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رياضة

عدن / األمناء/ عالء عياش :
الدورتني  فعالية  الخميس  اختتمت صباح 
التدريبيــة والتحكيمية " للووشــو كنغ فو 
"، والتــي نظمها العام للعبــة برعاية وزير 
الشــباب والرياضــة نايف البكــري، بدعم 
ومتويــل صندوق رعاية النشء والشــباب، 
وتحــت إرشاف مكتب الشــباب والرياضة، 

وجرت يف الفرتة بني 13_16 مارس .
واقيمت الدورتني يف إطار خطة نشــاط 
االتحاد لســنة 2023، ومبشــاركة ) 30 ( 
مدربًا وحكام ميثلون أندية ومراكز ومدارس 
الووشــو كونغ فو بعدن، تلقى املشاركون، 
من خاللها عىل محارضات نظرية وتطبيقية 
تعرفــوا عىل إثرهــا عىل بعــض املفاهيم 
األساســية واملعارف واملهارات الالزمة التي 

يجب معرفتها واكتسابها .
واسدل الســتار عن الدورتني التي اقيمتا 
عىل مدى أربعة أيــام يف الصالة الرياضية 
املغلقة بعدن ، بحضور وكيل قطاع الرياضة 
خالد الخليفي، ومستشار الوزارة عبدالحميد 
الســعيدي ، ومدير مكتب الشباب والرياضة 
الشــاذيل، ورائد نعامن مدير  بعدن وجدان 

النشاط بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من 
الشخصيات.

وإرشف عىل تقديم املحارضات والدروس 
النظريــة والتطبيقــات، املحارضين محمد 
عبــده راوح ) محارصا للحــكام ( و املدرب 
مجاهد املنترص ) مدرب التاولو ( ورائد نعامن 
(، وهدفت  التدريب والتأهيــل   ( محــارض 
الفني للحكام واملدربني  إىل رفع املســتوى 

وتنمية مهاراتهم متهيدًا النطالق املنافسات 
والبطوالت يف الفرتة املقبلة .

ويف الختام تم توزيع شــهادات اجتياز 
الدورتــني للمتدربني، وكــام أهدى االتحاد 
العام للووشــو كنغ فو، ذرع تذكاري تقديرا 
لدعمــه إقامــة الدورتــني، وتكريم بعض 
الشخصيات وأصحاب الجهود املساهمة يف 

إنجاحها .

االمناء/ متابعات :
مع  التعاقد  مدريــد،  ريــال  نــادي  يدرس 
البلجييك روميلــو لوكاكو، مهاجم إنرت ميالن، 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
ويلعــب لوكاكو مع إنرت ميــالن، معارا من 
تشــيليس حتى الصيــف املقبــل، دون أحقية 

الرشاء.
وحسب صحيفة "ذا صن"، فإن ريال مدريد 
يدرس ضــم لوكاكو يف الصيــف املقبل، لدعم 

كريم بنزميا يف الخط األمامي.
كارلو  اإليطايل  أن  إىل  الصحيفة  وأشــارت 
أنشــيلويت املدير الفني لريال مدريد، من أكرب 
املعجبــني بقدرات لوكاكو، ويــرى أنه مهاجم 
مدمر عندما ال يرتاجع مستواه بسبب اإلصابات.

وذكــرت "ذا صــن" أن ريال مدريــد يريد 
استغالل ترصيحات مسئويل إنرت ميالن مؤخرا 

بأن لوكاكو سريحل يف نهاية املوسم الحايل.
التنفيذي إلنرت  املدير  ماروتا  وقال جوسيبي 

ميالن "لوكاكو سيعود إىل تشيليس.. إنه ليس 
يف حالة جيدة بعد، ال زلنا ننتظر رؤية روميلو 

الذي نعرفه".

األمناء / متابعات :
ريال  بإسقاط  برشلونة  تعهد العبو 
مدريد، اليوم األحد، يف الكالسيكو بني 
الفريقني ضمن الجولة 26 من الدوري 

اإلسباين.
فإن  "ســبورت"،  لصحيفة  ووفقا 
العبي برشلونة ينظرون إىل كالسيكو 
الغد، عىل أنه املباراة النهائية يف الليجا.

برشلونة  "العبو  الصحيفة  وتابعت 
يعتقدون أن الفوز عــىل ريال مدريد، 

يحسم لقب الليجا لصالح البلوجرانا".
يف  البارســا  نجوم  "يردد  ونوهت 
غرفة املالبس، أن التعادل يف الكالسيكو 

نتيجة سيئة للفريق الكتالوين".
برشلونة  "العبو  سبورت  وأوضحت 
ســيبذلون قصارى جهدهم لعدم ترك 
املنافسة  لريال مدريد بشأن  أمل  بارقة 

عىل لقب الليجا".
ويرى العبو برشلونة أن استمرار ريال مدريد يف دوري األبطال، 
يجربهم عىل تطبيق سياســة التناوب، خاصــة مع وجود أعامر 

مرتفعة داخل املليك.
ويخىش العبو برشلونة، دخول ناديهم الكتالوين يف سيناريو 
معقد لحسم لقب الدوري اإلسباين، حال عدم الفوز يف الكالسيكو.

عدن / إعالم البطولة :
رفع فريــق الجبل رصيده إىل 4 نقاط وذلك عىل إثر تجــاوزه فريق مايو بثالثة 
أهداف مقابل هدفني يف املباراة التي أقيمت لحساب املجموعة الثانية ضمن مباريات 
دوري كاسرتو املعال الرمضاين للفرق الشعبية لكرة القدم والتي تنظم بدعم ورعاية 
االســتاذ كريم منري عبداملجيد األمني العام للمجلس املحيل مبديرية املعال، وتجري 

مبارياتها عىل ملعب كاسرتو بني الفرتة 4 شعبان _ 27 رمضان املبارك.
ســجل اهداف املباراة من جانب فريق الجبل محمد عبدالكريم ) هدفني ( محمد 
عمر هدف، بينام ســجل لفريق مايو باسل محمد و احمد عمر البجرة، لريفع فريق 
الجبل رصيده إىل 4 نقاط، يف بقي فريق مايو عند رصيده السابق نقطتني، يف إطار 

تنافسات املجموعة الثانية.
أدار اللقاء الحكم أحمد الدحل ) ســاحة ( وساعده عىل الخطوط ارشف الصيني 

وعلوية نارص  .

األمناء/ متابعات :
اتخذ نادي برشلونة، قرارا انضباطيا 
ضد 3 من مشــجعيه، قبل 24 ســاعة 
ريال مدريد يف كالسيكو  من مواجهة 

الليجا.
فقد  "ســبورت"،  لصحيفة  ووفًقا 
برشــلونة،  االنضباط يف  لجنة  قررت 
اتخــاذ إجــراءات احرتازيــة ضــد 3 
مشجعني أظهروا سلوكيات عنيفة يف 

مواقف مختلفة.
وأشارت الصحيفة إىل أن املشجعني 
لن يتمكنوا من دخول الكامب نو أو أي 
منشأة تخص البارسا، حتى تتخذ لجنة 

االنضباط قراًرا نهائًيا ضدهم.
وأوضحت "الثاليث تورط يف الهجوم 

عىل موظف يف التلفزيون خالل مباراة 
برشلونة وفالنســيا، ومحاولة هجوم 
عىل موظفي النادي يف مباراة البارسا 

ومانشسرت يونايتد".
حالة  يف  املشجعون  "وكان  وتابعت 
ســكر وحاولوا إخفاء الزجاجات داخل 

امللعب".
وبناء عىل قرار برشلونة، لن يسمح 
للمشجعني، بحضور مباراة الكالسيكو 

املقرر لها اليوم األحد.
برشــلونة  "يريد  الصحيفة  وأمتت 
العنف،  مبكافحة  ملتــزم  أنه  توضيح 
وهذا القــرار مثال عىل ذلــك، وأنه ال 
يف  العدواين  الســلوك  مع  يتســاهل 

منشآته، وأن هذه األفعال لها عواقب".

ختام الدورتني التدريبية والتحكيمية للوو�شو كنغ فو 

لوكاكو على طاولة ريال مدريد

العبو بر�شلونة يتعهدون باإ�شقاط ريال مدريد

اجلبل يتجاوز مايو بثالثية يف بطولة 
كا�شرتو املعال 

بر�شلونة ينقلب على جمهوره قبل الكال�شيكو


