  للبطولة  الراعية  لألسمنت 
و وليد نرص الســعدي ، ورئيس انتقايل 
، ونائب رئيس  ثابت  م/خنفر  حســن 
فرع اتحاد الكرة بأبــن الكابنت عبدالله 
مكيــش بتكريم فريــق الزمالك بكأس 
البطولــة وامليداليــات الذهبية ، وفريق 
الوصيــف وامليداليات  النجــم بــكأس 
الفضيــة ، وفريق  الســد العايل بكأس 
، كام  الرونزية  وامليداليات  الثالث  املركز 
تم تكريم حامــد النجار من فريق النجم 
بجائزة أفضل العب يف البطولة ، وزميله 
صالــح رائد بجائزة  الهــداف ، وتحصل 
بكري سامل من الزمالك عىل جائزة مالية 
املباراة مقدمة   األول يف  الهدف  لصاحب 
من رئيس فريق نرص باتيس وليد حسن 

سامل.

ال�صاذيل يلتقي ر�ؤ�صاء االحتادات الريا�صية بالعا�صمة عدن

تتويج الزمالك بطال لكاأ�س الفقيد لعي�صائي يف ن�صخته ال�صاد�صة على ح�صاب النجم

�كيل �زارة ال�صباب �الريا�صة يز�ر 
مع�صكر منتخبنا الوطني االأ�ل بعدن

اليوم اخلمي�س.. الزمالك �االحتاد يبحثان عن 
لقب بطولة الفقيد علي عبدالله العي�صائي


