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تقام برعاية الرئيس القائد الزبيدي..تقام برعاية الرئيس القائد الزبيدي..

رياضة

زجنبار / األمناء / عارف أحمد:
ســجل فريق خنفر  بدايــة قوية  
بفــوز  عريض عىل منافســة فريق 
هدف  مقابل  أهــداف  بأربعة  التعاون 
يف اللقاء الــذي جمعهام  عىل أرضية 
ملعــب الفقيد نصيب عــوض التابع 
لنادي حسان الريايض  مبدينة زنجبار 
يف افتتــاح منافســات بطولة كأس 
ألندية  الكروية  نوفمرب   30 االستقالل 
القائد  الرئيس  أبني والتي تقام برعاية 
عيــدروس الزبيــدي - رئيس املجلس 
تنفيذية  وبإرشاف  الجنويب  االنتقايل 
انتقايل املحافظة وتنظيم إدارة الشباب 
والطالب  مبشــاركة 22 ناديا موزعة 

عىل أربع مجموعات.
أعلن فريق  املســتحق  الفوز  وبهذا 
خنفر نفسه اول املتأهلني للدور الثاين 

بينام ودع التعاون البطولة. 
جاءت  التــي  االفتتاحية  املبــاراة 
يف إطــار املجموعــة األوىل وتزينت 
دائرة  رئيس  السقاف  أ.مؤمن  بحضور 
الشباب والطالب يف املجلس االنتقايل 
كنعان  الكريحــي  ونائبه  الجنــويب 
ومدير عام مكتب الشــباب والرياضة 
الراعــي ورئيس  بأبني أحمــد صالح 

إدارة الشــباب والطالب بانتقايل أبني 
عبد الرقيب الســنيدي ، مل تكن  سوى 
مساحة خالية من التكافؤ بني طرفيها 
بعد أن كان العبــي خنفر يف الوضع 
األفضل من حيث السيطرة واالستحواذ 
عىل الكــرة وصناعــة الخطورة عىل 
مرمى املنافس التي اســتقبلت شباكه 
هدفني وقع عليها محمد بليغ وصالح 
عيل شــيخ انتهت بهام وقائع الشوط 

األول. 
متكن   ورغم  الثاين  الشــوط  ويف 
التعــاون مــن تقليص الفــارق عرب 
العبه محمد عــادل إال أن العبي خنفر 
لفرض هيمنتهم عىل  عادوا من جديد 
مجريــات األمور  واســتطاع املتألق 
الهدف  إضافة  صالح عيل شــيخ من 
الثاين له والثالث لفريقه  الشــخيص 
خنفر قبل أن يختتم زميله محمد جبار 
خنفر  بفوز  اللقــاء  لينتهي  الرباعية 

بأربعة أهداف مقابل هدف..
املباراة  ونال جائزة أفضل العب يف 
صالح عيل شيخ من خنفر وهي عبارة 
عن مبلــغ مايل مقــداره عرشة آالف 
ريال مقدمة من إدارة الشباب والطالب 

بانتقايل أبني.

األمناء/ أبو صخر املضربي: 
تم ظهــر يوم أمــس االول  تكريم 
فريق  ومــؤازري  واعالميي  العبــي 
الشــعيب   مبديرية  وواقــد  املصنعة 
مبحافظة الضالع الحاصل عىل وصيف 
بطولة دوري الشهيد ابو الياممه لكرة 
القدم  بنســخته  الثانيــة باملحافظة 
والتــي احتضنها نادي مجد املدســم 
بحضور مدير  مكتب الشباب والرياضة 
الضالع   مبحافظة  الشــعيب  مبديرية 
محمد الزهــر ورئيس  اتحاد الرياضة 
للجميع باملحافظة خليل علوي ورئيس 
لجنة الحكام عــيل الجعدي  والناطق 
االعالمي لدوري الشــهيد ابو الياممة 
النسخة الثانية  نظمي محسن ورئيس 
نادي املصنعه وواقد بالشعيب  االستاذ 
فهد احمد شايف  ورئيس جمعيه ابناء 
املصنعه و واقــد  االجتامعية الخرية 
العميد محمد هادي حسني و عدد من 
الشــخصيات  القيادات والوجاهات و 

االجتامعية والرياضية. 
كام تم تكريم الالعبني املحرتفني يف 
العاصمة عدن من قبل الرئيس الفخري  
لتأدي املصنعة وواقد بالشعيب رياض 
املرشقي واالخ اديب مسعد واالخ جامل 
النارص والشــخصية االجتامعية  عبد 
احمد شــايف نارش رئيــس  مجلس 

العاصمة عدن .
وافتتــح الحفــل بآي مــن الذكر 
الحكيم ومن ثــم القى كلمة  الرتحيب 
بالحارضيــن رئيــس جمعيــة ابناء 
املصنعه وواقد محمــد هادي  مرحبا 

بالوافديــن اىل قريــة املصنعه وقدم 
شكره لالعبي  فريق املصنعة بالشعيب 
باملديرية  املســتوى  هذا  اىل  لوصوله 
كوصيف دوري املحافظة ونقل تحيات 
الفخري  الرئيــس  وتقديــر   وتهاين 
لنادي املصنعة وواقد بالشعيب  رياض 

املرشقي  .
الشــباب  القــى  مدير  ومن ثــم 
والرياضــة باملديرية االســتاذ محمد 
الزهــري  كلمــة اعقبــه األخ خليل 
علوي رئيس اتحــاد  الرياضة للجميع   
باملحافظــة بكلمة مــن خاللها  بارك 
املصنعه وواقــد حامل وصيف  لنادي 
البطولة  عىل هذا االنجاز وكام شــكر 
ابناء املصنعه وواقد عىل كرم الضيافة 
وحفاوة االســتقبال  وحسن التنظيم 
ادارة  الــذي نظمته  التكرميي   للحفل 
نادي املصنعة وواقد بالشعيب  ومن ثم 

القى رئيس نادي املصنعة .
وافاد االســتاذ فهد احمــد  بكلمة 
رحب من خاللهــا بالحارضين مباركا 
للفريق عىل هــذا االنجاز الذي حققه 
نادي املارد  املصنعي خالل فرتة قصرة 

باعتباره  رشف لنا جمعيا .
الداعمني   وقدم شكره وتقديره لكل 
املهاجرة  الطيــور  راســهم  وعــىل 
لكل مشــجعي  وجامهر  والشــكر 
ومتابعي فريق مارد الشــعيب ، ومن 
ثم بدأ التكريم للجان القامئة واملنظمة 
للدوري يتقدمهم االعالميني  والجهات 
اثر يف تحريك  التي كان لهم  املختصة 
مســتوى  عىل  الرياضية  االنشــطة 

املديرية واملحافظة.

عدن/ األمناء / عالء عياش :
اختتمــت يف قاعة مركز الشــباب 
الرياضية  باملدينة  والتأهيــل  للتدريب 
عدن ، دورة مدريب كرة القدم للحصول 
عىل الرخصــة " C " ، والتي تنظمها 
االتحاد العام لكرة القدم ، بالتنسيق مع 
االتحاد اآلسيوي ، مبشاركة 24 متدربًا 
من العبي املنتخبــات الوطنية وأندية 

عدن  .
وشــهدت الدورة التــي جرت خالل 
الفرتة بــني 6 _ 20 نوفمــرب الجاري 
وحــارض يف الدورة املعتمد آســيويا 
الكابــن محمود عبيد ، ويرشف عليها 
املحــارض الدويل مصطفى الســهيل 
، تلقى فيهــا املشــاركون العديد من 
و  النظرية   الجوانــب  املحارضات يف 
االختبــارات النظريــة والشــفوية ، 
التي  العملية  التطبيقات  إىل  باإلضافة 
اقيمت عــىل ملعب للفقيــد العلواين 

بنادي املنصورة .
بالعاصمة  الــدورة  اقامــة  وجات 
عدن بعــد  نظمت دورة ســابقة يف 
الشــهر  بصنعاء  املســتوى  نفــس 
املايض ، وهدفت إىل توســيع قاعدة 
املدربني الوطنيني، ومســاعدة األندية 
يف الحصــول عىل مدربــني مؤهلني 
ومعتمديــن ، بدعــم وإرشاف االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم .
ويف حفل ختام الــدورة الذي اقيم 
بحضور عدد من الشــخصيات ،  القى 
وكيل وزارة الشباب والرياضة د. عزام 
خليفة هنأ فيها املشــاركني يف الدورة 

 c " عــىل اجتيازهم مرحلــة الرخصة
"  ومتنى للدارســني االســتفادة مام 
تلقونه من معلومات وترجمة ذلك عىل 
واالتحاد  الوزارة  إىل  مشــًرا  الواقع، 
يعمالن  بحــرص واهتامم عىل تأهيل 
الكــوادر الرياضيــة والشــبابية يف 

مختلف املجاالت".
التي  الكلامت  القيت عديــدة   وكام 
بتنظيــم مثل هذه  اشــادت جميعها 
، التي تضيف املعلومة وترمي  الدورات 
الكروي لالندية  اىل تطوير املســتوى 
الرياضية ورفع  املستوى الفني وصقل 
إىل   باإلضافة  الكرويــة،  مهاراتهــم 
تأهيل وتنمية قدرات املدربني وكسبهم  
مفاهيــم ومعارف حديثــة وبطريقة 
علمية تتواكب مــع املتغرات الجديدة 

واملستحدثة يف عامل كرة القدم . 
ويف نهايــة الحفل ويف لفتة طيبة 
الدورة  الدارســني يف  املدربــني  كرم 

محارضهــا الكابن القديــر محمود 
الســهيل  مصطفى  واالســتاذ  عبيد 
املبذولة  جهودهم  عىل  الدورة  مرشف 
للمدربني  املعلومة  ايصال  يف ســبيل 
وانجاح الــدورة ، وكام تم تكريم عدد 
من املســاهمني ومن كانت لهم ادوار 
طيبة يف الدورة ساهمت يف انجاحها 

واخراجها بصورتها املرشفة .
وكام كرمت قيادة االتحاد العام لكرة 
القدم األستاذ ســعد عبد ربه العمري 
مديــر عام التدريــب والتأهيل بوزارة 
الشــباب والرياضة ، لــدوره الفاعل 
الدورة  اقامة  الكبرة يف  واسهاماتهم 

وختامها بنجاح .
بالدورة  املشاركني  املدربني  واحتفى 
بصــورة رائعــة باملحــارض واملدرب 
القدير محمــود عبيد ، وذلك من خالل 

تخصيص تورته خاصة باملناسبة .

عدن / األمناء/ خاص :
الشــباب  مكتب  مدير  اســتضاف 
والرياضــة بالعاصمة وجدان محمود 
الشــاذيل مبكتبــه  عدد مــن نجوم 
السابقني  والجنوبية  العدنية  الرياضة 
الرياضة يف  ، وذلك ملناقشــة اوضاع 
عــدن ، والعمل وفق خطط واســس 
سليمة تساعد عىل النهوض واالرتقاء 

مبستواها .
ورحب الشــاذيل يف بدايــة اللقاء 
بنجــوم الزمن املــايض الجميل ممن 
ســطرت اقدامهم أروع وامتع املالحم 
الكروية خالل حقــب كروية مختلفة 
، مؤكــدا إىل أن رياضة عدن تفخر مبا 
قدمتموه يف يوما مــا ك العبني كان 
يشــار لكم بالبنان ، وهي اآلن تنتظر 
منكم ترجمة خرباتكــم الطويلة عىل 
أرض الواقع ونقلها إىل االجيال الحالية 
ومواصلة مشــوار الــق رياضة عدن 

العريق .
وقال الشــاذيل اترشف باللقاء بكم 
، وآمــل منكم مســاعديت يف مهامي 
من أجل النهوض واالرتقاء مبســتوى 
رياضة عدن وانتم جزء منها بتاريخكم 
وعطاءاتكم الكبرة .. مشــرا رياضة 
عــدن بحاجــة للجميــع وتاريخكم 
الريــايض زاخــر بالخــربة والنجاح 

والعطاء .
واعلن الشاذيل يف اللقاء عن اشهار 

 ، الجميل  الزمن  نجوم  رابطة  وتشكيل 
يف اتجاه وخطوة رائعة هي األوىل من 
نوعها ، وذلك للعمل رفقة مدير مكتب 
والرياضة كمستشارين مبا  الشــباب 
يساعد ويساهم عىل خلق بيئة رياضة 
مثالية تليق بحجم وعراقة الرياضة يف 

محافظة عدن .
واشهرت رابطة نجوم الزمن الجميل 

من االسامء التالية :
- أبوبكر ابراهيم املاس.

- احمد مهدي سعيد عاطف .
- جميل سيف محمد .

- عثامن عبدالله محمد خلب .
-نور الدين عبدالغني .

- عيل موىس عيل .
ومــن جانبهــم هنأ نجــوم الزمن 

الجميــل الكابــن وجــدان محمود 
الشــاذيل عىل الثقة التــي اوكلت له 
بتكليفه مديرا ملكتب الشباب والرياضة 
بالعاصمة ، مشيدين بالقرار الذي جاء 
من أجل خدمة عدن ورياضتها ، خاصة 
وان وجدان الشاذيل ليس بغريب وهو 
أحد االسامء التي تربطها عالقة جميلة 
برياضة عدن ونجام المعا ال يشــق له 

غبار .
وابدى نجــوم الزمــن الجميل يف 
حديثهم عىل اســتعدادهم للعمل إىل 
والرياضة  الشباب  مكتب  مدير  جانب 
املحافظــة وتفعيل  وخدمــة رياضة 
 ، الرياضية  واملســابقات  االنشــطة 
للكابن  التوفيق والنجــاح  متمنــني 

وجدان الشاذيل يف مهامه القادمة .

اختتام رائع لدورة املدربني الرخ�صة C بعدن

ال�صاذيل : يلتقي بنج�م الزمن اجلميل وي�ؤكد على العمل من اأجل ا�صتعادة مكانة عدن الريا�صية 

خنفر  ي�صرب التعاون برباعية يف   
افتتاح بط�لة كاأ�س ال�صتقالل لأندية اأبني

نادي امل�صنعة وواقد بال�صعيب  يكرم اللجنة 
املنظمة لدوري ال�صهيد اب� اليمامة    


