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رياضة

عدن / فضل اجلونة :
  

التقى  مدير عام مكتب الشــباب والرياضة 
بعدن املهندس نعامن شاهر، يف مكتبه بالصالة 
املغطاة باملدينة الرياضية بالشيخ عثامن، قيادات 
األندية الرياضية، وناقش معهم عدًدا من الهموم 

والقضايا التي تواجه األندية.
وأشــاد شــاهر  بالجهود الكبرية التي تبذل 
من قبــل قيــادات األندية خالل هــذه املرحلة 
االســتثنائية، ومثن التعاون املشرتك يف إنجاح 
كثري من األنشطة الرياضية خالل  العام املنرصم 
2020م، كام تطرق يف حديثــه إىل أهمية دور 

الجمعيات العمومية لألندية الرياضية، والعمل قدر املستطاع 
يف حرص وتسمية أسامء أعضاء الجمعية العمومية املنتسبني 
لألنديــة الرياضية وتفعيــل دورها وإرشاكهــا يف عدد من 
للتأكيد  اإلدارية،  التقاريــر  اإلدارية وإطالعهم عىل  الجوانب 
اإليجايب لعمل اإلدارات ومبا يتناســب مــع جهودهم التي 
تخدم مصلحة النادي، موضحا أهمية حرص وتثبيت األسامء 
وذلك لالســتعداد يف حالة إقرار االنتخابات لألندية الرياضية 
مستقبال، ومنح أعضاء الجمعية العمومية يف أي ناٍد مامرسة 
حقوقهم القانونية باعتبارهم أعىل سلطة يف النادي، وكذلك 
إعطاءهم الفرصــة للقيام مبهامهم الرقابيــة عىل التقارير 
اإلدارية واملالية وسري العمل املؤسيس يف األندية وإرشاكهم 
يف اتخاذ القرارات التي تخص مصلحة النادي ومبا يتوافق مع 
اللوائح التنظيمية لعمل األندية، التي تكفل للعضو االنضامم 
وتشــكيل الجمعية العمومية، لتكون داعمــة بقوة لقرارات 
األنديــة وامتالك القــرار وموقف تلك الجمعيــات العمومية 

باعتبارها صاحبة القرار األول يف أي ناٍد.
كــام تحدث عدد من قيادات األنديــة الرياضية، ورشحوا 
عدًدا من الهمــوم واملصاعب التي تواجــه عمل األندية ومن 
أهمها تأخري رصف املخصصات املالية وعدم انتظامها، والتي 

تؤثر عليهم وتؤدي إىل عرقلة أنشــطتهم يف مختلف األلعاب 
الرياضية.

 كام شــكوا كثريا من عدم انتظام األنشــطة الرســمية 
لالتحادات يف مختلف األلعاب الرياضية، وهو ما يعيق عملهم 
وعدم وضوح الرؤية املســتقبلية ألنشطة النادي واستعداده 
ألي اســتحقاقات قادمة وما يرتتب عليها من اســتعدادات 
فنية وتعزيز أنديتهم بالالعبني املطلوبني للرفع من مســتوى 
وتطوير أنديتهم، يف الوقت نفسه مثنوا تثمينا عاليا الجهود 
الداعمة لرشكات هائل ســعيد أنعم ممثال يف األســتاذ رشاد 
هائل تجاه أندية عدن والتي تصل إليهم – مشــكورا - شهريا 
بصورة منتظمــة بكل يرس دون أي تأخري أو عناء، وبعيدا عن 

أي إجراءات روتينية مملة تواجه األندية. 
كام طالبوا قيادات األندية بــرورة اللقاء مبعايل وزير 
الشباب والرياضة نايف البكري وكذلك محافظ محافظة عدن 
األستاذ أحمد حامد مللس ملناقشة كثري من الهموم والصعوبات 
التي تواجــه األندية الرياضية بالعاصمة عدن، وتقديم لهم يد 
العون واملساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم، ودعم 
الشــباب والرياضيني وتشــجيع هذه الفئة باعتبارها عامد 

ومستقبل هذا الوطن.

مودية  /عارف أحمد :

نــال فريق االتحاد مــن مودية كأس 
أربعينية الفقيــد املناضل فضل عيل عمر 
للمجلس  املحلية  القيادة  الصالحي، رئيس 
االنتقايل  مبديرية مودية السابق )رحمه 

اللــه( بعد تغلبه عــىل ضيفه 
أهداف  بثالثة  الرصة  األهيل من 
املواجهة   مقابــل ال يشء، يف 
التي  جمعتهام   الودية  الكروية 
مبودية  رميــان  ملعــب  عىل 
وأقيمــت برعايــة كرمية من 
مبحافظة  االنتقــايل  املجلس 

أبني.
التأبينية  الكروية  الفعالية 
بقيمة  الئقة  محطة  يف  جاءت 
املناســبة بعد أن قدم الفريقان 
حفلت  جميلة  كرويــة  منازلة 
واضحه  أفضلية  مــع  باإلثارة 

استثامر  الذين متكنوا من  االتحاد  لالعبي 
إىل  وترجمتها  لهــم  أتيحت  التي  الفرص 
ثالثــة أهداف بواقع هدفني يف الشــوط 
األول حمال توقيع بكــري النهدي وأحمد 
بالفوز من  أن يؤكدوا أحقيتهم  مقبل قبل 
خــالل إضافة الهدف الثالث يف الشــوط 

الثاين عــر متعب القنايب، فيام فشــل 
الضيف األهيل من زيارة منافسه ولو يف 
التي  الفرص  مناســبة واحدة رغم بعض 
أتيحت لهم، لينتهي اللقاء بفوز مســتحق 
بنتيجة  الرصة  أهــيل  التحاد مودية عىل 

ثالثة أهداف نظيفة. 
وعقب نهاية املباراة قام األخوة 
الضيوف حيدرة باســامل وحسني 
املحافظة  انتقــايل  عضــوا  دحه 
والقائــم بأعامل رئيــس املجلس 
االنتقايل مبودية محمد أحمد هيثم  
وشــقيق الفقيد أحمــد عيل عمر 
املناسبة  بتســليم كأس  الصالحي 
لقائد فريق االتحــاد بحضور عدد 
من أعضاء انتقــايل مودية و عدد 
من محبي الفقيد وجمع غفري من 
عشــاق الكرة يف مديرية مودية. 
ونقلت املباراة عر اإلذاعة الداخلية 
للملعب بصوت املعلق املميز حلوى.

عدن/ عمار  مخشف :

توج فريــق منتخب مديرية الريقــة ببطولة كرة الطائرة 
املدرسية بعد فوزه عىل منتخب مديرية املنصورة بثالثة أشواط 
مقابل شــوط واحد ، يف اللقاء النهــايئ الذي جمعهام  عىل 
أرضية الصالة الرياضية )صالة الشهيد أحمد صالح الحيدري( 
املغطاة باملنصورة، وذلك يف إطار منافسات بطولة كرة الطائرة 
املدرســية للتعليم الثانوي للبنني للعام )2020 - 2021(، والتي 
ينظمها إدارة األنشطة املدرسية )قسم األنشطة الرياضية يف 

بالعاصمة  والتعليم  الرتبية  مكتب 
عدن( خالل الفرتة من الـ 17 من 
 24 الـ  وحتى  الجاري  يناير  شهر 
منه، والتي تشارك فيها منتخبات 
املدرســية،  طائرة مديريات عدن 
مجموعتني،  إىل  قســمت  والتي 
حيــث ضمت املجموعــة األوىل 
)املعال وصرية  منتخبات مديريات 
فيام  وخورمكــرس(  والتواهــي 
الثانية منتخبات  ضمت املجموعة 

مديريات )املنصورة والريقة ودار سعد والشيخ عثامن( والتي 
تقام البطولة بنظام )الكل يلعب مع الكل(.

يف اللقاء النهايئ متكن فريق منتخب مديرية الريقة من 
التتويج بالبطولة املدرســية لكرة الطائرة بعد تغلبه عىل فريق 

منتخب مديرية املنصورة بثالثة أشواط مقابل شوط واحد.
وقد جاءت نتائج اللقاء النهائية: 

1 - )17 25-( للمنصورة 
2 - ) 17 - 25( الريقة 
3 - ) 19 - 25( الريقة 

4 - ) 19 - 25( الريقة 
ويف اللقــاء الــذي جمــع فريقي 
منتخبي صرية والتواهي لتحديد املركزين 
منتخب  فريق  اســتطاع  والرابع  الثالث 
محمد  مختــار  الكابنت  بقيــادة  صرية 
التواهي  الفوز عىل فريــق منتخب  من 
بشوطني دون رد ) -15 25 ( , ) -16 25 
( ليحرز فريق منتخب صرية املركز الثالث 
يف البطولة ، فيام يحــل فريق منتخب 

التواهي يف املركز الرابع .

مدير مكتب ال�ضباب والريا�ضة بعدن  يناق�ش مع قيادات الأندية  عدًدا من الهموم والق�ضايا

الحتاد  يك�ضب الأهلي ويخطف كاأ�ش اأربعينية الفقيد املنا�ضل »ال�ضاحلي«

منتخب مديرية الربيقة يتوج ببطولة كرة الطائرة املدر�ضية بعدن

سيئون / جمعان دويل :
 

خرج فريق اتحاد ســيئون بفوز مثني عىل فريــق االتفاق بالحوطة بهدف يف 
املباراة التي جمعتهام عىل أرضية استاد سيئون األوملبي  لتحديد املركز األول والثاين 
للمجموعة الخامســة بعــد تعادلهام بالنقاط، حيث لكل منهــام 4 نقاط من فوز 
وتعــادل، فيام غادر املجموعة فريق األحرار بتاربة يف بطولة الشــباب لكرة القدم 
من مواليد 2002م التي ينظمها فرع االتحــاد اليمني لكرة القدم, بتلك رفع االتحاد 
رصيده إىل 7 نقاط محتال املركز األول للمجموعة الخامســة متأهال إىل دور الربع 
النهــايئ فيام تأهل أيضا فريق االتفاق لدور الربــع النهايئ كأفضل مركز ثاين يف 

املجموعات الست.
الشوط األول انتهي ســلبا بني الفريقني بعد تقديم أداء متوسط ومتكافئ يف 
الهجامت التي ال تشــكل أي خطورة عىل مرمى الفريقــني وكان أبرز تبادل الكرات 
بني العبي الفريقني يف خط الوسط مع حذر شديد من رسعة الرتاجع إىل املنطقة 
الخلفية كون الفريقني يطمح كال منهام إىل الفوز ليحقق املركز األول عن املجموعة.

ويف الشــوط الثاين - كام يصفه شوط املدربني - ومنذ انطالقة صافرة البداية 
العبو االتحاد كان مســتواهم مغايرا عن شــوط املباراة األول يف رسم الهجامت 
املنســقة عر األطراف وتبادل الكرات الطويلة، وكان لهم ما أرادوا يف الدقيقة الـ3 
بتسجيل الهدف األول عن طريق الظهري األيرس غري املراقب املتألق حسن خالد ساملني 
عندما تســلم كرة مرتجعة من قدم مدافع االتفاق ليســكنها بتسديدة مبارشة إىل 
مرمى االتفاق, العبو االتفاق تراجع مستواهم عن مستوى الشوط األول الذي كانوا 
فيه نًدا قويًا لالعبي االتحاد يف تبادل الهجامت إىل أن الجهد الذي بذلوه يف شــوط 
املباراة األول كان له األثر يف شوط املباراة الثاين يف الرتاجع الشديد واالعتامد فقط 
عىل الهجامت املرتدة وضعــف اللياقة البدنية. مهاجمو االتحاد تحصلوا عىل فرص 
ملضاعفة النتيجة لكن بســبب عدم الرتكيز وعشوائية التسديد مل يستطيعوا إضافة 
أي هــدف آخر, برغم صحوة العبي االتفاق يف العــرش الدقائق األخرية لكن صالبة 

دفاعات االتحاد أحبطت تلك الهجامت لتنتهي املباراة بفوز االتحاد بهدف.

الحتاد والتفاق يكمالن الفرق املتاأهلة اإىل 
ربع نهائي بطولة ال�ضباب لأندية الوادي

لودر / أحمد احلامدي:

تنطلــق عرص اليــوم الثالثاء منافســات دور املجموعــات ملرحلة اإلياب 
مبواجهتــني تجمع كالً من أهيل  لودر وإم يت إن  واتحاد العني وعراكبي ضمن 
املجموعتــني األوىل والثانية من منافســات بطولة »تحديــث ليج« للمنطقة 
الوسطى بأبني والتي شارك فيها 56 فريقا من مختلف مديريات لودر -مودية- 

الوضيع .
املباراة األوىل عىل ملعب عرفان ســتجمع إم يت إن صاحب الخمسة أهداف 
يف مباراة الذهاب والذي سيدخل املباراة مبعنويات عالية بعكس األهيل صاحب 

الديار الذي يعاين من هذه النتيجة الكبرية .
ملباراة  األخرى ســتجمع دريب العني عراكبي واتحــاد العني يف مواجهة 
محتدمة مصريية من ســيفوز بها ســيضع قدماً يف األدوار القادمة من هذه 

البطولة .
كام يذكر أن البطولة تقام تحت إرشاف مبارش من قبل املنسق العام صالح 
فضل آل جابر ورئيس لجنة تنظيم البطولة الشــيخ/ أمني العوســجي وبدعم 
ورعاية من مؤسســة تحديث لتنمية بقيادة رئيس املؤسسة امني قنان صاحب 
الدعم الســخي لهذه املحافظة والذي يريد الظفر بها وإخراجها من هذه املعاناة 
التي تعيشــها وأتاحت األجواء التنافســية لجميع الشباب باكتشاف مواهبهم 
وانخراطهم يف هذا الرصح الجميل الذي يجمع الجميع دون متيز ليك يحافظ 

عىل الشباب من االنزالقات واالنحرافات واألفكار التي تؤثر عىل الجميع.

لودر ت�ضت�ضيف مرحلة الإياب 
لبطولة »حتديث ليج« باأبني


