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احتاد الإعالم الريا�ضي عدن ينظم دورة يف قواعد اللغة العربية زعيم زاره و�أهلي ال�صرة �أول الوا�صلني �إىل دور الثمانية يف بطولة ال�شهيد العاطفي
”

”

األمناء  /مودية  /عارف علوان :

األمناء  /عدن  /خاص :
يســتهل اتحاد اإلعــام الريايض
مبحافظة عدن  ،انشطته املرتبطة بآلية
عمله املرتبطة بجوانب االداء الصحفي
وذلــك بإقامــة دورة يف قواعد اللغة
العربيــة  ،تم التنســيق لها مع قيادة
االتحاد العام لالعالم الريايض .الدورة
التي تعرب باكورة أعــال الفرع الذي
تم اختياره من قبــل اللجنة العمومية
 ..وضعت لها كثــر من األهداف ذات
الصلة بكيفيــة االرتباط بقواعد اللغة
العربية يف ما يتم نرشه يف الصحافة
املقروءة ..
وتسعى فيها قيادة االتحاد العدين
إىل نرش ثقافة االنخراط يف الدورات
وإكتساب املزيد من األشياء التي تغيب

عن البعض  ،لتطوير قدراته والذهاب
بها إىل ما هو أفضــل خدمة لإلعالم
ولشخصيته.
االستاذ مشتاق عبدالرزاق  ،رئيس
اتحاد إعالم رياضة عدن  ،كشــف عن
أهمية الــدورة وأهدافهــا  ،يف هذا
التوقيــت الذي تتســارع فيه الخطى
الســتعادة روح االعــام الريــايض
بصفته رشيك ال يستغنى عنه يف كل
ممرات االنشطة واملسابقات  ،بصفته
الصوت الناقل لكل الحيثات…
داعيــا الجميــع للمشــاركة
واألســتفادة من الحدث الذي حدد لها
4أيام وتنطلق عــر اليوم األحد يف
مبنى نادي املينــاء الريايض  ..والذي
ســيكون خطوة لعمل مستمر يلبي
التطلعات يف قادم االيام.

الأحقاف يهزم ال�سالم يف بطولة
امل�سابقات الريـا�ضية ب�شبام

انطلقت يف قريــة البطان
التابعــة إداريا ملديريــة مودية
عرص أمــس األول الجمة أوىل
مباريــات الدور الثــاين (دور
ال )16من بطولة الشــهيد نرص
محمــد العاطفي لكــرة القدم
للفرق الشعبية والتي تقام بدعم
من الشيخ أمني العوسجي شيخ
قبيلة البطان مبشاركة  32فريقا
ميثلــون مديريــات ( الوضيع
 -موديــة  --لــودر ) واعتمدفيه نظام خروج املعلبة من مرة
واحدة.
أوىل مباريــات الدور الـ 16
جمعت بني فريقــي الزعيم من
زارة والجوارح مــن نوبة دثينة
والتــي انتهــت ملصلحــة األول
بهدفني مقابل هدف.
زعيم زاره ترجم أفضليته يف
الشــوط األول بهدفني نظيفني
سجلهام عبدالله محمد اليافعي

وصالــح العبد قبــل ان يتمكن
الجوارح من تقليص الفارق يف
الشوط الثاين عرب محمد نارص.
وبهذا الفــوز أعلــن فريق
زعيم نفســه اول املتأهلني إىل
دور الثامنيــة فيام ودع الجوارح
املنافســات من محطــة الدور
الثاين.
ويف ثــاين مباريــات دور
ال  16التي أقيمــت عرص أمس
متكن فريق أهيل رصة النخعني
من لــودر من تحقيــق انتصار

صعب عىل حســاب االتحاد من
الوضيع وبــركالت الرتجيح بعد
انقضاء األوقات األصلية بالتعادل
االيجايب بهدف يف كل شــبكة
يف منازلــة جميلــة ومفتوحة
بني الطرفني ..حيث كان االتحاد
السباق يف التسجيل عرب (صالح
الهو) قبــل أن ينجح األهيل يف
إعادة اللقاء إىل نقطة البداية عرب
سالل الســلف ..ليكون الحسم
عرب نقطة الجزاء التي ابتســمت
لالعبي أهيل امرصة ()2/4

منتخب ال�شباب يبد�أ مع�سكره الداخلي قريبا واملع�سكر اخلارجي يف �أكتوبر
املنسق االعالمي  /عبداهلل قائد علي :

يبدأ منتخب الشباب معسكره
الداخــي يف االيــام القادمة
بالعاصمة صنعاء بقيادة املدرب
القدير الكابنت امني الســنيني
حيــث ســيبدأ املــدرب اعداد
املنتخب بدنيا وفنيا ثم الخروج
اىل معســكر خارجي يف شهر
اكتوبر القادم الستكامل االعداد
واختيار التشكيلة النهائية التي
ســيخوض بها املنافسات التي
تســتضيفها دولــة قطر حيث

يخــوض املنتخب املنافســات
حسب اآليت :
 6 -نوفمرب  -اليمن  -تركامنستان

  8نوفمرب  -اليمن  -سرييالنكا 10 -نوفمرب  -اليمن  -قطر .

ت�أجيل انطالقة جتمع ح�ضـرموت للدوري التن�شيطي
األمناء  /املكال  /خاص :

األمناء  /شبام  /خاص :
ضمن املسابقة الرياضية الكروية التي
يرعاها الشــخصية الرياضية أبو يسلم
بلقصري متكن فريق األحقاف بشبام من
الفوز عىل فريق الســام بشــبام بثالثة
اهداف لهدف وحيد .
بدأ الشــوط رسيعا بصناعة الفرص
من الجانبــن ويف الدقيقــة 11افتتح
األحقــاف اول األهداف عن طريق الالعب
برك صــري خراز بعدها تبــادل العبني
األحقــاف الهجــات الخطــرة مل متر
اال اربــع دقائق ليعلــن االحقاف الهدف
الثاين يف الدقيقــة 15عن طريق الالعب
عبداللــه ماهر بلقصري واســتمر اللعب
بني الفريقني حاول العبني فريق السالم
بهجامت خطريه الكن دون جدوى ليعلن

بعدها الحكم نهاية الشــوط األول بتقدم
فريق األحقاف 2/0
تبادل الطرفني الكرة واملحاوالت حصل
العبني السالم عىل فرص ولكن مل ينجح
بها واستمر اللعب ويف الدقيقة  19ليعلن
االحقاف عن الهدف الثالث سجله الالعب
صالح احمد خراز اســتمر اللعب وحاول
السالم تســجيل هدف ويف الوقت البدل
الضائع أعلــن الحكم عــن رضبه جزاء
لفريق السالم تقدم لها االعب معاذ صالح
خــراز ليعلن الحكم نهايــة املباراة بفوز
فريق األحقاف بشبام . ١/٣
أدار اللقــاء  ،حكم ســاحه ابراهيم
الحســني ،مســاعد أول عامد الكثريي،
مساعد ثاين عامد الســمني ،حكم رابع
سامل باحجر .

وجه اتحاد كــرة القدم بســاحل حرضموت
تعميــا لألندية املشــاركة يف بطولــة الدوري
التنشيطي ألندية الدرجتني االوىل والثانية (تجمع
حرضموت) وهي اندية الشعب والتضامن وسالم
الغرفة وشــبام من حرضموت والجزع من املهرة
بشــأن تأجيل انطالقة مباريات التجمع الذي كان
مقررا له يوم الجمعة  6سبتمرب الجاري اىل وقت

اخر .
وجاء التأجيل بحســب اتفــاق األندية وفرع
االتحــاد يف اإلجتامع الفني الــذي عقد يوم 24
اغســطس والذي اكد عىل رضورة تعزيز االندية
مبخصصاتها قبل انطالقة مباريات التجمع.
وكان مقــررا ان تجرى يــوم الجمعة مباراة
افتتاح التجمع بني فريقي شعب حرضموت وجزع
املهرة وتجرى وامس الســبت  7ســبتمرب مباراة
تضامن حرضموت وشبام .

