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رياضة

األمنــاء / عدن / 
عالء عياش:

قيــادة  دشــنت 
السلة  كرة  فرع  اتحاد 
رئيس  برئاسة  بعدن، 
عبده  ســعيد  االتحاد 
العام  واألمني   ، سعيد 
النزول   ، وضاح حنبلة 
ألنديــة التالل وامليناء  
لالطالع عن قرب عىل 
األندية  اســتعدادات 
والوقوف  باملحافظة 
جهوزيتها  مدى  عىل 
منافســات  لخوض 
املحافظة  تصفيــات 
للبطولــة  املؤهلــة 

الكبار والتي ينظمها  التنشيطية فئة 
االتحاد العام لكرة الســلة يف بداية 

شهر نوفمرب 2020 .
التي تأيت يف إطار  الزيارة  وخالل 
خطط واهتاممات فرع االتحاد بعدن 
تم دعــم األندية بالكــرات الخاصة 
بالتامرين لالســتعداد بطريقة جيدة 
بجاهزية  البطولة  منافسات  لدخول 
تامة وتسجيل حضور مرشف يعكس 
عراقة لعبتي كرة السلة يف الناديني .

سعيد  عبده  ســعيد  الكابنت  وأكد 
رئيس اتحاد فرع كرة السلة يف عدن، 
أن االتحــاد قد أقر يف وقت ســابق 
برنامجه للنزول واالطالع عىل أوضاع 
اللعبــة يف األندية، وتلمس همومها 
والوقــوف بجديــة وحل املشــاكل 
بعضها  تواجــه  التي  والصعوبــات 

وبحســب اإلمكانيات املتاحة أمامها 
.. مشــرا إىل أن االتحاد ســيحاول 
النزول  القادمة الستكامل  الفرتة  يف 
األوىل  الدفعة  وتسليم  األندية  لباقي 
وهي  االتحاد  مــن  املقدم  الدعم  من 
عبارة عن كــرات ، نهدف من خاللها 
للمحافظة  األعباء  التخفيف من  عىل 
عــىل اســتمرار توهــج اللعبة يف 

املحافظة .
وســبق وقد وجه االتحــاد العام 
لكرة السلة يف األيام املاضية إشعارا 
لفروع االتحادات واألندية باالستعداد 
للبطولــة التنشــيطية فئــة الكبار 
االتحاد عىل مرحلتني  ينظمها  والتي 
،املرحلة االوىل ) تصفيات املحافظات 
( يف شهر نوفمرب ،  واملرحلة الثانية 
النهائيات ) أبطال املحافظات ( وتقام 
يف مدينة سيئون يف ديسمرب املقبل .

مكيراس/ بدر مقيبلي:
باصغر  دوري  منافســات  ضمن 
لكرة القدم النســخة الـ4 دور الـ 16 
نادي شــباب مكراس  فريقا  التقى 
العاصمة  ونادي شباب عريب ديريب 
نهايئ  البطولة  مباريــات  أقوى  يف 

مبكر يف كل يشء. 
وبحضور جامهــر كبر جدا من 
متكن  ومكــراس  البيضاء  أرجــاء 
شــباب مكــراس املرصــع بنجوم 
ســامل  )الحارس   - الوطني  املنتخب 
ومحمد  الشــهري  وصالــح  عوض 
العبيــدي وعمــر الداحــي وجميل 
النجار  ومحمد  جامل  ومفيد  الدبعي 
وعامر نعامن ومحمد العبيدي وصام 

القعر( -  نعامن وطارق جالل وسيم 
وبصعوبة عىل شباب عريب بالعبيه 
الشباب )وكان أداؤهم ضعيفا( الذين 
قدموا مباراة تاريخية وكانوا ندا قويا 
واألفضل وساندهم جمهورهم األحىل 

واألكرب واألروع. 
سجل هدف مكراس اليتيم الدويل 
محمد العبيدي يف د25 من الشــوط 

األول. 
تأهل شباب مكراس  الفوز  وبهذا 
إىل دور الـــ 8 متوجها إىل نيل كأس 
البطولة بــدون منافس بعد خروجه 
من النفــق املظلم وكابوس شــباب 

عريب فهو البطل من اآلن.
العــب املنتخب عمــر الداحي نال 

لقب أحسن ال عب يف املباراة.

عدن/فضل اجلونة :
لتنظيم  بعدن  الشــطرنج  اتحاد  يســتعد 
أندية  لالعبي  الدوليــة  التصنيفية  البطولــة 
الالعبني  جاهزية  عــىل  والوقوف  املحافظة 
املنافســات  لخوض  اســتعدادهم  ومــدى 
الشــطرنجية، خاصة بعد رفــع الحظر عن 
عقد  السياق  هذا  ويف  الرياضية.  األنشــطة 
اجتامع لفرع االتحــاد يف قاعة االجتامعات 
بالشــيخ  الرياضية  باملدينة  املغطاة  بالصالة 
عثامن، برئاســة رئيس االتحاد رمزي محمد 
قاســم، حيث وقف يف بداية االجتامع دقيقة 
أحمد عبدالله  باســل  الفقيد  حداد عىل روح 
الرئيس الســابق لالتحاد الــذي وافاه األجل 

مؤخرًا بسبب وباء كورونا رحمه الله.
من  عدد  مناقشــة  تم  االجتــامع  وخالل 
القضايــا الهامــة التي تهم نشــاط االتحاد 
وتفعيلــه خــالل املرحلة القادمــة، وخرج 
االجتامع بعدد من النقاط التي تعزز دور عمل 
يتناسب  املســتقبلية ومبا  وأنشطته  االتحاد 
مع نشاط اللعبة وتشــجيع مامرستها عىل 
وتطوير مستواها  املحافظة  أندية  مســتوى 
اللعبة،  نشاط  رقعة  توســيع  والحرص عىل 
وقد حدد االجتامع عدًدا من النقاط واملطالبة 

األولية بتوفرها، وهي عىل النحو التايل:

رضورة توفر أدوات ومســتلزمات اللعبة 
من قبل قيــادة االتحاد العام ودعم نشــاط 

الفرع بعدن.
الفقيد باســل أحمد  إقرار بطولة باســم 
عبدالله وذلك من بــاب الوفاء والعرفان لدور 
الفقيد وجهــوده التي بذلهــا لخدمة اللعبة 
وعىل أن تليها بطولة مفتوحة لرفع مستوى 

اللعبة يف عدن.
املدرسية لخلق   االهتامم األكرب باألنشطة 

قاعدة شطرنجية من الفئات العمرية للذكور 
واإلناث لتأمني مستوى اللعبة مستقباًل.

 رضورة تأهيل مختــي اللعبة ومنحهم 
للعبة يف  العــام  االتحاد  الفرصة من قبــل 

االلتحاق بالدورات التأهيلية.
 مواصلــة برنامــج النــزول امليداين من 
قبل اتحاد الشــطرنج بعــدن إىل بقية أندية 
املحافظــة ملناقشــة تفعيل نشــاط اللعبة 

وتشجيع مامرستها عىل مستوى األندية.

حلج /األمناء / عارف احمد :
وضــع منتخــب قدامــى مديرية 
الحوطة قدما يف الدور نصف النهايئ 
الشعبية  الفرق  العبي  قدامى  لبطولة 
ملن  لحج  محافظة  مديريات  ملنتخبات 
تجاوز سن )األربعني عاما( بعد فوزه 
مديرية   قدامى  منتخب  عىل  العريض 
املالح بنتيجة  )6/2( ، يف اللقاء الذي 
األول األحد عىل  جمعهام عرص أمس 
ملعب منطقة القشعة ضمن املجموعة 
التنشيطية   املسابقة  إطار  يف  الثالثة 
التي ينظمها ويــرشف عليها املجلس 
الريــايض للفرق الشــعبية مبديرية 
تنب ويرعاها مديــر عام املديرية األخ 

محسن جعفر السقاف.
قدامى  منتخب  عــزز  الفوز  وبهذا 
الحوطــة حظوظه يف بلــوغ الدور 
النهايئ كأول املجموعة برصيد  نصف 
األهــداف فقط عن  نقاط وبفارق   3
الذي ميلك نفس الرصيد،  منتخب تنب 
مباراة  يف  املنتخبان  ســيلتقي  حيث 
هامة  لتحديــد صاحب بطاقة التأهل 
والتي سيدخلها  املجموعة  األوىل عن 
منتخــب الحوطة بفرصــة الفوز أو 
التعــادل، فيام يحتــاج منتخب تنب 
الفوز دون سواه وبأكرث من 3 أهداف 
لضــامن التأهل ، فيــام ودع منتخب 
املالح منافسات  البطولة مبكرا بعد أن 

تذيل مؤخرة املجوعة بدون نقاط من 
خسارتني.

حســم  قد  الحوطة  منتخب  وكان 
نتيجة  مباراته أمام املالح يف الشوط 
األول بتسجيله ثالث أهداف نظيفة عن 
طريق يارس محمــد مجاهد وصالح 

البدوي ونديم عبدلله.
منتخب   عزز  الثاين  الشــوط  ويف 
الحوطة تقدمه بهدف رابع بواســطة 
دقائق  بثالث  وبعدها  محمد  ســامح 
الهدف  حسني  محمد  ســعيد  يضيف 
الخامــس ملنتخب الحوطة برأســية 
نجم  البديل  الالعــب  وبصم   جميلة، 
السابق  الوطنية  واملنتخبات  الرشطة 

عــارف هيكل عىل الهدف الســادس  
ومن أول ملسة له بعد نزوله يف د/20 
، لتظن الجامهر أن منتخب الحوطة 
عىل موعد إقامــة مهرجان تهديفي 
كبر لكن حدث العكس، حيث استطاع 
العبــو املــالح من تســجيل هدفني 
متتاليني األول عن طريق الالعب عبد 
الواحــد والثاين عرب محمــد هزاع ، 
لتستمر الدقائق القليلة املتبقية سجاال 
بني الفريقني حتى أنهى الحكم عواد 
الرفاعي املباراة بفوز منتخب الحوطة 
بســتة أهداف مقابــل هدفني حصد 
من خاللــه أول ثالث نقاط عىل رأس 

املجموعة الثالثة.

لودر / عبداهلل شرفان :
ضمن منافسات البطولة التنشــيطية التي تقام بقرية الصعيد وبرعاية 
كرمية من األخ جامل صالح أحد شــباب قرية الخالف ، تقابل كٌل من فريق 

شباب ِحداء وخصمة التقليدي فريق نجم أّماِجل عىل ملعب الصعيد .
اللقاء الــذي خطفة أبناء مدرب شــباب حداء والشــخصية الرياضية 
املعروفة الكابنت سامل الغسييل بالفوز يف الدقائق ما قبل األخرة بنتيجة 
هدف مقابل ال يشء،  حيث أدرك هدف الفوز والوحيد يف املباراة للشــباب 
حداء مهاجمة الخطر معني الرثياء بعد تناقالت جميلة ورائعة بني العبي 
حداء من منتصف امللعب حتى أكملها الرثياء بالشباك الحمراء ليتأهل أبناء 

القلعة الصفراء للدور الثاين.
مل ترتقي املباراة يف جميع األشــواط، األول والثاين، للمستوى املطلوب 

واملعهود بني الطرفني، حيث كان األداء هزيال جدًا وباألخص أحمر أماجل الذي مل يكن يف يومه وكذلك أصفر ِحداء، حيث 
يبدو أن أرضية امللعب كانت أحد األسباب لذلك .

امللفت أن املباراة شــهدت حضورا جامهريا غفرا ، حيث افرتشــت تلك الجامهر جنبات امللعب لتشكل وترسم لوحة 
جميلة ملدى حب وعشق وتوهج تلك الجامهر املتعطشة للرياضة.

احتاد ال�صطرجن بعدن ي�صتعد للبطولة الت�صنيفية لالعبي املحافظة

احلوطة يدك �صباك املالح ب�صدا�صية يف بطولة قدامى منتخبات مديريات حلج

)�صباب حداء( يزيح )جنم اأماجل( من املناف�صة �صمن البطولة التن�صيطية ب�صعيد لودر

احتاد ال�صلة بعدن يد�صن نزوله 
لالأندية ويدعمها بالكرات

ب�صعوبة.. كفة جنوم املنتخب الوطني ترجح 
�صباب مكريا�س للفوز والتاأهل


