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برعاية الوزير نايف البكري والمحافظ عيدروس الزبيدي

غدا  ..جنوم (�أبني وال�ضالع) يقابلون جنوم (عدن وحلج) يف ذكرى الت�صالح والت�سامح

الأمناء  /عدن  /محمد فتحي:

يحتضن ملعب( شهداء وحدة عدن) يف
مديرية الشــيخ عثامن عرص غد ًا األربعاء
مباراة ذكرى التصالح والتسامح الجنويب
برعاية معــايل األســتاذ (نايف صالح
البكري) وزير الشــباب والرياضة واللواء
القائد (عيدروس قاسم الزبيدي) محافظ
العاصمة عدن وتنظيم نادي وحدة عدن ،
وإرشاف مكتب الشباب والرياضة  ،واتحاد
كرة القدم بعدن .
املبــاراة الكروية التي تقام مبناســبة
ذكرى التصالح والتســامح تجمع يف هذا
العام نجوم محافظتي (أبني) و (الضالع)
مبنتخــب موحد يقوده املــدرب الوطني
الكبــر (حيدرة فضل) ومســاعد املدرب
الكابــن (خليل علــوي) و(انيل محمد)
إداري ًا .
ونجــوم محافظتي (عــدن) و (لحج)
مبنتخــب موحد يقوده املــدرب الوطني
الكبري (محمود عبيد) ومســاعد املدرب
الكابنت (عارف هيــكل) والكابنت (عيل
عوض متعايف) مدرب ًا للحراس والشــاب
الخلوق (أحمد العســييل) إداري ًا ملنتخب
نجوم عدن و لحج يف يوم توحيد الصف

الجنويب وإعالن ذكرى التصالح والتسامح
بني أبناء الجنوب الذي أرسل رسالة للعامل
بأن أبناء الجنوب عــى قلب حب الوطن
الجنويب لبناء مســتقبله املرشق تاركني
نزاعــات املايض للنســيان ليكون الهدف
القادم اســتعادة الدولة الجنوبية وتحديد
املصري من شعب الجنوب العظيم .
قامئــة منتخــب نجوم عــدن ولحج
تكونت من  22العبــ ًا فيام اعتذرت (إدارة
نادي التــال) عن املوافقه لالعبي فريقها
للمشــاركة ضمن صفوف فريق (نجوم

عدن)  ..القامئة كالتايل :
 سامل الهارش  -عيل العبيس  -عامرحمصان  -متعب نجيب  -أحمد الســال
 محمد الكوين  -عمــر عبدالله  -رايضمحمد  -محمد عيل فريد  -عالء الصايص
 عبدالخالق الشــعيبي  -حمودي الشيبة أكرم الصلوي  -مناف ســمري  -سعيدعبدالله  -أحمد حامــد  -نواز عبدالهادي
 كميل طارق  -محســن قراوي  -عقيلالعطــاس  -ســليامن املحروقي  -محمد
صالح حيدرة.

عدن  /نجيب المحبوبي :

اخ ُتتمت صباح األحد الدورة اإلنعاشية لحكام كرة السلة بعدن
ولحج والذي نظمها اتحاد عدن لكرة السلة وبرعاية معايل وزير
الشــباب والرياضة نايف البكري وتحت إرشاف مكتب الشــباب
والرياضة بعدن واحتضنها نادي امليناء الريايض بالتواهي.
الدورة اإلنعاشــية الذي اســتمرت ملدة يومــن وحارض فيها
املحارض/عدنان أبو بكر جليش  ،وشــارك فيها حكام محافظة
عدن ولحج  ،حيث تم مناقشــة اللوائــح والقرارات الحديثة الذي
اســتحدثها االتحاد الدويل لكرة الســلة وذلك اســتعداد ًا لعودة
النشاط السلوي يف عدن .
ويف ختــام الدورة تم تكريم الحكام املشــاركني فيها وتكريم
املحارض  /عدنــان جليش باإلضافة لتكريم مديــر عام مديرية
التواهي  /عبد الحميد الشعيبي بدرع تقديري وذلك تقدير ًا لدوره
يف دعم بطولة  14أكتوبر للناشــئني التي أقيمت يف ملعب نادي
املينــاء ،باإلضافة لتكريم نادي املينــاء واألخ  /عرفات الضالعي

احتفاء بالذكرى الـ  56لتأســيس
ً
"نادي االنطــاق الريايض" مبنطقة
الوهط محافظة لحج أقيمت احتفالية
كروية عــى ملعب النــادي جمعت
االنطالق مع ضيفه فريق نادي التالل
الريايض يف مباراة حامســية غلب
عليها طابع الندية  ،وحاول كل فريق
الوصول إىل شباك اآلخر عرب الهجامت
املتبادلة التي شــهدها اللقاء  ،ولكن
مهاجمي الفريقني أضاعوا العديد من
الفرص السانحة لينتهي اللقاء الودي
والحبي الــذي قاده باقتــدار الحكم
سعيد غالب بالتعادل السلبي .
حرض املبــاراة اإلخوة  :محمد نرص
شاذيل وكيل محافظه عدن  ،وفرحان
املنترص مدير عــام اإلعالم الريايض
بوزارة الشــباب والرياضــة  ،ورائد
جعفر مدير مكتب الشباب والرياضة
بلحج ،واملهندس محمد حيدان رئيس
اتحــاد الكرة بعــدن  ،وخالد اليامين
رئيس اتحــاد الكرة لحــج  ،ومحمد
داؤود رئيــس نادي التــال وأعضاء
الهيئــة اإلداريــة واملــدرب الوطني
املعروف الكابنت محمد ،عبدالله سامل
ونخبــة من رجال اإلعــام الريايض

وتكريم نادي الجالء الذي تســلم شهادته الكابنت السلوي القدير
عبدالاله أمان .

ال بد من شــباب صفوة أن يكرموا عدد ًا كبري ًا من
الالعبني القدامى والحارضين وألقى عدد من شباب
صفــوة محارضات قيمة بعنوان ( العقل الســليم
يف القلــب الســليم ) وحظي الشــباب الريايض
باستحسان ورىض من قبل األهايل وإدارة األربطة
اإلسالمية واملهنية والتعليمية وعىل رأسهم الشيخ
رحــب بالضيوف
العالمــة أبو بكر الهــدار الذي ّ
والشــباب وأثنى عليهم وعــى عطاءهم وقال أن
ذلك أقل ما ميكــن تقدميه ألصحاب الزمن الجميل
واللذين يســتحقون كل تقدير وعرفان مبا قدموه
يف املالعب الرياضية.
وقد كــرم عدد كبري من الالعبــن أمثال  :عيل
بن عيل شمســان  ،حميد القرييش  ،جالل عفارة
 ،إيهاب عفارة  ،مشــتاق محمد سعد  ،ماهر قاسم
 ،هاين عبدالكريم  ،نرص حســن  ،كام تم تكريم

الشــخصية الرياضية الوكيل عبدالحميد الصعيدي
بالجهــود الذي بذلها يف الرياضــة  ،كام كرم من
شباب املنتخبات الوطنية سامل جامل العب الشباب
أحمد ماهر العب الناشــئني  ،أمــن عىل صالح
الناشئني  ،وكلهم من أبناء الشيخ عثامن.
يذكر أن الكابنت نرص حســن بــذل جهود ًا يف
التنســيق إلنجاح هذه الفعالية التكرميية من قبل
منتدى شباب الصفوة وهي بادرة طيبة عرفان ًا مبا
قدمه نجــوم الزمن الجميل للرياضة والوطن حيث
قام الشيخ أبوبكر الهدار مدير األربطة اإلسالمية
والتعليمية بجولة حول أجنحــة الرباط والتعرف
عىل معــامل وأروقة الرباط وشــكر خالل الجولة
نجوم الزمن الجميل والكابنت نرص حسني مرشف
الفرق الشــعبية يف الشيخ عثامن والقامئني عىل
الرباط .

يتقدمهم ســفري اإلعــام بالدوحة
القطرية األستاد نارص الحريب وخالد
هيثم وفضل الجونة ونجيب املحبويب
ورئيس نادي االنطالق عارف باعوين
 ،وكوكبة من نجوم نــادي االنطالق
ورياضة لحج.
ويف نهايــة املباراة التــي انتهت
بالتعادل الســلبي تم تســليم كأس
الذكرى الـــ  56هدية لنادي االنطالق
الريايض .
املباراة جرت يف أجــواء احتفالية
رائعة شــهدت تقديم زهرات النادي
فقرات غنائية جميلة بني الشوطني،
كام نقلت املباراة عرب اإلذاعة الداخلية
بصوت املعلق الريايض املعروف سامل
القرييش الذي أبدع وأمتع الحارضين
بوصفه الرائع ملجريات اللقاء .
وعىل هامــش االحتفالية الكروية
قامــت إدارة نادي االنطــاق بتكريم
اإلعالمــي نارص الحــريب الصحفي
اليمنــي املتألق يف "جريدة ســتاد
الدوحة القطريــة" املوجود حاليا يف
زيارة لألهل واألحباب يف عدن  ،وكذلك
تكريم املدرب الوطني املعروف /محمد
عبدالله ســامل الذي كانت له بصامت
إيجابية يف تاريخ النادي.

قدامى عرفان والعني يف احتفالية تكرمي
الداعم الريا�ضي ال�شيخ التميمي

لحج  /ف�ضل الجونة :

لفتة طيبة لالعبي الزمن اجلميل واحلا�ضر من منتدى �شباب ال�صفوة

عدن  /با�سل الوحي�شي

االنطالق اللحجي يحتفي بذكرى الت�أ�سي�س
باحتفالية كروية جمعته مع التالل
لحج  /ف�ضل الجونة :

اختتام الدورة الإنعا�شية حلكام كرة ال�سلة بعدن وحلج

نظم منتدى شــباب الصفــوة فعالية تكرميية
لالعبي الجيل القديم والذهبــي  ،واللذين لهم باع
طويــل يف كرة القدم يف مدينة الشــيخ عثامن ،
وقد أقام "دار األربطة اإلسالمية" يف لفتة كرمية
ومبشــاركة عدد كبــر من العبي الزمــن القديم
والجميل يف الشيخ عثامن وبعض العبي املنتخبات
الوطنية اللذين أبلوا وقدموا للرياضة ولكرة القدم
الكثري وقد حــان األوان لتكرميهــم وهذا أقل ما
ميكن أن يقدم لشــباب الجيل السابق  ،وقد كانت
بادرة طيبــة ولفتة كرمية تبناها منتدى شــباب
صفوة ويف حفل ريايض جميل وديني ســادة جو
من اإلخاء واملحبة وروح الــود والتقدير ملا قدموه
القدماء من الالعبني وقدمت لهم شهادات تقديرية
عرفان ًا بعطائهم وما قدمــوه لرياضة عدن .فكان
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األمناء  /العني  /عارف أحمد :
مببادرة ذاتيــة ويف لفتة أكرث من
رائعة من قبل رئيس قطاع الشــباب
باملجلــس األهــي مبنطقــة العني
الكابنت  /ســامل نارص الكوين تجاه
أبرز الداعمني للشــباب والرياضيني
باملنطقة احتضن ملعب (نادي العني)
مبديرية لودر محافظة أبني االحتفالية
الكروية التي جمعــت قدامى ناديي
عرفان والعني عــى كأس رد الجميل
للداعم الشــيخ  /عبد الخالق التميمي
(الحرضمي).
املواجهة االحتفالية التكرميية التي
متيزت بروعــة الرتتيب ودقة التنظيم
وتزينت بحضور جامهريي كبري جاء
للمشاهدة واالســتمتاع بالكثري من
فواصل الفن الكروي األصيل يف زمنه
الراقي والجميل  ،فقــد جاءت الئقة
بقيمة الحدث واملناسبة..
ليقــدم الفريقان ملحــات كروية
شــيقة نالت استحســان الحارضين
وأعادت إىل الذكريــات ماضي ًا كروي ًا
جمي ًال طيلة شوطي اللقاء الذي انتهى
ملصلحــة فريق عرفــان بهدف وحيد
سجل يف الشوط األول .
ويف نهايــة اللقــاء قــام عريس

االحتفالية الداعم الشيخ  /عبد الخالق
التميمي مبعية /عــي عمري األمني
العام للمجلــس األهيل مبديرية لودر
 ،ونائــب رئيس االتحــاد العام للكرة
الطائرة  /حســن عــوض العزاين
بتســليم كأس املنابة لقائدي ونجمي
قدامى عرفان خالد مفتاح وعبد الفتاح
غرامة  ..كام جرى تكريم أفضل العب
يف املباراة والتــي نالها العب عرفان
نيــار الصليطي وأحمد العر كأفضل
حــارس يف املبــاراة وصاحب هدف
املباراة الوحيد عــادل مفتاح مببالغ
مالية.
ويف لفتة أكرث من رائعة قام منسق
االحتفاليــة الكابنت  /ســامل نارص
الكوين بتكريم املحتفى به الشــيخ /
عبد الخالق التميمي بشهادة تقديرية
نظري مواقفه ودعمه الســخي لكافة
األنشطة الشبابية والرياضية مبنطقة
العني ..كــا قام فيلســوف اإلعالم
الريايض ومدير ثانوية العني ســابقا
محمد العولقي بتكريم رئيس مجلس
اآلباء الســابق للمدرسة األب الفاضل
(صالح محمد الحامد) كنوع من باب
رد الجميــل والتقديــر لعمله الدؤوب
ولجهوده املتواصلة يف خدمة املدرسة
منذ تأسيسها.

