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رياضة

مختار  الغيضــة/ 
باداس :

انتــزع " فرتــك" 
مثينا  نرصًا   حصوين 
مستضيفة  من  وهاما 
خيبــل، عقب تجاوزه 
التــي  املبــاراة  يف 
عىل  أحداثها  جــرت 
ميــدان مخبال بثالثة 
أهــداف مقابل هدف، 
مــن   مبــاراة  يف 

أفضل مواجهات الــدوري قبل ختام 
منافسات الجولة األوىل .

 املباراة شهدت حوارا كرويا جميال 
أطربت  ومهارية  إبداعيــة  ومقاطع 
أن  اعتبار  الحارضين عــىل  وأمتعت 
الناديني ميتلكان مواهب شــابة من 

سلسة النجوم.
اللقاء  من  األول  النصــف  وخالل 
شــكل خيبل زخــًا هجوميا كبريا 
ومستمرا، بعد أن منيت شباكه بهدف 
مبكر يف الدقيقة الخامســة سجله 
الالعب عبد الواســع  محسن، حيث 
توالت هجــات خيبل الخطرية عىل 
برصلوح  تسديدة  أهمها  فرتك  مرمى 
الرأسية التي تصدى لها حارس مرمى 
فرتك، وفيا تعامــل فرتك باملثل من 
خالل تحركات الكابــن أبو وحليمة 
التي  الخطرية  الهجوميــة  وزمالؤه 
نال عىل إثرها فرتك ركلة جزاء يف د. 
٤٥ من زمن الشوط األول أحرز منها  
هدفا  خليفة  صالــح  محمد  الالعب 

ثانيا لفريقه.
الثاين رتب مدربو  الشــوط  ويف 
خيبل  ولعــب  أوراقهم   الفريقــني 
بتطلعات  الهجومي  وضعه  لتحسني 
التعديل وكبح جــاح املد الهجومي 
الفرتــكاوي، وتحقق لخيبل طموحه 
التهديفي عرب البديل عاد املســاوى 
الذي حصل عىل ركلة جزاء صحيحة 
من أول ملســة له بعد نزوله، ســجل 

منها الالعب محمد خالد هدف خيبل 
األول يف د .٥٦ مــن زمن الشــوط 
الثاين، واستمر طرفا اللقاء يف تبادل 
الهجات ،وبينا كان خيبل يســعى 
للتعديل عرب تســديدات سعيد  بقوة 
املســاوى  عاد  وتحركات  العويران 
الهجومية، أرســل العب فرتك عامر 
عبدالله حرش يف د/٨٠ كرة ملعوبة 
ســكنت الشباك عىل يســار حارس 
خيبل محرزًا الهــدف الثالث لفريقه 

فرتك.
 ويف الدقائق الخمس األخرية من 
اللقاء تحصــل فريق خيبل عىل ركلة 
جزاء احتســبها حكم اللقاء محمود 
املزروعي أخفق يف تسجيلها الالعب 
محمد خالــد عندما لعبها قوية فوق 

العارضة.
 وبعــد مباراة قوية وحاســية 
كال  خاللهــا  قــدم  وجاهرييــة، 
الفريقــني ما لديهم مــن إمكانيات 
كروية، كانت الغلبة لفرتك الذي انتزع 
هدف  مقابل  منعشة  وبثالثية  النرص 

رشيف وحيد لخيبل .
جائــزة أفضل العــب يف املباراة 
كانت من نصيــب نجوم فرتك محمد 

صالح حرش .
محمــود  الحكــم  اللقــاء  أدار 
ومحمد  ســعيد،  وفهمي  املزروعي، 
حكًا  الصلوي  ورائد  العامري،  أحمد 
رابعــًا، وراقب الحكام فؤاد ســامل، 

وراقب املباراة مربوك جمعان.

األمناء/ زجنبار/عارف أحمد:
 اســتأنف الفريــق األول للكــرة 
بقيادة  أبني  حســان  بنادي  الطائرة 
إبراهيم،  محمــد  الكابن/  مدربــه 
ومســاعده الكابــن/ خالــد جنيد 
،أمس، متارينه بعد فرتة توقف بسبب 
اســتعدادا  وذلك  كورونا،  فــريوس 
لتهيئة الفريق لالستحقاقات القادمة 
ومنها بطولة املحافظة املزمع انطالق 
القادم  أكتوبر  شهر  مطلع  فعالياتها 
اللعبة  اتحــاد  ينظمهــا فرع  والتي 

باملحافظة.
ويف ترصيح لـ"األمناء" أكد مدرب 

طائرة حســان أبــني الكابن محمد 
إبراهيــم أن فريقه قد بــدأ متارينه 
عــىل ملعب النادي مبدينــة زنجبار 
بعد  القادمة  لالستحقاقات  استعدادا 
أن عملت إدارة حسان ممثلة برئيسها 
الشاب املهندي مختار الشدادي كافة 
احتياجــات الفريق. مشــريا إىل أنه 
اتفق مــع إدارة النــادي عىل تعزيز 
صفوف الفريق الحســاين مع أربعة 
حرضموت  محافظــة  مــن  العبني 
لتدعيــم الفريــق ليشــكلوا إضافة 
قوية للفريــق مبا ميكنه من تحقيق 

التطلعات التي ينشدها الجميع.

عدن/ عالء عياش :
بالصالة  والرياضة  الشــباب  مبكتب  عقد 
املغلقة مديرية الشــيخ عثــان لقاء جمع 
مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن املهندس 
نعان شاهر، مع رئيس اتحاد لعبة كرة السلة 
بعدن سعيد عبده ســعيد، بحضور أمني عام 
االتحاد وضاح حنبلة، تم من خالله مناقشــة 
أهم القضايا املتعلقة بلعبة كرة الســلة بعدن 
وإمكانية اســتئناف وإعادة تنظيم البطوالت 
املندرجة ضمن خطط االتحــاد يف مرحلتها 
األوىل للموسم الريايض الحايل  يف األشهر 

املتبقية من العام الجاري .
وخالل اللقاء تم مناقشــة خطط وبرامج 
اتحاد اللعبة واآللية التي ســيتم تنفيذها يف 
املرحلة املقبلة من خالل التحضري واالستعداد 
لتنظيم خطة ونشــاط االتحاد يف البطوالت 
باإلضافة  املعتمدة  العمريــة  الفئات  ملختلف 
للحــكام واملدربني،  التأهيلية  الــدورات  إىل 
والعراقيل  الصعوبــات  ألهم  التطرق  تم  كا 
التي تواجه ســري انتظام ودميومة نشــاط 
االتحاد وكان أهمهــا التمويل والدعم املايل 
الذي يعترب حجر أســاس لتنظيم ونجاح أي 
إيجاد مخارج حقيقية  فعالية، واالتفاق عىل 
وبذل جهود إضافية من شــأنها اإلسهام يف 
ارتقاء وتطور واســتمرار دوران عجلة اللعبة 
اتحاد كرة الســلة  يف عدن .واطلــع رئيس 

بعدن ســعيد عبده سعيد مدير مكتب الشباب 
والرياضــة عــىل اســتعدادات وتحضريات 
املؤهلة  املحافظة  تصفيــات  لتنظيم  االتحاد 
ستقام  والتي  الكبار  فئة  التنشيطية  للبطولة 
يف بداية شــهر نوفمرب القــادم ، باإلضافة 
التي نفذها  النشــاطات  إىل استعراض ألهم 
االتحاد يف األيام املاضية ومنها النزول لألندية 
وتلمس أوضاعها عن قــرب و من ثم دعمها 
اللقاءات  بالكرات الخاصة بالتارين، وبعض 
التي عقدها االتحاد مع حكام اللعبة وهدفت 
إىل معرفــة العراقيل والصعــاب التي ترافق 

مشوارهم.
نعان  املهندس  االجتاع وعد  نهاية  ويف 
شــاهر، مدير مكتــب الشــباب والرياضة، 
بالوقوف مع االتحــاد من أجل تنفيذ برامجه 
وخططــه يف الفرتة القادمة. مشــيدا بدور 
ثابتة  الذي يســري بخطوات  االتحاد  وجهود 
رقعة  وتوسيع  اللعبة  انتشــال  نحو  وواثقة 
مزاولتها واإلسهام يف ارتقاء وتطور مستوى 
اللعبــة متمنيا لهــم التوفيــق والنجاح يف 

مهامهم القادمة.

املكال/ فهمي باحمدان
يواصــل اتحــاد ألعــاب القــوى 
بحرضموت الساحل تحضرياته الفنية 
والتنظيميــة إلعادة تفعيل نشــاطه 
بعد قــرار رفع الحظر عن النشــاط 
الريايض، الذي توقف خالل األشــهر 
الخمســة املاضيــة بســبب جائحة 
كورونــا , وتنفيذًا لقــرارات االتحاد 
يف اجتاعه  بعــد إقرار رفع الحظر، 
القوى  ألعــاب  اتحاد  رئيــس  التقى 
الكابــن ســعيد عبدالكريم بامياين 
متطوعون  ملؤسسة  التنفيذي  باملدير 
الرتتيب  بهدف  الكثــريي،  نارص  نزار 
الحتضــان نادي متطوعــون باملكال 
إلداريي   التدريبية  الــدورة  لفعاليات 
االنديــة الرياضية التي ســتقام يف 

الثلث األول من شهر أكتوبر املقبل .
مكتب  قيادة  تحيات  بامياين  ونقل 
اتحاده  وأعضاء  والرياضة  الشــباب 
وتقديرهم البالغ للدعم الذي تحظى به 
الرياضة من قبل املؤسسة، مستعرضا 
التي سينظمها  للدورة  العام  الربنامج 
االتحاد بهــدف تعريف إداريي األندية  
بأنظمة الفعاليــات املختلفة  أللعاب 
إطار  يف  علميــًا  وتأهيلهم  القــوى 
الجهود الهادفة لتوســيع مشاركتهم 

يف الدورات الوطنية.

مــن جانبه رحب املديــر التنفيذي 
النادي  باحتضان  ملؤسسة متطوعون 
لفعاليــات الدورة يف إطــار التعاون 
وزارة  مكتب  مــع  القامئة  والرشاكة 
األلعاب  واتحادات  والرياضة  الشباب 
الرياضية التابعة له, متمنيًا أن تشهد 
الفرتة القادمة تعزيز وتفعيل النشاط 
من  والرياضيني  الشــباب  ميكن  مبا 
مارسة أنشطتهم وفعالياتهم لصقل 

مواهبهم واســتثار ذلك فيا ينفع 
املجتمع والفرد.

تجدر اإلشــارة إىل أن اتحاد ألعاب 
الرابع  يف  ســيقيم  بالساحل  القوى 
عرش من أكتوبر القــادم وتزامنًا مع 
عيد الثورة البطولة التخصصية الثانية 
املفتوحة يف فعاليــات ألعاب القوى 
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تتابع – دفع الجلة – الوثب العايل.

األمناء / سقطرى / خاص :
انطلقــت عىل ملعب ردفان البحــري  يف مديرية 
قلنسية البطولة التنشــيطية  لكرة القدم لفرق نادي 
ردفان والعني قلنســية والتي تهدف إىل اســتمرار 
الحركة الرياضية يف املديرية وتشجيع الشباب ماديا 

ومعنويا لدخول الجميع يف عامل املتعة واإلثارة .
ودشــنت مباريات افتتاح البطولة، التي تســتمر 
ملدة 21 يوما، بنظام الذهاب فقط،  مبشاركة 7 ِفرق 

من الناديني، بلقاء كروي بني فريقي الوحدة ردفان 
والهالل ردفــان اليوم وانتهى اللقــاء بفوز الوحدة 
بثنائية لهدف يف مباراة شــهدت إثارة وتشويقا قدم 
من خالله نجــوم الفريقني مباراة كبرية اســتمتع 
مبســتواها جمهور اللقاء الكبري الذي حرض ملؤازرة 

الفريقني .
 أدار املباراة تحكيميــًا الحكم صالح اللحجي حكم 

ساحة.

مدير مكتب ال�سباب والريا�سة يلتقي قيادة احتاد ال�سلة بعدن

نادي )متطوعون( ي�ست�سيف الدورة التدريبية لإداريي الأندية الريا�سية يف األعاب القوى

انطالق الدوري التن�سيطي لكرة القدم بنادي ردفان والعني قلن�سية لعام2020م

)خيبل( يتجرع مرارة الهزمية و)فرتك( 
يبتهج بالن�سر بثالثية منع�سة

طائرة ح�سان ت�ستعد للتحليق


