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رياضة

عدن / إعالم االحتاد :
عقد رئيس اتحاد السباحة بعدن أرحب 
حسن ياسني مع رئيس نادي التالل العقيد 
عارف يرميي ، لقاًء تم من خالله مناقشة 
آلية إعادة لعبة السباحة بالنادي ، والتغلب 
عىل الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقًا 
يف طريق إعادتها عىل مســتوى النادي، 
كان ذلك يف اللقاء الذي أقيم صباح أمس 
االتحاد  أمــني عام  النادي بحضور  مبقر 

نرص السوقي .
وتطرق االجتامع الــذي يأيت يف إطار 
خطة وخارطــة اتحاد الفــرع للنهوض 
رقعة  وإعادة  اللعبة  مبســتوى  واالرتقاء 
مزاولتها بني شــباب األنديــة من خالل 
بعدن  األندية  بقيــادات  واللقــاء  النزول 
وإنهاء  اللعبــة  إعادة  كيفية  ومناقشــة 
حالة الجمود والركود التي شــهدتها لعبة 
السباحة يف الفرتة املاضية، باإلضافة إىل 
املحاولة إليجاد األرضية الخصبة الصالحة 

للعمل والتهيئة السليمة لألبطال .
وناقش الطرفــني يف االجتامع كيفية 
التابع  تأهيل وتجديد مسبح حقات  إعادة 
"لنادي التالل" ملا من شــأنه اإلسهام يف 
املســاعدة عىل تطور اللعبــة خاصة وأن 
املسبح ســيحل كثريا من الصعوبات التي 
تواجــه اللعبة ، كام اتفــق الطرفني عىل 
الشــباب  لوزارة  توجيه مذكرة رســمية 
والرياضة والوزير نائــف البكري  إلدراج 

مسبح حقات ضمن املشــاريع الرياضية 
التي يجــب اإلرساع  إعادة تأهيله وتهيئته 
الستضافة البطوالت واألنشطة التي تقام 

بالعاصمة عدن .
وقال رئيس اتحاد الفرع ارحب حســن 
االتحاد ستســخر كل  قيادة  أن  ياســني 
املتاحة  جهودها وبحســب اإلمكانيــات 
امامها للعمل عىل تنشيط اللعبة واحيائها 
وإعادة بهــاء ورونق اللعبة العريقة ، ولن 
يحــدث هذا دون وقوف وتعــاون األندية 
مع االتحاد .. مشــريا إىل أن الفرتة املقبلة 
والعمل  الجميــع  تظافــر جهود  تتطلب 
كفريق واحد النتشال وضع اللعبة العريقة 

بعدن وإعادتها إىل سابق عهدها .
وأضاف إىل أن "قيــادة االتحاد تعكف 
حاليــا يف تحضري آلية وخطة لتســيري 
نشاطات وبطوالت ينوي االتحاد تنظيمها 
املقبلة وعىل مســتوى جميع  الفرتة  يف 
الفئات العمرية بــني األندية .. منوهًا أن 
لعبة السباحة بعدن ستشهد  نقلة نوعية 
من خالل االهتامم بالبنية التحتية بإنشاء 
وتأهيل عــدد من املســابح وفتح قنوات 
تســاعد  تجارية  رعاية  إليجــاد  تواصل 
عىل متويــل إقامة البطــوالت ودميومة 

انتظامها.

 األمناء / أبني/ عارف أحمد:
توج فريق أشــبال الفالح بكأس بطولة الذكرى ال 64 لتأسيس 
نادي الدرجاج بعدما تجاوز منافســه الزمالك بركالت الرتجيح بعد 
انقضاء األوقات األصلية بالتعادل السلبي يف املباراة التي جمعتهام  
يف ختام منافسات املســابقة التي نظمها النادي وأقيمت برعاية 
مكتب الشباب والرياضة باملحافظة وإرشاف اتحاد الدرجاج للفرق 
الشعبية وشــارك فيها 7 فرق رياضية وزعت اىل مجموعتني لعبت 

بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
محطة الختام التي تزينت بحضــور راعي رياضة أبني ، جاءت 
عىل واقع تنافيس مثري ، ســعى كل طرف إىل الوصول إىل شــباك 
اآلخر دون أن ينجح أي منهــام يف تحقيق مراده رغم تعدد الفرص 
التي أتيحت لهام عىل مدار شــوطي اللقاء... ليضطر الفريقني اىل 
االحتكام إىل ركالت الحظ الرتجيحية التي رجحت كفة أشبال الفالح 
الذي متكن من تســجيل خمس ركالت مقابل إهــدار الزمالك ركلة 

واحدة. 
وعقب نهاية املباراة جرى تســليم كأس التأسيس للبطل أشبال 
الفالح ، ونــال أحمد عيــدروس جائزة أفضل العــب يف البطولة 
وحارس األشبال عيل لحنش جائزة أحسن حارس ، كام جرى تكريم 

الشخصيات التي ساهمت يف إنجاح الدوري بشهادات تقديرية. 
حــر النهايئ حمد صالــح الراعي مدير عام مكتب الشــباب 

والرياضــة مبحافظة وعبدالرحمن الشــاعري مديــر االتحادات 
واألندية  والكابنت وجدي مهدي مسؤول النشاط الريايض ورفعت 
بقبق مدير مكتب الشباب بخنفر  ومحمد مفتاح نائب رئيس الدائرة 
السياسية بانتفايل خنفر  وفضل محمد حيدرة رئيس نادي الدرجاج 
ونائبه عــيل مكيش وحلمي زيــن رئيس اتحاد الفرق الشــعبية 

بالدرجاج وجمع من عشاق ومحبي الساحرة املستديرة.

عدن / محمد ياسني :
نظم عــدد من محبي الفقيد إمتياز محمد إبراهيم 
؛ مبديريــة دارســعد بالعاصمة عدن، لقــاًء كروًيا 
مبناسبة أربعينيته أقيم برعاية الكابنت  أجمل جامل 
وإرشاف الكابنت شهاب ناجي والكابنت سهيل فيصل 

الشعبي واحتضنه ملعب نادي النرص الريايض.
  وجرى اللقاء بني كل من فريق "السهل" وفريق 
"املغرتبني"  بحضور جمع غفري من أصدقاء وزمالء 

الفقيد.
 حفلــت املباراة بالقــوة والنديــة والتكافؤ يف 
شــوطها األول الذي انتهى بالتعادل بهدفني لهدفني 
قبل أن ينتفض العبو "الســهل" ويســيطروا عىل 
املجريات يف الشوط الثاين، حيث متكنوا من إضافة 
هدفني ليتحقق لهــم الفوز بأربعة أهــداف مقابل 

هدفني للمغرتبني.
عقب اللقاء جرى تكريم الفريق الفائز "الســهل"  
بــكأس الفقيد إمتياز محمــد إبراهيم كام تم تكريم 

فريق املغرتبني.
يشــار إىل أن الفقيد امتياز رحمه الله كان واحًدا 
من أبرز  الشخصيات االجتامعية يف مديرية دارسعد 

.

عدن/ عمار حسن مخشف 
متكن فريق الرتبية والتعليم من هزمية فريق مكتب الصحة بنتيجة 
ثالثة أهداف مقابــل هدف ، يف اللقاء الذي جمعهام  عىل ملعب الفقيد 
حســني باوزير التابع لنادي شمســان الريايض الكائن باملعال ، وذلك 
ضمن منافســات الدور ربع النهايئ من بطولة شهداء ميناء الحاويات 
لكرة القدم الخامسية يف نسختها الثانية ، بدعم ورعاية من رشكة عدن 
لتطوير املوانئ ، والتي يشارك فيها 12 فريقا ميثلون املؤسسات والدوائر 

الحكومية بعدن. 
ويف الشــوط األول من املباراة تبادل الفريقــان الهجامت الرسيعة 
الخطرية عىل املرميــني ، حيث كان األكرث خطــورة عىل املرمى فريق 
الرتبية والتعليــم الذي متكن يف الدقيقة 9 من تســجيل الهدف األول 
عرب طريق الالعب نارص عيل نــارص ، ليعود فريق الرتبية والتعليم من 
أضافه الهدف الثاين عرب طريق الالعب جالل هادي يف الدقيقة 18 ، يف 
أواخر دقائق الشوط استطاع فريق الصحة من تسجيل الهدف األول عرب 
طريق الالعب ماهر الرشجبي لينتهي الشوط األول بتقدم فريق الرتبية 
والتعليم بنتيجة هدفني مقابل هدف ، ويف مطلع الشــوط الثاين حاول 
فريق مكتب الصحة من العودة إىل أجــواء املباراة بالضغط عىل فريق 
مرمى الرتبية والتعليــم ولكنهم مل ينجحوا ، ليعود الالعب املتألق نارص 
عيل نارص من تســجيل الهدف الثالث لفريقــه والثاين له يف الدقيقة 
)11 (من زمن الشــوط الثاين ، بعدها حاول فريق مكتب الصحة بشن 
هجامته الرسيعة عىل مرمى فريــق الرتبية والتعليم لكنه قابلهم تألق 
حارس مرمى الرتبية مختار محمد حسن بكل براعة لتنتهي املباراة بفوز 

فريق الرتبية والتعليم بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف . 
وبهذا الفــوز يتأهل فريق الرتبية والتعليــم إىل دور نصف النهايئ 

البطولة ملالقاة فريق جامعة عدن عرص يوم الجمعة القادم .

املكال / إعالم املكتب :
تنظم اللجنة الثقافية ألندية ســاحل حرموت يوم السبت القادم 
27 فرباير 2021 املسابقة الثقافية لألندية الرياضية )بطولة التصفيات 
التمهيدية(  املؤهلــة لنهائيات بطولة كأس حرمــوت الثقافية يف 

نسختها الثالثة  )2021(.
 وتحضريا  لهــذه الفعالية  الثقافية والرياضية التي ســيحتضنها  
النــادي األهيل الريايض الثقايف االجتامعي بغيــل باوزير اطلع املدير 
العام ملكتب وزارة الشــباب والرياضة بساحل حرموت الكابنت حسن 
صالح مســجدي خالل لقائه رئيس اللجنة االستاذ خالد أحمد القحوم 
عىل اســتعدادات اللجنة وجاهزيتها لتدشني موســمها الثقايف بهذه 

البطولة. 
واشاد مســجدي بتنوع اماكن اقامة البطوالت واملسابقات الثقافية 
بحيث تشمل مختلف املديريات بهدف تعريف املشاركني بحضارة وتراث 

هذه املناطق. 
مؤكدا مســاندة مكتبه لخطة نشــاط  اللجنة الثقافية وتوجهاتها 
الهادفة اىل توسيع انشــطتها ومتيزها خالل العام الحايل.. مشريا يف 
هذا الصــدد إىل النجاح الكبري واملتميز الذي حققته اســتضافة مدينة 
املكال لنهائيات بطولة كأس حرموت الثقافية الثانية التي أقيمت يف 

شهر اكتوبر 2020 والتي توج بها نادي سيئون بطال. 
من جانبه استعرض رئيس اللجنة الثقافية بساحل حرموت خطة 
نشاط اللجنة للعام الحايل واإلجراءات الخاصة بتنفيذ مسابقة تصفيات 
أندية الســاحل املؤهلة لنهائيات كأس حرموت الثالثة املقرر إقامتها 

يف وادي حرموت الشهر املقبل.
ودعا القحوم األندية إىل املشاركة الفاعلة يف التصفيات التي سيثمر 
عنهــا تأهل البطل والوصيــف اىل نهائيــات كأس حرموت ومتثيل 

الساحل. 
يذكر أن تصفيات أندية وادي حرموت قد أســفرت عن تأهل ناديي 
اتحــاد حورة والتعاون بالعقــاد إىل النهائيات بانتظــار ممثيل اندية 

الساحل.

رئي�س احتاد ال�سباحة بعدن يناق�س مع رئي�س نادي التالل كيفية اإعادة اللعبة للنادي

فريق اأ�سبال الفالح يتوج بكاأ�س بطولة تاأ�سي�س الدرجاج الـ)64(

لقاء كروي يف اأربعينية الفقيد اإمتياز حممد اإبراهيم

الرتبية يهزم ال�سحة وي�سرب موعدًا مع اجلامعة يف 
ن�سف نهائي بطولة �سهداء ميناء احلاويات

غيل باوزير حتت�سن الت�سفيات التمهيدية لبطولة 
كاأ�س ح�سرموت الثقافية لأندية �ساحل ح�سرموت


