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ردفان »األمناء« خاص:

اُفتتح يوم األحد 22 ينايــر / كانون ثاين 2023م 
دوري )الشهيد عبد الهادي عبد الواحد أحمد( لكرة قدم 

مبنطقة )الحاضنة( بردفان يف لحج.
ويتكون الــدوري من خمس فرِق بقيــادة اللجنة 
املنظمة للــدوري التي يقودها كل مــن )ِمحمد صالح 
حسن، والقذايف أحمد حســن، وجميل سامل صالح، 

ومحمد صالح قاسم(.
وجرت عرص األحــد مباراة االفتتــاح بن فريقي 
الرشارة والشــعب عىل ملعب الحاضنــة، والتي انتهت 

بالتعادل اإليجايب )2 : 2(.
وتقدم فريق الرشارة بالهدف األول عن طريق الالعب أكرم 
الفقيه، لينتهي الشوط األول بتقدم الرشارة، ومع بداية الشوط 
الثاين أدرك فريق الشعب التعادل، ليعود الرشارة ليتقدم مجددا 
عن طريق الالعب حسن فضل حســن، ليتمكن الشعب من 
إدراك التعــادل يف الدقائق األخرية من عمــر املباراة، لينتهي 

اللقاء بالتعادل اإليجايب )2 : 2(.

وأمتع العبــو الفريقن الجامهري الحــارضة، من خالل 
تقديم مباراة جميلة، تخللها الحامس واإلرصار.

وتتكون الفرق املُشــاركة يف دوري )الشهيد عبد الهادي 
عبد الواحد أحمد( من كل من: )فريق ساكن، وفريق الرشارة، 

وفريق الرشج، وفريق املخامجة، وفريق الشعب(.
وتشارك قرية الحاضنة بفريقن هام: الرشارة، والصقور، 
حيث يقود الرشارة عبد العزيز عبــد الله، فيام يقود الصقور 

عبد الستار سعد.

األمناء / متابعات:

عرضا  إيفرتــون،  نادي  رفض   
للتخيل عن أحد العبيه لصالح النرص 

السعودي.
ووفقــا لصحيفــة »ذا أتلتيك” 
تقدم  النــرصي  فإن  الربيطانيــة، 
بعــرض للحصــول عــىل خدمات 
البوسني أسمري بيجوفيتش، حارس 
الشــتوي  املريكاتو  خالل  إيفرتون، 

الجاري.
ورد إيفرتــون برفــض العرض 
املقدم من النرص للحارس االحتياطي 

للتوفيز.
وأشــارت الصحيفة الربيطانية 
إىل أن إيفرتــون يخىش التخيل عن 

بيجوفيتش يف منتصف املوسم.
وقالــت »ذا أتلتيك” إن النرص قد 

يعود ملطاردة بيجوفيتش يف الصيف 
الحارس  عقد  انتهــاء  عقب  املقبل، 

البوسني مع إيفرتون.
وكان النــرص قد أعلــن تعاقده 
مع كريســتيانو رونالــدو يوم 30 
كانــون األول/ديســمرب املــايض 
انتقال حــر، بعدما قام  يف صفقة 
مع  تعاقده  بفسخ  الربتغايل  الالعب 

مانشسرت يونايتد.
وشارك رونالدو يف أول مباراة له 
مع النرص والتي شهدت فوز الفريق 
1-( االتفاق  امللقب ب«العاملي« عىل 

0(، أمس األحــد، يف الجولة 14 من 
الدوري السعودي للمحرتفن.

ورفــع النرص رصيــده إىل 33 
ليســتعيد صــدارة جدول  نقطــة 
االتفاق  تقــف رصيد  الرتتيب، فيام 

عند 16 نقطة يف املركز العارش.

عدن / األمناء / وعد أمان :

عقد مبكتب الشباب والرياضة يف العاصمة عدن اجتامع 
مشرتك ضم قيادة مكتب الشباب برئاسة وجدان شاذيل املدير 
العام و قيادة اتحاد كرة القدم فرع عدن الذي ترأسه عزيز سامل 
نائب رئيس االتحاد وعبدالكريم الرشجبي األمن العام لالتحاد، 
ويف اللقاء الذي حرضه نائب رئيس دائرة الشــباب والرياضة 
باملجلــس االنتقايل الجنــويب الكريحي كنعان تم مناقشــة 
الرتتيبات واإلجــراءات الخاصة ببطولة كأس عدن لكرة القدم، 

وتم مناقشة كثري من األمور املتصلة يف هذا الجانب.
وحول تحديــد مواعيد البدء مبراســيم القرعة 
وتنظيم عملية التســجيل ألندية عدن املشــاركة يف 
هــذه البطولة فقد تــم التوافق بشــأنها، أما يف ما 
يتعلق مبوعد انطالق البطولة فقد حدد يوم 10 فرباير 

القادم.
وأشارت قيادة االتحاد يف سياق هذا االجتامع إىل 
أن هناك الكثري من املحفزات واملزايا التي سرتافق هذه 
البطولة إلبرازها باملســتوى الالئق الذي يعيد ألندية 
عدن هيبتهــا وللكرة العدنية وهجهــا وألقها، األمر 
الذي ال ميكن أن يتحقــق إال بتواجد زخم جامهريي 
من املشــجعن وعشــاق اللعبة يف مدرجات ملعب 
الحبييش التاريخي، وقد اقرتحت قيادة اتحاد كرة القدم بعدن 
جائزة ألفضل رابطة مشجعن إىل مزايا أخرى كثرية ومتعددة.

هذا وســتقام بطولة كأس عدن بتنظيــم فرع اتحاد كرة 
القدم بعدن وبإرشاف مكتب الشباب والرياضة بعدن وبرعاية 

كاملة من قبل املجلس االنتقايل الجنويب.
يذكــر أن بطولة كأس عدن هي باكورة الفعاليات الكروية 
التحاد الكرة بعدن يف العام الجديــد 2023 إىل جانب بطولة 
كأس املرييس 27 الرمضانية باإلضافة إىل بطولة دوري عدن 

املمتاز لكرة القدم.

عدن/ األمناء/ خاص:

بحضور مدير عام مكتب الشــباب 
شاذيل  وجدان  الكابنت  بعدن  والرياضة 

نظمت الثانوية سباقًا للدراجات 
الهوائية للطالب، ضمن برنامج 
النشــاط الالصفي الذي تقيمه 

إدارة الثانوية هذه األيام.
أمام  الســباق من  وانطلق 
الثانويــة إىل جولــة  بوابــة 
)كريرت  تقاطــع  يف  العاقــل 
وخورمكرس( ومــن ثم العودة 

للثانوية. 
 ويف ختام الســباق جــاء الطالب 
حســام حســن محمود من صف 2-1 
علمــي يف املركــز األول، وجاء الطالب 
إبراهيــم عبده إبراهيــم من صف 2-1 
علمي يف املركز الثاين، وجاء يف املركز 

الثالث الطالب أســامة عادل محمد من 
1-2 علمي، وجاء يف املركز الرابع  صف 
الطالب أســامة رسور صالح من صف 
1-3 أديب ، وجــاء يف املركــز الخامس 

 2-1 الطالب أحمد صابر أحمد من صف 
علمي.

وأكد األســتاذ أنيس عقيل مسئول 
النشــاط يف الثانوية أن الســباق يأيت 
الطالب يف  لتنميــة مواهب وقــدرات 

مجال  يف  وخصوصــاً  املجاالت  جميع 
الدراجات الهوائية التي كرثت يف اآلونة 
األخرية، مشــريًا إىل أن هــذه الفعالية 
لدى  الرياضة  هــذه  لتصويــب  جاءت 
الطــالب ووضعها يف مســارها 

الصحيح.
الثانوية  مدير  من جهته عرب 
األســتاذ فهد العولقي عن شكره 
والكابنت  لألخ  الكبريين  وامتنانه 
حضوره  عــىل  شــاذيل  وجدان 
الرياضة  أوضاع  وتلمس  للثانوية 
حلول  عــن  والبحث  قــرب،  عن 
لدى  الثانوية  ملعــب  لوضعيــة 

جهات االختصاص.
ويف ختــام الزيارة قــدم الكابنت 
وجدان هدية عبــارة عن أدوات رياضية 
مــن أجل رفع مســتوى النشــاط يف 

الثانوية.

عدن/ األمناء/ إعالم االحتاد:
 

التقى األستاذ/ أديب نجيب - رئيس اتحاد الرياضة للجميع يف العاصمة 
عدن - األســتاذة إميان عمر هاشم - املدير التنفيذي ملؤسسة رموز التنموية 

للصم وذوي االحتياجات الخاصة.
خالل اللقاء تم مناقشــة سبل إقامة أنشطة مختلفة وألعاب التيل ماتش  

لذوي االحتياجات الخاصة وذلك ضمن خطة االتحاد لهذا العام.
وأبدت األستاذة إميان االســتعداد لتذليل كافة الصعوبات وترتيب كافة 
األمور املتعلقة بإقامة األنشطة التي سيقيمها االتحاد يف وقت الحق، شاكرة 

اهتامم االتحاد بهذه الرشيحة.
بدوره أكد األســتاذ أديب نجيب أن الرياضة للجميع وســيقدم االتحاد 
التســهيالت إلقامة األنشــطة الرياضية املختلفة لكافة الرشائح حســب 

اإلمكانيات املتاحة.
وشكر أديب ترحيب وتعاون مديرة املؤسسة واستجابتها للفكرة.

رياضـــة

التعادل الإيجابي يح�شم لقاء فريقي ال�شرارة وال�شعب
يف افتتاح دوري الشهيد عبد الهادي عبد الواحد أحمد مبنطقة )احلاضنة( بردفان..

اإيفرتون يرف�ض عر�ض الن�شر ال�شعودي

رئي�ض احتاد الريا�شة للجميع يلتقي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة رموز  

ر�شميا.. ت�شيل�شي ينجز �شفقة جواو فيليك�ض

»يف نصف نهائي مونديال قطر 2022 »

10 فرباير انطالق بطولة كاأ�ض عدن لكرة القدم

ثانوية لطفي تنظم �شباق دراجات هوائية للطالب


