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تقام برعاية انتقالي أبين “

نطمح يف بناء منتخب قوي للم�ستقبل انطالق بطولة ال�شهيد عبده هيثم ال�شطرجنية الفردية
..
عدن  /عالء عياش :

قال الكابنت محمد حســن البعداين
مساعد مدرب منتخبنا الوطني للناشئني
الذي يستعد لخوض غامر املنافسات يف
التصفيات اآلســيوية املؤهلة لنهائيات
بطولة اســيا تحت  16ســنة  :وجدنا
صعوبات كبرية عنــد اختيار وتجميع
العبوا املنتخب يف املرحلــة التمهيدية
نظرا لقرص الفرتة الزمنية والعدد الكبري
من الالعبــن املنخرطــن بالتجارب ،
حاولنا ان يكون هناك نوعا من العدالة من
خالل اعتامدنا عىل تقسيامت بني الالعبني،
وعربها ظهــر لنا بعض الالعبــن الذين
ميتلكون املهارة والقــدرات الفنية االفضل
وكال بحسب املركز الذي اختاره حتى يعطي
افضل ما عنده .
وأشــار البعداين بدء املنتخب معسكره
الداخيل بصنعــاء يف اوىل املراحل والتي
ســتقترص عىل العبوا محافظــات عدن
وتعز واب  ،يعقبهــا املرحلة الثانية لالعبي
محافظــات االمانة وصنعــاء والحديدة
وحرضمــوت  ،عىل ان يخــوض املنتخب
معســكرا داخليا من اربع مراحل اعدادية
حتــى الوصول للعدد املطلــوب واملحدد ..
مضيفا ان الالعبني املختارين سيخضعون
يف املرحلــة الثالثة من املعســكر الداخيل
لفحص الرنني املغناطييس لتأكد من عمر
الالعب وعدم تجاوزه السن القانوين  ،وهو
املعيار النهايئ إلختيــار الالعبني  ،اضافة
اىل القــدرات واملهارات الفنيــة بعيدا عن
الوســاطات والتوصيات  ،واالمر سيكون

محســوم عىل عطاء الالعــب يف امللعب
فقط.
واردف  :نأمل مــن االتحاد ادراك حجم
املســؤولية املرمية عىل عاتقــه وعاتقنا
والعمــل الجاد مــن اجل تذليــل العقبات
وتوفري املناخ املناسب لإلبداع والعطاء من
خالل التنســيق إلقامة املعسكر الخارجي
قبل التصفيات للوصول للجاهزية املطلوبة
 ،وان ال نقع يف مطب االمر الواقع مثل ما
حدث معنا يف املشــاركات السابقة  ،وان
يرشع من اآلن يف إيجاد الحلول واالجواء
املناســبة لتقديــم افضل مــا عندنا يف
االستحقاقات القادمة .
واتم  :لدينا طمــوح كبري مع املنتخب
كجهاز فني والعبــن وجمهور يف تقديم
مســتويات طيبــة والذهــاب بعيدا ليس
بالتصفيــات  ،وامنا نطمح إن نظهر بثوب
املنافــس يف النهائيات  ،وفئة الناشــئني
دامئا ما يراهن ويعول عليها الجمهور يف
ترشيف كرة القدم اليمنية .

�شبيبة الدي�س ال�شرقية بطال لطائرة
املحبة وال�سالم لأندية �ساحل ح�ضرموت
املكال  /فهمي باحمدان :

تأهل فريق الكرة الطائرة لفئة الناشــئني
بنادي شــبيبة الديس الرشقية إىل نهائيات
بطولة كأس املحبة والســام لألندية أبطال
املحافظــات املقــرر اقامتها خــال الفرتة
القادمة .
وســيمثل شــبيبة الديس أندية ساحل
حرضموت يف النهائيات باعتباره بطال لبطولة
ا لتصفيــا ت
ا لتمهيد يــة
ألندية الساحل
بفــوزه عــى
جــاره وحدة
ا لحا مــي
بنتيجــة ثالثة
أشواط مقابل
شــوطني يف
املباراة النهائية
ا لجام هري يــة
واملثرية التي احتضنتها منشــأة نادي وحدة
الحامي .
شــهدت املباراة إثارة وندية وســيطرة
متبادلــة خالل أشــواطها الخمســة فكان
للشــبيبة حق الســبق يف الظفــر بنتيجة
الشوط األول  .25/17ليشهد الشوط الثاين
انتفاضة عارمة ألصحاب األرض والجمهور
فريق الوحدة الذي فرض سيطرته عىل أجواء
الشــوط الثاين وحسم أمره  21 /25وواصل
التفــوق يف الحصة الثالثــة وخرج متفوقا

بنتيجة 25/20
،ومع ســخونة املنافســة واشــتعال
املدرجات باملــؤازرة وزيادة الحامس انطلقت
صافــرة بداية الحصة الرابعة التي اســتعاد
فيها أبناء وادي عمر الســيطرة واالستحواذ
والتقاط النقاط ليعيــدوا كفة املواجهة اىل
التعادل بفارق كبــر 25/9ويذهبوا باملباراة
إىل الشــوط الفاصل والحاســم (الخامس)
الذي كان لهم كلمة الفصل والحسم فيه بعد
ما واصلــوا التقدم
واعلنــوا الفــوز
بنتيجة .15/9
وتوج الشــبيبة
بــكأس تصفيــات
املحبة والسالم ألندية
ســاحل حرضموت
التي أقيمت برعاية
وزيــر الشــباب
والرياضة االســتاذ
نايف صالح البكري
ومحافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية
الثانية اللواء الركن فرج ســاملني البحســني
وأرشف عليها مكتب وزارة الشباب والرياضة
واالتحاد اليمني للكرة الطائرة ونظمها اتحاد
اللعبة بســاحل حرضموت وذلك عقب ختام
املواجهة النهائية التي تفوق فيها أبناء وادي
عمر وتســلم قائد الفريق الســاوي سامل
سمري باحنبص كأس البطولة من قبل املدير
العام ملكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل
حرضموت الكابنت حسن صالح مسجدي.

األمناء  /ابني  /عارف علوان :
انطلقــت بقاعة مبدرســة
امليثــاق بالكــود مبديرية خنفر
محافظة أبني منافســات بطولة
الشــهيد عبده هيثم الشطرنجية
الفردية املفتوحــة التي يرعاها
املجلــس االنتقــايل الجنــويب
مبحافظة أبــن وينظمها قرع
اتحاد الشطرنج باملحافظة.
ودشــنت البطولــة التــي
تجرى منافســاتها وفقا للنظام
للســويرسي من ســبع جوالت
مبشــاركة  40شــطرنجيا من
مختلف الفئات العمرية (رجال-

ناشــئني -فتبات ) وذلك بإجراء
النقلــة األوىل مــن قبل رئيس
القيادة املحلية للمجلس االنتقايل
مبديريــة خنفر فيصــل باعرفه
ورئيس دائرة الشــباب والطالب
بأبني عبد الرقيب السنيدي إيذانا
ببدء املنافسات
وقد أسفرت نتائج اليوم األول
الذي شهد إقامة الثالث الجوالت
األوىل عن تصــدر كل من صالح
جابر وأحمد بكر وطه بكر برصيد
 3نقاط لكل واحد منهم يليهم يف
الرتتيب نعمة ربيح وفكري علوي
برصيد نقطتني.
وكان اإلفتتــاح الرســمي

للبطولة قد استهل بإلقاء كلمتني
من قبل رئيس القيادة املحلية م/
خنفر فيصل باعرفه ورئيس دائرة
الشــباب والطالب بانتقايل أبني
عبد الرقيب الســنيدي اكدتا بأن
قيادة املجلس االنتقايل يف أبني
تويل قطاع الشــباب واألنشطة
والرياضية أهميــة كبرية وأنها
تسعى إىل توفري الدعم والرعاية
واإلهتامم بهذه الرشيحة الهامة
يف املجتمــع ..واســتعرضا يف
كلمتيهام الدور النضايل الذي قام
به الشهيد عبده هيثم والذي وهب
حياته رخيصــة دفاعا عن الدين
والعرض والوطن.

يد القطن تتوج بطال للدوري التن�شيطي على ح�ساب وحدة ترمي

سيئون /خاص :
أسدل الستار عىل البطولة التنشيطية لكرة اليد
ألندية وادي حرضموت بإقامة املباراة النهائية التي
جمعت شباب القطن ووحدة تريم..
املشــهد الختامي للبطولة الــذي اقيم بصالة
الشــهيد عيل عبيــد بامعبد مبدينة ســيئون كان
حامسيا واتسم بالندية بني العبي الفريقني وكانت
يد شــباب القطن هي األفضل من حيث االستحواذ
والتنقالت بالكرة وتســجيل األهداف لتكسب اللقاء
وتتوج بالبطولة بواقع ..٢٠/١٣
فــرع اتحاد اللعبة كرم الجهات املســاهمة يف
إنجاح البطولة اىل جانب الشخصيات التي لها دور
يف نرش اللعبة حيث تم تكريم كال من :

 املهندس  /عيل يســلم باشــعيب مدير عاممكتب الشباب والرياضة بوادي حرضموت
 األســتاذ  /صالح عاشــور عبــدون مديراالتحادات واألندية مبكتب الشباب والرياضة.
االستاذ/احمد محفوظ بارفيد
 الكابنت  /محمد عبدالكريم بن طالب الحكم الدويل  /لطفي عمر بازياد الكابنت  /طالب بدر الكثرييطاقم حكام اللقاء النهايئ لنهايئ تكون من:
 حمدي فرارة “ حكم أول فهمي عبده “ حكم ثاين محمد الجهوري “ مسجل عامد النويب “ ميقايت -لطفي بازياد مراقب

