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احتاد ال�سلة فرع عدن يجتمع ويتخذ بع�ض القرارات

فوز �صعب الحتاد العني وتعادل خميب حلداء يف
افتتاحية (جتمع العني) ببطولة حتديث ليج

األمناء /خاص:

ناقــش اتحاد كرة الســلة بعدن عددًا
من القضايا املدرجــة عىل جدول أعامل
االتحاد ،وذلك يف اجتامعه الدوري الذي
عقد يف قاعة نادي امليناء بالتواهي.
وتطرق االجتــاع ،الذي عقد بحضور
منــدويب بعض األندية النشــطة بعدن،
إىل العديد مــن القضايا واألمور املتعلقة
بلعبة كرة السلة ،وإيجاد السبل والوسائل
الداعمة الســتمرار ألق اللعبة ودميومة
األنشطة التي من شــأنها املساهمة يف
إعــادة بهاء ورونق اللعبــة العريقة يف
عدن.
ووزعت يف االجتامع الالئحة املصغرة
للمســابقات وبطوالت كرة الســلة التي
ينظمها فرع االتحاد بعدن عىل مندويب
األندية ،وتم من خاللها مناقشــة بعض
البنود والنقاط املنصوصة واالتفاق عىل
ما جــاء فيها مع التحفــظ عىل بعض
النقاط التي ســيتم مناقشتها وإمكانية
تعديلها يف وقت الحق مبا يتألم ويتناسب
مع وضعنا الريايض.
وأقرت يف االجتــاع بعض القرارات
الرامية إىل تحسني وضع اللعبة والنهوض
مبستواها الفني ،من خالل االتفاق عىل
تفعيل انتظام بطــوالت الفئات العمرية
(الشباب والناشئني والرباعم) ،باإلضافة
إىل العمل عىل اتســاع رقعة مامرســة
اللعبة يف باقي األندية يف عدن من خالل
تشجيع اندية املنصورة والروضة والنرص
والجزيرة والجالء عىل تنشــيطها وإيالء
الرعاية واالهتامم أسوة باألندية األخرى.
تصورا إلقامة
وقدم أعضاء االتحــاد
ً

لودر /عارف علوان:

مســابقات وبطــوالت بقوائــم مالية
ثابتة ،والبحث عــن دعم ورعاية تجارية
للفعاليات املدرجة ضمن خطة وخارطة
االتحاد للعــام الحايل وإيجاد الســبل
والوسائل املمكنة التي تساعد عىل تنفيذ
الربامج بانتظام ويف وقتها املحدد.
واقــرح االجتامع تنظيــم بطوالت
لألندية يف فئات الشــباب والناشــئني
والرجال خالل الفــرة القادمة ،وتحديد
الفئــة املعتمدة لالعبي الشــباب مواليد
( ،)2002ويحــق لالعبــن للمشــاركة
ملوســمني ،باإلضافــة إىل تحديد الفئة

املعتمدة للناشئني عىل أن يكون الالعبني
من مواليد ( ) 2004ويحق لهم املشاركة
ملدة موسمني.
ويف نهايــة االجتامع تم مناقشــة
إمكانيــة تنظيــم احتفالية مبناســبة
تأســيس ونشــأة لعبة كرة السلة بعدن
والتي تصــادف املوافق  30يناير الجاري،
والرتتيب إلقامة ندوة ومباراة يف اللعبة
يتم من خاللها تكريم بعض رموز اللعبة
والشخصيات التي ساهمت منذ البدايات
يف نهــوض وتطــور اللعبــة يف عدن
والوطن عامة.

فوز �صرية والربيقة واملن�صورة يف بطولة كرة الطائرة املدر�سية بعدن
عدن  /خاص:

حققت منتخبــات مديريات صرية والربيقة
واملنصــورة الفــوز يف بطولة الكــرة الطائرة
املدرســية للتعليم الثانوي للبنني للعام (2020
2021م)  ،والتــي تنظمهــا إدارة األنشــطةاملدرسية (قسم األنشــطة الرياضية يف مكتب
الرتبية والتعليــم بالعاصمة عدن) خالل الفرتة
من الـ  17من شــهر يناير الجــاري وحتى الـ
 24منه ،والتي تشــارك فيهــا منتخبات طائرة
مديريات عدن املدرســية ،والتي قســمت إىل
مجموعتــن ،حيث ضمــت املجموعة األوىل
منتخبــات مديريات (املعال  ،صــرة  ،التواهي
 ،خورمكــر) .فيام ضمــت املجموعة الثانية
منتخبات مديريات (املنصــورة  ،الربيقة  ،دار
ســعد  ،الشــيخ عثامن) وقد اُعتمدت البطولة
بنظام (الكل يلعب مع الكل).
ففي املباراة األوىل وضمن املجموعة األوىل
والتي جرت عىل ملعب مدرسة الغرباين بكريرت
حقق منتخب صرية الفوز املستحق عىل منتخب
التواهــي بشــوطني دون رد 5-25 ، 22-25
ليتأهل إىل الدور الثاين كصاحب املركز األول يف
املجموعــة األوىل ،فيام اعتربت اللجنة املنظمة
للبطولــة يف املبــاراة الثانية منتخــب طائرة
مديرية خورمكرس فائــز ًا لعدم حضور منتخب

مديرية املعال الذي اعترب منسحب ًا من البطولة.
ويف مبارايت املجموعة الثانية فاز منتخب
الربيقة عىل منتخب الشــيخ عثامن بشوطني
مقابــل ال يشء  ، 11 / 25 . 5 / 25وفــاز يف
املباراة الثانية منتخــب املنصورة عىل منتخب
دارسعد بشوطني مقابل ال يشء 25 . 13 / 25
.14 /
هذا وتقام صبــاح اليوم الثالثاء  3مباريات
 ،عىل ملعب مدرســة الغربــاين بصرية يلتقي
التواهي وخورمكــر يف مباراة هامة لتحديد
صاحب املركز الثــاين يف املجموعة األوىل إىل
جانب صرية  ،أمــا يف املجموعة الثانية وعىل

ملعب حاتم بالشــيخ
عثامن فيلتقي الربيقة
واملنصــورة يف مباراة
قويــة لتحديــد املركز
األول والثــاين  ،فيام
سيلتقي الشيخ عثامن
ودار ســعد يف مباراة
هامشية .
قــاد مباريــات
املجموعــة األوىل
طاقم تحكيمي مكون
من الحكام :حســن
عبدالله أبراهيم  ،ومحمد
صالح األحمدي  ،وراقبها ميالد السعدي مرشف
البطولة ونائب قســم النشــاط الريايض يف
مكتب الرتبية والتعليم بعدن .
حضور مميــز ملدرب نادي املينــاء الكابنت
محمد حمــود املرتب الــذي يتابــع مباريات
املجموعــة األوىل ويــدون أداء كل الالعبــن
ريا يف
الشــباب ،مام يعطي لهــم حافــزًا كب ً
املباريات.
كلمة شكر ملديرة مدرسة الغرباين األستاذة
نعمة عبد القادر  ،ووكيلة النشــاط يف املدرسة
األستاذة سوسن قائد .

احتاد الكرة فرع عدن يعقد اجتماعه الأول وي ِعد ب�أن�شطة خمتلفة خالل العام اجلاري
عدن  /فضل اجلونة :

عقــد يف قاعة االجتامعــات بالصالة املغطــاة باملدينة الرياضية
بالشيخ عثامن االجتامع األول التحاد الكرة فرع عدن برئاسة املهندس
أكرم الســياري ،رئيس االتحاد ،وبحضور نائب الرئيس عبدالجبار سالم
واألمني العام أحمد الحسني واألعضاء خالد عفارة وأسامة باحشوان،
ويف بداية االجتامع رحب رئيس االتحاد بالحضور متمنيا لهم التوفيق
والنجاح يف املهمة املوكلة إليهم ،كام قدم رئيس االتحاد باسمه وباسم
أعضاء االتحاد الشكر والتقدير لقيادة االتحاد العام لكرة القدم برئاسة
الشــيخ أحمد صالح العييس عىل الثقة التي منحت لهم يف قيادة فرع
االتحاد بعدن ،مؤكدين ببذل الجهود وتكريسها لخدمة الرياضة الكروية
بعدن وامليض قدما والسعي الجاد يف تفعيل األنشطة الكروية وتفعيلها
بصورة منتظمة والرتكيز عىل أنشطة الفئات العمرية باعتبارها ضامن
وتطوير مســتوى األندية مســتقبال ،وكذلك وضع الخطط والربامج

الكفيلة بثبات املسابقات الكروية.
كام شددوا عىل حيادية العمل بعيدا عن األلوان واالنتامءات ،ووضع
الضوابط واللوائح التي تنظم العمل بعيدا عن املحسوبية والعمل بروح
الفريق الواحد الذي يصب يف مصلحــة وتطوير رياضة عدن العريقة
وكام كانت يف عهدها املايض الجميل.
كام نوقشــت خالل االجتامع عدد من القضايا واملواضيع املتعلقة
بعمل االتحاد خالل املرحلة القادمة ،ومن ضمنها تشكيل اللجان العاملة
يف االتحاد خالل االجتامع الذي ســيعقد خالل األسبوع القادم وكذلك
وضع خطة زمنية إلقامة املســابقات يف جميع الفئات العمرية خالل
العام الجــاري 2021م ..كام دعوا يف نهاية االجتــاع قيادة األندية
الرياضية وكل منتسبي الرياضية الكروية بالعاصمة عدن إىل التعاون
املشــرك مع القيادة الجديدة لالتحاد وذلك إلنجــاح مهمتهم لخدمة
املصلحة العامة لرياضة عدن الكروية وإعادة مجدها العريق.

افتتحت منافســات املجموعة الثانية يف إطــار (تجمع العني) ضمن
بطولة تحديث ليج الكروية األوىل لفرق املنطقة الوســطى الشعبية التي
ترعاها مؤسســة تحديث للتنمية وتقام مبشاركة  56فريقا ميثلون ثالث
مديريات (لودر  -الوضيع  -ومودية) تتنافس بنظام خروج املغلوب (ذها ًبا
وإيا ًبا) يف مرحلتها التمهيدية األوىل.
اليوم األول ملنافســات تجمع العني ،الذي يضم  16فريقا ،شهد إقامة
مباراتني ،جمعت األوىل بني فريقي اتحاد العني وعراكبي عىل ملعب املحلة
مبنطقة العني والتي اكتست بطابع بالندية واإلثارة والسخونة ،وهي عادة
ما تغلف لقاءات الفريقــن الجارين ،إال أن نهايتها ذهبت ألصحاب األرض
االتحاد الذي أنهى الشوط األول بهدف الخرض مرداس .ويف الشوط الثاين
ثــان عرب العبه مصطفى فرج ،لرتتفع بعده
عزز االتحاد من تقدمه بهدف
ٍ
ســخونة اللقاء خاصة من جانب الضيف عراكبــي الذي بحث عن تقليص
الفارق وكان له ذلك عرب العبه أســامة محمــد فضل قبل دقائق قليلة عىل
نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز صعب التحاد العني بهدفني مقابل هدف.
واملباراة الثانية التي احتضن وقائعها ملعب حداء ،وجمعت املســتضيف
حداء وضيفه اتحاد الدريب ،فقد عجز فيها حداء من االســتفادة من عامل
األرض والخروج بنتيجة إيجابية متنحه أريحية يف مواجهة اإلياب ،لتكون
محصلة اللقاء عبارة عن تعادل ســلبي مخيب آلمــال العبي حداء الذين
مل تشــفع لهم أفضليتهم شــبه الواضحة من الوصول إىل شباك منافسه
الدريب الذي حقق املراد بعد أن لعب بانضباط واعتمد عىل الهجامت املرتدة ،
ليقتنص تعادال بطعم الفوز من خارج الديار  ،ليتأجل حسم بطاقة التأهل
إىل الدور القادم إىل مباراة اإلياب.
تتواصل اليوم الثالثاء لقاءات تجمــع العني بإقامة مواجهتني ،يلتقي
يف األوىل فريقا الكورة والقرين عىل ملعب الكورة ،فيام يلتقي يف الثانية
فريقا أهيل الرصة واتحاد رص عىل ملعب امرصة.

احتاد التايكوندو ب�أبني يد�شن الدورة
التدريبية الأوىل ملدربي الأندية

أبني /نبيل ماطر:

دشــن صباح االثنني  ،بقاعة نادي حســان الريايض مبدينــة زنجبار عاصمة
محافظة أبني ،فعاليات الــدورة التدريبية املبتدئة ملدريب اللعبة ألندية محافظة أبني
التــي تقام برعاية معايل وزير الشــباب والرياضة نايف صالــح البكري ومحافظ
محافظة أبني اللواء الركن أبوبكر حسني ســامل وإرشاف مكتب الشباب والرياضة
باملحافظة والتي أقامهــا فرع اتحاد التايكوندو باملحافظــة بقيادة الكابنت فتحي
حيدرة النويب ،والتي يحارض فيها املدرب رأفت عبداللطيف ســعيد ومبشاركة ()16
متدرب ًا خالل الفرتة من  19 - 18يناير 2021م.
واستهل التدشني املدير العام ملكتب وزارة الشباب والرياضة الكابنت أحمد صالح
الراعي مرحب ًا بالحضور ومشــيد ًا بالدور الكبري الذي يقوم به أعضاء الفرع يف ظل
شــحة اإلمكانيات وكون اللعبة جديدة عىل أغلب األندية ،مؤكد ًا أن هذه الدورة تعد
باكورة االتحاد الجديد الــذي تم تكليفه وجهوده جلية من خالل تبنيهم هذي الدورة
ومبجهوداتهــم الذاتية ،حاث ًا املتدربني عىل االســتفادة مــن املحارضات والدروس
العملية ،التي سيتلقونها وتطبيقها يف واقعهم العميل.
أعقبها كلمة مقتضبــة للكابنت فتحي حيدرة النويب رئيــس اتحاد الفرع الذي
كشــف عن أهمية الدورة وأهدافها وتوســيع نطاق اللعبة عىل مســتوى األندية
الرياضية و تزويد املتدربــن مبعارف ومعلومات وإطالعهم عــى التطورات التي
ســيتلقونها خالل التدريب يف مجال اللعبة وكذلك عىل القوانني القدمية والحديثة
متمني ًا لهم االســتمرار والنجاح الدائم . .حرض التدشــن مدير االتحادات واألندية
الكابنت عبدالرحمن الشاعري ،ومدير النشاط الريايض الكابنت وجدي مهدي ،وعالء
باحكر رئيس اتحاد الشــطرنج بأبني ،ونائب رئيس اتحاد الفرع عيل بن عيل غالب،
واألمني العام بكيل محمود ســعيد الشــبحي ،وعيل إبراهيم أمني عام نادي الفجر
الجديد ،واملسئول الفني للعبة وسيم حسني سعيد ،ونائف عيىس عضو االتحاد.

