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رياضـــة

عدن / عالء عياش :

الخميــس فريقا  اليوم  يلتقي صبــاح 
الشــعلة املينــاء وجهة لوجــه يف املباراة 
النهائية بتصفيــات كرة الطائرة ألندية عدن 
التي    ، البطولة بعدن  لتتويج بطل لتصفيات 
ينظمها اتحاد فــرع اللعبة بإرشاف االتحاد 
العام لكرة الطائرة وتســتضيف منافساتها 
صالة الشهيد أحمد الحيدري بنادي املنصورة.

وجاء تأهل فريق الشــعلة بعد تجاوزه 
يف نصف النهــايئ األول فريــق املنصورة 
بثالثة أشواط دون مقابل يف مباراة شهدت 
افضلية وتفــوق واضح مــن جانب العبو 
فريق الشــعلة األكرث جهوزية فنية وبدنية 
.. وذلك مــن خالل فرض ســيطرة مطلقة 
املجريات والتسجيل دون ادىن صعوبة  عىل 
ليخرج الفريق يف نهاية املطاف فائزا بثالثة 
اشواط دون مقابل بواقع ) 25 / 14 . 25 / 

.) 9 / 25 . 12
ويف املباراة الثانيــة يف نصف النهايئ 
منافسه  تخطي  يف  امليناء  فريق  اســتطاع 
فريق  شمســان بنتيجة ثالثة اشواط دون 
مقابل ، يف مباراة جيدة املستوى قدمت  من 
جانب الطرفني ، شــهدت فواصل يف اإلثارة 
واملتعــة واظهرت تنافســا  ، ليتمكن فريق 
يف حســم نتيجة االشواط ملصلحته بواقع ) 

25/14 . 25/16 . 25/20 ( ، لينتهي اللقاء 
بفوز امليناء املســتحق بثالثة أشــواط دون 

مقابل.
رســميا  وامليناء  الشــعلة  فريقا  وكان 

قد ضمنا التأهل للمرحلــة الثانية للبطولة ، 
ومتثيل املحافظــة يف )تجمع عدن ( والذي 
يقام صباح األحد القادم مبشــاركة فريقني 

من  تجمع محافظة ابني.

الضالع/خاص:

حقق فريق ثانوية الشــهيد صالح أحمد نارص 
عنرت فوزاً مستحقاً من أمام شقيقه ثانوية الوعرة 
بهدفــني دون رد،  يف اللقاء الــذي جمعهام  عىل 
ملعب نادي النرص الريايض ضمن منافسات دوري 
كرة القدم ملــدارس التعليم الثانــوي يف محافظة 
الضالع الذي تنظمه إدارة األنشــطة املدرســية يف 
مكتب الرتبية والتعليم، عــىل كأس الذكرى الثالثة 
والخمســون لعيد االســتقالل الوطني الثالثني من 
نوفمرب املجيد، وتحــت رعاية ودعم القيادة املحلية 

للمجلس االنتقايل الجنويب باملحافظة.
وشهدت املباراة أداء  مميزاَ لتالميذ صالح عنرت 
الذين متكنوا يف نهاية املطاف من تســجيل ثنائية 
جميلة كانت كافية لحصد  النقاط الثالث للقاء الذي 

أداره تحكيميا الحكم عيل محمود مانع.

التقــى  فريق  الصمود  نــادي  وعىل ملعب 
ثانوية املركولة مع فريق ثانوية الحمزة يف مباراة 
بالتعادل  أركان عيل شايف وانتهت  الحكم  أدارها 
اإليجايب بهدفني ملثلها، وعقب النهاية تقدم فريق 
الحمزة باحتجاج عىل إرشاك فريق املركولة العبني 
من خارج املحافظة وهو األمر الذي ينايف أنظمة 

وقوانني الدوري.
التأكد من  وعىل ضوء هذا االحتجــاج وبعد 
صحته، اتخذت  اللجنة املنظمة للدوري برئاســة 
األســتاذ عيل الجعدي، قرارا بشطب نتائج فريق 
ثانوية املركولة من الدوري وحرمانه  من املشاركة 
يف أي دوريــات قادمة تقيمها إدارة األنشــطة 

املدرسية باملحافظة.
كام  اتخذت اللجنة املنظمة ذات اإلجراء عىل 
فريق ثانوية الوعرة بســبب تلفظ جامهريه عىل 
حكم مباراة اليوم التي جمعتهم مع فريق ثانوية 

صالح عنرت.

إعـــــــالن
يعلن مكتب الشــؤون االجتامعيــة والعمل م/لحج والهيئــة اإلدارية لجمعية 

الشــجرة التعاونية الزراعية متعددة األغراض م/تنب م/لحــج بأنه قد تقرر عقد 

االجتــامع االنتخايب للجمعية يف يوم: الثالثاء املوافق: 15 /12 /2020م، يف قاعة 

صرب لألفراح يف متام الســاعة الثالثة عرصاً وعىل جميع أعضاء الجمعية الحضور 

يف املوعد واملكان املحددين.

                                              صادر عن

                                          مكتب الشؤون االجتامعية والعمل

                                                 م/لحج

عدن / خاص :

اليد  اقرت االتحــاد العام لكــرة 
نائب  سالم  صائب  الكابنت  برئاســة 
تنظيم   ، للعبة  العــام  االتحاد  رئيس 
اندية  اليد  الثورة لكــرة  بطولة اعياد 
املحافظات املحررة فئــة ) الكبار ( ، 
الذي عقد   كان ذلك خالل االجتــامع 
بصالــة االجتامعــات التابعة ملكتب 

الشباب والرياضة بعدن.
واقــر االتحــاد يف اجتامعــه 
تعترب  التي  البطولة  إلقامة  التحضري 
وبطوالت  ألنشــطة  وفاتحة  باكورة 
مدرجــة ضمن خطة االتحــاد العام 
والعــام القــادم ، يف فئــة الرجال 
مبشــاركة اندية ) عدن ولحج وابني 
وحرضموت الســاحل والوادي وتعز 
( ، تقــام عىل مرحلتــني تصفيات 
املحافظــات ) االدوار التمهيديــة ( 
املرحلة  منافســات  ســتقام  فيام   ،
الثانية ) النهائيــات ( ، ابطال تجمع 

املحافظات.
التصفيات  موعد  اللجنة  وحددت 
انطالقها  املقرر  من  والتي  التمهيدية 
يف الفــرتة بني 25 نوفمــرب  _ 10 
 15 ان يكون  ، عىل  املقبل  ديســمرب 
تقارير  لتسليم  آخر موعد  ديســمرب 
التصفيــات ، بينام تنطلــق املرحلة 
تجمع  ابطال   ) النهائيــات   ( الثانية 
املحافظات يف الفــرتة بني 20 _ 28 
االتحاد مكان  املقبل سيحدد  ديسمرب 

استضافتها الحقا. 
ودعت اللجنة االندية املشاركة يف 
البطولة رسعة رفع وتسليم كشوفات 
االتحادات  لفــروع  الالعبني  ووثائق 
، حتى  القرعة  باملحافظات وإجــراء 
يتمكن يف ترتيب وارسال املخصصات 
.. للعلم تقام النهائيات مبشــاركة ٩ 
اندية ، ) بطل ووصيف بطل تجمعات 
عدن ولحج وابني ( وبطل حرضموت 
الســاحل وبطل حرضموت الوادي ، 

وفريق الصقر ممثل محافظة تعز.

احتاد كرة اليد يقر تنظيم بطولة اعياد اليوم .. ال�شعلة وامليناء وجها لوجه يف نهائي كرة الطائرة لأندية عدن
الثورة لأندية املحافظات املحررة 

ثانوية �شالح عنرت تك�شب ثانوية الوعرة يف الدوري املدر�شي على كاأ�س ال�شتقالل مبحافظة ال�شالع

اإعالن حتديري
تعلن قيادة الهيئة العامة ألرس الشهداء والجمعية التعاونية السكنية ألبناء الشهداء واملناضلني 
الهيئة االستشارية العليا ولجنة الرقابة والتفتيش والجمعية العمومية بأن املسؤول املايل للجمعية 
السابق واملكلف بأعامل نائب رئيس الجمعية ســابقا قد ارتكب تجاوزات وأخطاء أرضت بالجمعية 
ومصلحة أبناء الشهداء، حيث قام باالعتداء عىل أرض تم رصفها سابقا ولديه عهد مبئات املاليني.. 
الخ، وهناك خســائر كبرية جدا قام بها من مخالفات العبث بختومات رسمية, وقد تم إبالغ الجهات 

ذات العالقة يف حينه..
ولذا تقرر..

أوال - تجميد نشاط املذكور وإحالته للتحقيق والقضاء حتى ينال العقاب الرادع.
ثانيا - تجميد عضوية املكلفني : عيل قاســم مصلح ومحسن عيل عثامن كأعضاء هيئة إدارية 
وليســوا منتخبني وذلك لعدم قيامهم بالواجب املكلفني به وإخاللهم مبهامهم من خالل زرع البلبلة 
داخل الجمعية ولدينا كل األدلة عىل ذلك، كام أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 420 عضوا يحّملون 
املذكورين مســؤولية أي أرضار تحدث يف هذا الوقت وأي ترصفــات من قبل املذكورين يعد مخالفا 
للقانون وإرضارا متعمدا يف مصلحة أبناء الشهداء، علام أن الجمعية نشأت بإرشاف ورعاية رئاسية 
وايضا الهيئة العامة لرعاية أرس الشــهداء كان الغرض منها تقديم الرعاية السكنية ألبناء الشهداء 

واملناضلني وفقا للقانون رقم  5 لعام 93م.
كــام رفعت قيادة الجمعية تقريرا مفصال لوزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمل وكذا محافظ 
محافظــة عدن مدعوما بجميع الوثائق واملســتندات ردا عىل الشــكوى الكيدية واملضللة املوجهة 

للمحافظ التي احتوت عىل أساليب التضليل والتدليس.
كام أن الهيئة والجمعية تدعو الجمعية العمومية النتخاب هيئة إدارية جديدة نهاية ديســمرب 

لعام 2020م.
كام تحذر الجمعية التعاونية السكنية ألبناء الشهداء واملناضلني أن املدير املايل السابق واملكلف 
بأعامل نائب رئيس الجمعية ســابقا مفصول من عمله كعضو هيئــة إدارية ومحال لنيابة األموال 
العامة الرتكابــه تجاوزات دون وجه حق بأرايض خاصة بأرس الشــهداء واصطناع وثائق واختام 

مزورة والجمعية غري مسؤولة عن التعامل مع املذكور مبا فيه الختم املزور. 


