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رياضة

عدن / األمناء / خاص :
تعاقدت إدارة نادينا مع الالعبان 
نعامن،  وعصام  الشــحمي  حمزة 
وذلــك للعب يف صفــوف الفريق 

الكروي االول .
وتأيت هــذه الصفقات يف إطار 
الفريق  صفــوف  تعزيز  عمليــة 
الكــروي االول بالنــادي والــذي 
قيادة  تحــت  اســتعداده  يواصل 
الكابــن محمد حســن البعداين 

إستعدادا ألي استحقاق قادم.

وسبق وان لعب العب خط الدفاع 
حمزة الشحمي يف صفوف فريقنا 
يف دوري بلقيس التنشيطي وقدم 
مجددا  عــاد  ثم  طيب،  مســتوى 
الحنني  لكن  الصقر  االصل  لفريقه 

عاد به للتالل مجددا .
يف حني ان العب خط الوســط 
عصام نعامن فقــد قدم من نادي 
اهيل تعز كــام أنه لعب مؤخرا يف 
الدوري  يف  إتحــاد  نادي  صفوف 

العام لكرة القدم مؤخرًا.

حديبو / األمناء / خاص:
سقطرى   مبحافظة  أجريت 
زايد  الشــيخ  بطولــة  قرعة 
السادســة  لكرة القدم ألندية 
فرع  ينظمها  التي  ســقطرى 
اتحــاد كرة القــدم بدعم من 
مؤسســه خليفة بــن زايد آل 

نهيان لألعامل اإلنسانية. 
متت  التي  القرعة   وأسفرت 
األتحاد  فــرع  رئيس  بحضور 
احمــد حزوم واألمــني العام 
صالح عيل محســن  وأعضاء 
الفــرع و رؤســاء األنديــة 
املحافظــة  يف  الرياضيــة 
الجزيرة   أنديــة  تقســيم  اىل 
البالغ عددهــا 18 نادي اىل 4 
مستوياتها  بحسب  مجموعة 
كالتايل  السابقة  البطولة  يف 
املجموعة  يف  يلعــب  حيــت 
، الرشق  الهــالل  أندية  االوىل 
، النــر ، االتحــاد ، الوصل 
الثانية  املجموعــة  وضمــت 
ردفــان ، الجزيــرة ، النجــم 
الساحيل ، الجمهور  ويتنافس 
يف املجموعة الثالثة  الطليعة  ، 
نوجد ، املجد ، السد  ، ويتواجه 
يف املجموعــة الرابعة ، امليناء  
األهيل  ، دم األخوين ، العني ، 

الوحدة .
كام ناقــش االجتامع جملة 
بتنظيم  املتصلة  املواضيع  من 

البطولة وسبل نجاحها.
وأكــد رئيس فــرع االتحاد 
العــام لكــرة القــدم باريب 

ان  حــزوم  أحمد  ســقطرى 
البطولة ســتنطلق يف 21 من 
شهر يوليو الجاري عىل استاد 
ربدان الريايض الثقايف مبدينة 
الشيخ زايد1 بسرتوة وتستمر 
ما يقارب شــهرين.. مشــرا 
األيام  أنه ســيتم خــالل  إىل 
القادمة تهيئة مشاركة األندية 
بدالت  تســليمها  خــالل  من 
ومســتلزمات رياضيــة وكذا 
املوازنات التشغيلية التي تسهم 
لدى  الجاهزية  وترة  رفع  يف 
األندية وذلك بدعم مؤسســة 
اإلنســانية..  لألعامل  خليفة 
يوليه  الذي  األهتــامم  مثمنا  
خليفة  ملؤسسة  العام  املندوب 
آل نهيــان لألعامل  بن زايــد 
سعادة  األخبيل  يف  اإلنسانية 
خلفان املزروعي لقطاع النشء 
للنهوض  وحرصه  والشــباب 
تشييد  منها   ، لألفضل  بواقعه 
الريايض  ربدان  استاد  مؤخرا 

الثقايف بسرتوة.
األتحاد  قيــادات  بدورهــا 
شــكرها  عن  عربت  واألندية 
وتقديرهــا البالغــني لجهود 
األشــقاء بدولة اإلمارات عىل 
للنشــاط  املســتمر  دعمهم 
البنية  الريايض ورفع مستوى 
 ، التحتية الرياضية للمحافظة 
من خالل إنشــاء استاد ربدان 
بتشييده  حقق  الذي  الريايض 
أرتيــاح كبر بني األوســاط  

الرياضية .

عدن / األمناء/ خاص :
أكد معايل وزير الشباب والرياضة نايف 
تعزيز  الوزارة عىل  اليوم، حرص  البكري، 
دور اإلعــالم الريايض عــىل الصعيدين 
إىل  قيادتها  وتطلــع  والخارجي،  املحيل 
رؤية اتحاد اإلعالم وقد اســتعاد عافيته 
الــذي كان عليه منذ  القــوي  وحضوره 

تأسيسه.
وطالــب الوزير البكري خــالل لقائه، 
الريايض  العام لإلعــالم  االتحــاد  قيادة 
الــوزارة بعــدن، "ببذل مزيد  يف ديوان 
من الجهــود للنهوض بأوضــاع االتحاد 
املرموقة  املكانة  واســتعادة  ومنتسبيه، 
التي طاملا كان اإلعــالم الريايض اليمني 

يحتلها عىل الصعيد الخارجي".
كام حث قيادة االتحاد، "عىل إيالء مزيد 
من االهتامم برتتيــب أوضاع اإلعالميني 
كان  الريايض  اإلعالم  أن  اليمنيني، مؤكدا 
دامئا رشيــكا مهام للقيادة الرياضية يف 
عمليــة البناء والتطوير مــن خالل النقد 
البناء وإبداء الرأي واملشــورة، األمر الذي 
ينبغــي املحافظة عىل هذا الدور ملا له من 
أهمية يف إصالح وضع الرياضة عموًما".

وقال وزيــر الشــباب والرياضة، "إن 
الوزارة ستكون دامئا مع االتحاد وقيادته 
يهدف  ومنتسبيه، وســتدعم كل مسعى 
إىل إىل توحيد الصف اإلعالمي، يف إطار 
االحرتام الستقاللية االتحاد والخصوصية 

املهنية التي يتمتع بها".
من جانبه، مثن رئيــس اللجنة املؤقتة 
التحاد اإلعــالم الريايض اليمني د. جميل 
طربوش، "دعم الوزيــر البكري لالتحاد، 
اإلعالمية  األوضــاع  إخــراج  يف  ودوره 
من حالة الجمود، مشــرا إىل أن صعوبة 
األوضــاع ال تعفي القيــادة الحالية من 
مسؤوليتها يف النهوض باالتحاد والعمل 

عىل استعادة دوره الريادي".
اللجنة  اللقاء، قــّدم رئيس  ويف ختام 

املؤقتــة لإلعالم الريــايض درع االتحاد 
ومســاندته  دعمه  نظر  البكري  للوزير 
لالتحــاد وقيادتــه وكافــة اإلعالميني 

الرياضيني يف البالد.
حــر اللقاء الوكيل املســاعد بوزارة 
ومدير  عشال،  أكرم  والرياضة  الشــباب 
عــام اإلدارة العامة لالتحــادات واألندية 
فرحان ثابــت املنتر، ومدير عام اإلدارة 
العامة لإلعالم شكري حسني، ومدير عام 

التخطيط د. مربوك الحسني

احلوطة / األمناء / خاص:
 برعايــة مكتبــة الهــالل للدعاية 
واإلعالن مبديريــة تنب احتضن ملعب 
الحوطة  مبدينة  صالح  حمدين  الفقيد 
عــر األحد وقائــع املبــاراة الودية 
التي جمعــت فريقي شــباب طليعة 
عىل  الوهط  انطــالق  وشــباب  لحج 
كأس أربعينية الفقيد رياض يوســف 
الصاميت الرئيس السابق والعب الزمن 

الجميل لطليعة لحج. 
دقيقة  الفريقــان  وقــف  ان  وبعد 
أطلق  الصاميت  الفقيد  روح  عىل  حداد 
الحكم  اياد كوبا صافرته معلنا انطالق 
املباراة التي انتهى شوطها األول سلبي 
النتيجة رغم تعــدد الفرص التهديفية 

لكال الطرفني.   
ويف الشــوط الثاين ارتفعت وترة 
للكرة  الجميــل  التناقــل  اللعب مــع 
للفريقــني ،  حيــث افتتــح الطليعة 
التســجيل أوال بواســطة نجم املباراة 

أنس سيف الباقة غر أن اإلنطالق أدرك 
التعادل رسيعا عرب العبه محمد عبدالله 
اللعب سجاال يف دقائق  ليستمر  سامل 
يتمكن  أن  دون  املتبقية  الثاين  الشوط 
أي طــرف يف الوصــول إىل مبتغاه.. 
اللقاء بتعادل الفريقني بهدف   لينتهي  

لكل منهام.

وعقــب انتهاء اللقــاء اتفق مدربا 
الفريقني  اىل عدم اللجوء إىل رضبات 
الرتجيح ملعرفــة الطرف الفائز وإهداء 
ألرسته  اليامين  الفقيد  اربعينية  كأس 
الكرميــة.. وقــد قــام الزميل جامل 
وصف  عىل  بالتعليق  مشكورا  الحاوي 

أحداث املباراة كاملة .

ردفان / األمناء /  خاص :
بطل  وصيف  العاميــر  فريق  واصل 
مديرية ردفــان التألق يف بطولة فقيد 
الحركة الرياضية جابر محســن جابر 
للفرق  للناشــئني  القدم  لكرة  الوحدي 
األربع  ردفان  مديريات  من  الشــعبية 
مبحافظــة لحج تحت ســن 17 التي 
تنظم بالتنســيق بني مكتب الشــباب 
والرياضــة باملديرية وأصدقاء ومحبي 
محسن  عفيف  الشيخ  وبرعاية  الفقيد 
عىل  واملقامة  الفقيــد  شــقيق  جابر 
ملعب الفقيد جابر بنادي ردفان مبدينة 

الحبيلني.
وقدم فريق العامير عرضا قويا امام 

فريق الصمود وفاز عليه بثالثة اهداف 
مقابل هــدف يف اللقــاء الذي جرى 

عر امس السبت يف لقاء الدور مثن 
النهايئ.
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