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رئي�س نادي اجلالء :ننتظر قرار وزارة ال�شباب
والريا�ضة يف رفع احلظر عن الأن�شطة الريا�ضية

األمناء  /عدن  /خاص :

أوضح األســتاذ منيف الزغيل،
رئيس نــادي الجــاء الريايض
بخورمكــر ،أن إدارة النادي يف
انتظار قرار وزارة ومكتب الشباب
والرياضة يف رفــع الحظر عىل
املفروض عىل األنشطة الرياضية،
والذي دام ألكرث من شهرين بسبب
جائحة فريوس كورونا املستجد،
والسامح مبعاودة مزاولة املناشط
الرياضية مجددا وفق العمل بكافة
اإلجــراءات االحرتازية وإجراءات
الســامة ،كــون الرياضة تعترب
ً
مهــا من األمراض
جز ًءا وقائ ًيا
واألوبئة وتعطي جســم اإلنسان
مناعــة وحاميــة ،يك يتســنى
للشــباب التواق العودة ملامرسة
حياتهم الرياضيــة تدريجيا حتى
زوال الجائحة إن شاء الله .
وقال منيف الزغــي" :نتمنى
مــن الجهــات املعنية بالشــأن
الريــايض اتخاذ قــرارات العودة
مــع وضع الــروط املناســبة
التي تحمي الجميــع من اإلصابة
باملرض  -ال قدر الله  -والســاح

بعودة الحيــاة الرياضية لألندية
بشــكل تدريجي" .مشــرا إىل
أن "توقف النشــاط لوقت أطول
يرض باملســتوى اللياقي والذهني
لالعبــن ،خاصة العبي املنتخبات
الوطنية مبختلــف األلعاب والتي
تنتظرهــم اســتحقاقات دولية
قادمة" .مضيفا بأن "الوضع يف
عدن يشــكل حالة أفضل ال سيام
بعد عودة مناشط الحياة بصورتها
الطبيعيــة يف مختلــف مناحي
الحياة".
وأشــاد منيف الزغــي رئيس
نادي الجالء الريايض بخورمكرس
حــرص وزارة ومكتب الشــباب
والرياضــة بعدن عىل ســامة
الرياضيني بشــكل عام من خالل
إصــدار قــرار تعليــق وتوقيف
األنشــطة الرياضية يف ظل تزايد
معدل اإلصابــة بجائحة كورونا،
املرض الــذي أقلق العــامل أجمع
وســاهم يف إعالن حالة طوارئ
يف أغلب البلــدان ...متمنينا من
املــوىل تعاىل أن ينجــي الجميع
ويحفظ البالد والعباد من األمراض
واألوبئة.

ً
وديا ..براعم املرحلي يكت�سح
براعم �شباب الأحمدي برباعية

عدن  /خاص :

متكن براعــم أكادميية املرحيل
الرياضية من الفــوز عىل براعم
شــباب األحمدي من خور مكرس
بنتيجة  0 - 4عىل ملعب مدرســة
ســيف بن ذي يــزن يف مديرية
صرية  /كريرت.
حيــث أنهــى براعــم املرحيل
الشوط األول بالتقدم بنتيجة / 2

صفر كانت مــن إمضاء الالعبني
خالد خطاب وبشار الربدادي .
يف الشــوط الثاين عزز صغار
املرحيل النتيجة بهدفني آخرين من
أمضاء الالعبــن عبدالله الرويس
وخالد خطاب.
ليعلن الحكم أنور حسني فرحان
صافرتــه بانتهاء املبــاراة بفوز
فريقنا الرباعم بنتيجة .0 - 4
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�أهلي �إمناء يدك �شباك اجلزيرة بخما�سية يف بطولة �شهداء املن�صورة
عدن  /صالح األصبحي :

متكــن فريق أهيل إمناء من إلحاق هزمية قاســية مبنافســه
فريق الجزيرة بنتيجة قوامها خمســة أهــداف مقابل هدف ،يف
إطار مباريات الــدور األول يف بطولة شــهداء املنصورة الكروية
بنسختها الثانية والتي تقام مبشاركة  32فريقا شعبيا من مختلف
مناطــق محافظة عدن ،وتلعب بنظام خروج املغلوب من دور واحد
ويســتضيف مبارياتها ملعب مدرسة سعيد ناجي مبنطقة حاشد،
بتنظيــم من الكابنت عيىس محمد والكابــن صالح باتو والكابنت
راجي أبو خالد والكابنت محسن البوري .
شوط املباراة األول انتهى بتقدم فريق أهيل إمناء بهدفني مقابل
هدف ،اســتطاع من خالله نجوم الفريق مــن اإلجادة يف امتالك
تفاصيل اللقاء منذ انطالقة صافرة البداية بتسجيله هدف األسبقية
عن طريق نجم املباراة رفعت ســمري  ،قبــل أن يعود فريق الجزيرة
ألجواء اللقاء بتسجيله هدف تعديل األوضاع عن طريق فهمي عبده،
ليعود فريق أهيل إمنــاء مجددا يف املقدمة بهدف ثاين عرب الالعب
عمر منهيا الشوط األول بتقدم فريقه بالشوط األول بهدفني مقابل
هدف.
ً
تفوقا وأفضلية مطلقة
شوط املباراة الثاين شــهد يف تفاصيله
من جانب فريق أهيل إمناء الذي صنع فيه العبو الفريق العديد من
املناورات أفلح من خاللها نجم املباراة رفعت ســمري من رفع غلة فريقه التهديفية إىل خمسة أهداف بإضافته ثالثة أهداف متتالية
ومحرزا سوبر هاتريك يف اللقاء الذي انتهى بفوز أهيل إمناء بخمسة أهداف مقابل هدف لفريق الجزيرة ،ليصعد أهيل إمناء للدور
املقبل من البطولة.
أدار املباراة باقتدار الحكم عيىس محمد ،وكان الكابنت راجي أبو خالد مراقبا للقاء.

نادي وحدة عدن ي�ستعد لعودة ن�شاطه الريا�ضي وفق ال�ضوابط االحرتازية

عدن  /إعالم النادي :

يعتزم نادي وحدة عــدن الريايض يف
األسابيع القادمة العودة ملامرسة نشاطه
الريايض بعد توقف دام لشــهرين يف ظل
انتشار األوبئة واألمراض وجائحة كورونا.
وأرسل رئيس نادي وحدة عدن الريايض
"د .وسام معاوية" رســالة رسمية ملدير
مكتب الشــباب والرياضــة يف عدن "م.
نعامن شاهر" يتحدث فيها عن عزم النادي
باستئناف النشــاط الريايض وكان نصها
كاآليت:
"املوضوع :عودة النشاط الريايض
باإلشارة للموضوع أعاله وبعد مالحظتنا
لعودة مناشــط الحياة بصورتها الطبيعية
يف مختلف املجاالت ،نــود إحاطتكم بأننا
نعتزم عودة النشاط الريايض لأللعاب التي
متارس يف نادينا ،واألخــذ بعني االعتبار
بالعمــل بكافــة اإلجــراءات االحرتازية
وإجراءات الســامة ،وقبــل إعالننا عودة

النشاط نأمل تكرمكم باملوافقة عىل طلبنا
والرد عىل رسالتنا".
وشدد رئيس نادي وحدة عدن بأن عودة
النشاط الريايض بالنادي مرهون مبوافقة
مكتــب الشــباب والرياضة والتمســك
باإلجراءات االحرتازية للوقاية من األوبئة
مع األخذ بعودة األلعــاب تدريج ًيا وعودة
املناشط املختلفة كمجموعات وليس دفعة
واحــدة حتى زوال هذه الجائحة إن شــاء
را بأن توقف النشاط الريايض
الله ،مشــ ً
أرض بحياة الرياضيني ذهن ًيا وبدن ًيا  ،وبأن
نادي وحدة عدن هو النادي الوحيد املستمر
قبل الجائحة مبامرســة نشاطه الريايض
طوال الســنة للمحافظة عىل لياقة العبيه
ألي اســتحقاقات وبطوالت أكانت محلية
أو دوليــة مع املنتخبــات الوطنية ،منبهً ا
بأن نادي الوحدة هو أكرث نادي ميني يرفد
املنتخبات الوطنيــة بالالعبني واملحافظة
عليهم واجب علينا.

بحضور نجوم دوليني من وطننا الحبيب
ووسط فرحة شــبابية غامرة ،تم مبدينة
عتق افتتاح ملعب ذيبان أسباير الكبري ،أول
ملعب معشب يف املحافظة بكلفة إجاملية
تقدر بـ ( ) 60مليون ريال تقريب ًا ،واستغرق
العمل فرتة زهاء شهرين كاملني وبصورة
مكثفة من قبل مؤسســة العشب األخرض
الدولية وقد تضمن الكرنفــال االفتتاحي
بلقاء اســتعرايض رائع جمــع أكادميية
ذيبان أســباير نــال استحســان الجميع
وبحضــور جامهري كبرية وشــخصيات
اجتامعيــة ورياضية توافــدوا من جميع
مديريات املحافظة ،ثم اللقاء الثاين وجمع
فريق نجوم الزمن الجميل مع فريق ملعب
ذيبان أســباير والذي جمع نجوم دوليني
عىل مســتوى الوطن ونجوم محليني من
محافظة شبوة يف عرس ريايض وشبايب
جميل اســتمتعت الجامهري بهذه الكوكبة
بعيدا عن اآلالم واألحــزان ومآيس الحرب
العبثية التي راح ضحيتها الشــباب أجيال
الغد املرشق.
ويف كلمــة له هنأ املســتثمر الريايض
وداعــم الشــباب الشــخصية الرياضية
الكابنت صادق ذيبان الشــباب والجامهري
الرياضية يف محافظة شبوة بافتتاح أول
ملعب ريــايض كبري معشــب بالعاصمة
عتق وتحقيق هــذا اإلنجاز الذي كان حلام

وصار حقيقة ،معتربا أن هذا اليوم تاريخي
للجميــع يف إطار تقويــة البنية التحتية
للشباب ،مشريا إىل أن دعم الشباب وتنمية
مواهبهم وقدراتهم ميثل أولوية يف ســلم
اهتامماته.
كام قدم الكابنت صادق ذيبان شــكره
وتقديره لكل من ســاهم وتعاون وحرض
حفل االفتتاح البهيــج وتلبية الدعوة ويف
مقدمتهم ضيــوف محافظة عدن الكابنت
فيصل باهرمــز والكابنت محمــد العانة
والكابنت عمر منصــور (جوالن) ،ونجوم
محافظة شبوة يف العرص الذهبي والحايل

ّ
تد�شني �أول ملعب مع�شب مبدرجاته ب�شبوة

عتق  /عادل القباص :

وهم عــي محمــد الحرميل ومحســن
حقروص وأحمــد الجبييل ومنرص باحاج
وخالد الحارشة وإبراهيم املنصوري وأحمد
باحاج (اللــي) وصالح بوعاقله وصربي
عبيــد وصالح مقــرح وعبدربــه برمان
ولطفي باجامل وأبوبكر الجبييل ومحمد
النارصي وعامد الحتري وآخرون...
ويشــمل مــروع امللعــب إىل جانب
تعشيب أرضيته بالعشب الصناعي األخرض
تزويد امللعب مبدرجات للجامهري وأضواء
كاشفة (إنارة) وملحقات أخرى يف منتهى
الروعة.

