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اليوم  ..انطالق الدورة التدريبية املتقدمة للتايكواندو بعدن

عدن  /عالء عياش :
تنطلق عرص اليوم االحد بنادي امليناء بالتواهي فعاليات
الــدورة التدريبية املتقدمة للعبــة التايكواندو والتي تقام
لغرض تأهيل مدريب االندية واكتسابهم الخربة واطالعهم
عىل مستجدات القانون  ،و ينظمها اتحاد لعبة التايكواندو
بعدن  ،برعاية اللجنة األوملبية اليمنية وتحت ارشاف مكتب
الشباب والرياضة بالعاصمة عدن .
ويحارض يف الدورة التي تقام يف الفرتة من 7-11يوليو
2019م  ،بقاعة نــادي امليناء مبديريــة التواهي  ،املدرب
الدويل املحــرف يف االتحاد الســعودي و العب منتخب
اليمن الســابق الحاصل عىل برونزية اسياد اسيا يف لعبة
التايكواندو الكابنت اكرم النور .
وتهدف الدورة التي تقام مبشــاركة  25مدربا للعبة يف
عدن اىل تأهيل وصقل مدربني محافظة عدن ومساعديهم
 ،مــن خالل املحارضات النظرية حول املهارات االساســية
وتعريفها واهميتهــا وطرق التدريــب  ،وايصالها لالعب
بالطريقة الصحيحة لرفع القــدرات الفنية واملهارية لدى
منتسبي لعبة التايكواندو .
وقد أفــاد بذلــك األخ عبدالله الرشيف رئيــس اتحاد
التايكواندو بعــدن مؤكدا بأن جميــع التحضريات للدورة

جاهزة وســتنطق بحســب املوعد املحدد يف نادي امليناء
الريايض ،متمنيا من جميع املشاركني يف الدورة االستفادة
من أجل تنمية معارفهم وااللتزام النجاح الدورة والتي تأيت
يف إطار نشــاط االتحاد وتأهيل الكوادر الفنية للعبة من
أجل تطوير مستوى اللعبة مستقب ًال.

تقام برعاية انتقايل �أبني..

احتاد احل�صن اول املت�أهلني للمربع الذهبي يف بطولة �شهداء خنفر للأبطال

األمناء  /جعار  /عارف علوان :
قطع فريق االتحاد من الحصن اول
بطاقات التأهل إىل الدور نصف نهايئ
يف بطولة شهداء خنفر الكروية للفرق
الشعبية إلبطال الدوري الرمضاين يف
مديريتي زنجبــار وخنفر والتي تقام
برعاية املجلــس االنتقايل مبحافظة
أبني وتنظمها دائرة الشباب والطالب
مبديرية خنفر مبشــاركة  16فريقا
يتنافســون بنظام خروج املغلوب من
مرة واحدة.
وجاء تأهل اتحــاد الحصن بعد أن
تجاوز منافســه الزمالــك من باتيس
بركالت الرتجيح بعد انقضاء األوقات
األصلية بالتعــادل االيجايب بهدف يف
كل شبكة يف اللقاء الذي جمعهام عىل
ملعب البيتي مبدينة جعار يف مفتتح
منافسات دور الثامنية للمسابقة.
اللقاء جاء يف اتجاه مثري ومل يكن
فيه اي طرف قادرا عىل نيل األفضلية
والوصول إىل مســاحة فرض التحكم
يف مجريــات األداء لتحقيق الفــوز يف كل أوقات اللقاء
ليصــل يف النهاية إىل تعادل إيجايب بهــدف لكل منهام.
.ليحتكــم الفريقان إىل رضبات الرتجيح والتي ابتســمت
لالعبي االتحاد من الحصن ( )7/8ويعلنوا أنفســهم اول
أطراف املربع الذهبــي ...ونال حارس مرمى الزمالك املتألق
واملعروف عبدالله الشيباين جائزة أفضل العب يف املباراة
واملقدرة بخمســة الف ريال مقدمة عضــو االنتقايل يف

احتاد �سيئون يثخن �شباك االحقاف
برباعية ويبلغ نهائي بطولة املاهر

ترمي  /خاص :

بلغ اتحاد ســيئون نهايئ بطولة املاهر يف نسختها الثالثة لكرة القدم
بعد الفوز الكبــر والعريض الذي حققت االيت عىل منافســة وحصان
البطولة فريق نادي االحقاف بالغرف بأربعة اهداف نظيفة..
اللقاء الذي جرى مبلعب الغناء برتيم يف نصف نهايئ البطولة تسيده
االصفر لعبا ونتيجة وكان هو الطرف االفضل واالقوى..
فبعد دقائق من صافرة البداية اســتطاع العب االتحاد /انس مثقال /
من ادخال االنس والفرحة يف املدرج االصفر بتســجيله الهدف االول الذي
كان كافيــا بإدخال الطأمنينة والثقة يف كتيبــة االيت فيام كان التوهان
والحرية بادية عىل وجوه العبي شباب االحقاف الذين تلقوا هدفا ثانيا قبل
انتهاء الحصة االوىل بواسطة امليرسي ادريس..
يف الشــوط الثاين ضاعف هداف االتحاد والبطولــة الالعب عبدالله
باوزير من جراح االحقاف بإضافــة الهدف الثالث عن طريق رضبة جزاء
انهى بها امال االحقاف يف العودة للقاء ليتكمن باوزير عبدالله من تسجيل
رابع االهداف قبل نهاية املباراة وهو الهدف السابع له شخصيا يف البطولة
متساويا مع هداف شباب عينات عبد املانع عتور الذي له نفس الرصيد من
االهداف غري ان فريقه ودع البطولة لتبقى الفرصة لهداف االتحاد عبدالله
باوزير يف احراز لقب الهداف يف حال تسجيله اي هدف يف نهايئ البطولة
الذي ســيقام الجمعة القادمة  12يوليو الجاري ويجمع االتحاد بسيئون
وسالم الغرفة وذلك عىل ملعب الغناء برتيم يف نهايئ مثري وساخن ألبرز
ناديان بوادي حرضموت يف الوقت الحايل..

�شعب ح�ضرموت يتعاقد ر�سميا
مع النجم �أحمد باحاج

املحافظة يف صالح سبعة.
وكان من املقرر أن يلتقي عرص الخميس فريقا املسيمري
و الحزام األمني يف خامته منافسات دور ال  16التمهيدي
غري أن فريق الحزام تخلف عن الحضور لخوض اللقاء لتقر
اللجنة املنظمة عىل البطولة احتساب نتيجة املباراة ملساحة
املسيمري ( )0/3الذي سيواجه فريق رصر عرب عثامن يف
دور الثامنية.

ر�سميا  ..ت�شكيل جلنة م�ؤقتة الحتاد القدم بعدن
األمناء  /خاص :
أصدر االتحــاد اليمني العام لكرة
القدم قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لتسري
اعامل اتحاد كرة القدم مبحافظة عدن
بعد ان تم قبول استقالة رئيس االتحاد
املهندس محمد حيدان الذي اعلنها يف
وقت سابق .
وقىض القرار رقم  7لعام 2019م
 ،بتعيني االخوة التالية اســائهم يف
اللجنة املؤقتة التحاد فرع عدن وهم :
 1-احمد العبد رئيسا .

 2احمد الحسني نائبا . 3قحطان بامعوضة امينا عاما . 4اسامة باحشوان عضو . 5محجوب الخطيب عضو .وكان املهنــدس محمــد حيدان
السياري قد قدم استقالته من رئاسة
اتحــاد كرة القــدم بعــدن لظروف
شــخصية كام اوضح يف ترصيحات
اعالمية ســابقة ’ بعد الخالفات التي
ظهرت مؤخرا مــع بعض االندية يف
املحافظة بسبب بعض الجزئيات .

عتق  /عادل القباص

تعاقدت إدارة نادي شعب حرضموت النجم الهداف الكابنت أحمد باحاج الليك
الذي يعد أحد أفضل املهاجمني املحرتفــن املميزين يف الوطن خاصة وأنه العب
مجتهد ونشــيط وهداف متمكن يستغل إمكانياته بشكل مميز وينتظره مستقبل
باهر .
ومن املتوقع أن يكون باحاج إضافه قوية لفريق نادي شعب حرضموت خالل
بطوالت  :رشكة طريان امللكة بلقيس الكروية والدوري التنشيطي ألندية الدرجتي
األوىل والثانية وكأس حرضموت السابعة) إضافة إىل االستحقاقات القادمة .
ويأيت هذا التعاقد الهام عىل ســبيل تعزيز القوة الضاربة للفريق  ،إىل جانب
النجم الدويل رمانة الوسط يف املنتخب الوطني األول سابق ًا  ،والفريق األول لكرة
قدم نادي الشــعب حالي ًا الكابنت منرص باحاج الذي ســبق وأن لعب لفريق نادي
شــعب حرضموت وجاره التضامن وهالل الحديدة والعروبة الصنعاين والشعلة
العدين وتضامن شبوة وطليعة حبان .

