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رياضة

عدن /األمناء/ عالء عياش :

أختتمت   بنادي وحــدة عدن مبديرية 
الشــيخ عثامن  بطولــة االندية يف لعبة 
رفع االثقال ) ناشــئني _ شــباب _ كبار( 
، وينظمها االتحاد العــام للعبة ، برعاية 
االخويــن االســتاذ نائف البكــري وزير 
الشــباب والرياضة واالستاذ أحمد حامد 
مللــس محافــظ محافظة عــدن ، بدعم 
النشء  رعايــة  صنــدوق  مــن  ومتويل 
والشباب ، وتجري يف الفرتة بني 26 _ 28 

فرباير الجاري .
واســدل الســتار عن البطولــة التي 
اقيمــت مبشــاركة اندية وحــدة عدن و 
التالل والشــعلة ومركز عدن و هالل فوه 
" ســاحل حرضموت " والرشارة " لحج " 
بتتويج نادي الشعلة بطال لفئة " الكبار "   
، ونادي التالل  بطال لفئة " الشــباب "  ، 
ونادي التالل بطال يف فئة " الناشئني "   .
وكانت قد شــهدت منافســات  اليوم 
االخري من البطولــة التي اقيمت بحضور 
جمهور كبري من عشاق ومتابعي لعبة رفع 

منافسات   ، االثقال 
رباعي  بــني  قوية 
املشــاركة  االندية 
 " البطولــة  يف 
وناشــئني  الكبار 
الفئــات  يف   "
املخصصة  الوزنية 
النرث   ( مبنافسات 
 89    ) والخطــف 
كجــم ، 96 كجــم 
 109  ، كجــم   102
واســتطاع  كجم  
مــن خاللها رباعو 
االنديــة يف اظهار 

وامكانيات  قــدرات 
رائعة تنبئ مبســتقبل واعــد للعبة رفع 

االثقال . 
ابطال  تكريم  تــم  البطولة  ويف ختام 
فئة " الكبار " املركز األول نادي الشــعلة 
وباملركز الثاين نادي وحدة عدن وحل ثالثا 
نادي الرشارة لحج ، فيام كريم نادي التالل 
بطال لفئة الشباب ، ونادي الشعلة باملركز 

الثاين ،  باملركز الثالث وحدة عدن ، وحقق 
نادي التالل بطولة فئة الناشــئني ، وجاء 
نادي وحدة عدن باملركــز الثاين ، ونادي 
الشــعلة ثالثا ، كام كرمت اللجنة املنظمة 
للبطولة كل من كان له دور مســاهم يف 
بشكلها  واخراجها  البطولة  فعالية  انجاح 

املتميز .

سيئون /األمناء/ جمعان دويل :
حقق فريق الشــعلة بعرض آل مخاشــن مبديرية حورة ووادي 
العني فوزا صعبا عىل فريق التعاون مبنطقة العقاد مبديرية القطن 
بهدف يف املباراة التي جمعتهام عىل ارضية استاد سيئون األوملبي 
ضمن بطولة كأس املاهر ألندية وادي حرضموت التي ينظمها فرع 
االتحاد اليمني لكرة القدم بحرضمــوت الوادي والصحراء بأرشاف 
مكتــب وزارة الشــباب والرياضية وبتمويل مــن مجموعة املاهر 
التجارية , وبتلك النتيجة تأهل فريق الشــعلة اىل الدور الثاين من 
البطولة فيام غادرها فريق التعــاون , وفقا ونظام البطولة خروج 

املغلوب من مباراة واحدة .
يف شوط املباراة االول باغت الشــعلة التعاون بهدف مبكر من 
هجمــة رسيعة مرتدة يف الدقيقة 8 من تســديدة قوية من خارج 
منطقة 18 يــاردة بقدم كابنت الفريــق ومهاجمه مبخوت عيضة 
باخريصة , العبي التعاون سيطروا عىل مجريات الشوط االول يف 
االســتحواذ عىل الكرة ومنتصف امللعب وشن الهجامت والوصول 
اىل مرمى الشــعلة لكن تفقد مهاجمه اللمسة االخرية لرتجمة تلك 
الهجامت اىل اهداف , فيام كانت الهجامت املرتدة تشــكل خطورة 
عــىل مرمى التعاون ولكن يفتقدها الرتكيز يف التســديد عند قرب 

املرمى .
شــوط املباراة الثــاين تقاســم الفريقان الشــوط يف االداء 
واالســتحواذ حيث كان النصف االول ملصلحة الشــعلة الذي جعل 
اللعب يف ملعب التعاون ولكن من خالل الكرات القصرية واملقطوعة 

مــع تألق حارس التعاون , فيام اســتعاد العبي التعاون صحوتهم 
يف نصف الشوط الثاين من خالل الســيطرة عىل منتصف امللعب 
وشن الهجامت عرب االطراف والعمق الدفاعي ولكن ال يوجد املهاجم 
الهداف بالفريق برغم الفرص التي ســنحت لهــم بتعديل النتيجة 
واضافة اهــداف , لتعلن صافرة حكم املبــاراة بنهاية اللقاء بفوز 
الشــعلة بهدف , ليتأهل اىل الدور الثاين من البطولة فيام غادرها 
فريق التعاون الذي ظهر مبستوى جيد يف طريقة االداء والتمريرات 

السليمة بني اقدام العبيه .

أبني/األمناء/ نبيل ماطر :
القادم من  الحبيل  حصد فريق شــباب 
محافظــة لحــج كأس الذكرى الســنوية 
العب  سعيد  فخرو  الفقيد  لرحيل  السادسة 
الزمن الجميل لنادي حسان وذلك بعد تغلبه 
بكل جدارة واستحقاق عىل حساب منافسه 
صاحــب االرض والجمهور فريق الكاظمة 
بســته أهــدف مقابل هــدف رشيف يف 
االحتفالية الكرويــة التي احتضن وقائعها 
ملعــب البلدية الــرتايب بالعاصمة زنجبار  
الشــباب  أقيمت برعاية ودعم مكتب  التي 

والرياضة بزنجبار .
املواجهة جاءت محملة بعنارص التشويق 
تحقيق  ورغبة  األهــداف  وبغزارة  واالثارة 
الفوز لخطف كأس سنوية الفقيد يف حالة 
متكافئة يف مستهل بدايتها قبل أن يفرض 
الواضحة  أفضليتهم  الحبيل  العبو شــباب 
يف االستحواذ وصناعة الفرص عىل املرمى 
ومتكنهم من حسم الشوط األول لصالحهم 
بهدفني نظيفني سجلها عوض مصطفى و 

عبدالله فضل أمري.
الثانية واصل العبو شباب  الحصة  ويف 
الحبيــل تفوقهم عــىل مجريــات اللعب 
ونجحــوا يف إضافــة اربعــة أهداف عرب 
محمد سعيد احمد) هدفني( ويوسف احمد 

و  الصعــرة 
مصطفــى 

يف  عــوض 
انهيار  ظــل 
يــق  فر
ظمــة  لكا ا
ا  لــو و ليحا
و  العــودة 
عدة  شــنوا 
ت  ال و محــا
من  نجحــو 
يف  خاللهــا 
هدف  تسجل 
رشيف عــرب 
جميل  الالعب 
للــه  ا عبد
بعدها  ليطلق 

بفوز فريق  املبــاراة  انتهاء  الحكم صافرة 
شباب الحبيل بسداسية مقابل هدف.

ويف نهايــة املباراة قــام مدير مكتب 
الشــباب والرياضة يف مدينة زنجبار وائل 
الزري والكابنت وجدي مهدي ســامل مدير 
االنشطة الرياضية مبكتب الشباب و عارف 
الحيف رئيس اتحاد الرياضة للجميع بأبني 
و ماجد عبدالصمد مقشــع بتسليم كأس 

نال  .. كام  الحبيل  املناسبة لفريق شــباب 
الالعب عوض مصطفى العب فريق شباب 
الحبيل عىل جائزة أفضل العب يف املباراة ، 
بحضور عدد من نجوم الزمن الجميل حسني 
نعوم و جامل العبد داحي وســعيد رمضان 
و حلمي مهدي ســامل مدرب منتخب أبني 
املدريس وعدد من الشخصيات اإلجتامعية 

والرياضية وجمهور غفري.

جعار /األمناء/ عارف أحمد:
أحرز فريــق نادي الجيل الصاعد كأس اليوم الوطني للبيئة إثر تغلبه 
عىل فريق نــادي الهالل بهدف دون رد يف املباراة الودية التي جمعتهام  
عىل ملعب البيتي والتــي أقيمت برعاية وزير امليــاه والبيئة املهندس 
توفيق الرشجبي ومحافظ أبني اللواء الركن ابوبكر حســني ســامل و 
تحت "شعار بحارنا موارد الحفاظ عليها واجب" ونضمها مكتب الهيئة 
العامة لحامية البيئة يف أبني وبالتعاون والتنســيق مع مكتب الشباب 

والرياضة. 
فبعد شوط أول سلبي ،  متكن الجيل من تسجيل هدف املباراة الوحيد  
يف د/ 50 من الشــوط الثاين عرب العبه املتألق محمد نســيم باقري ، 

ورغم محاوالت الهالل للتعديل لكن دون فائدة.
وعقب نهاية املباراة  قام مدير عام مكتب الهيئة العامة لحامية البيئة 
باملحافظة املهندس نارص صالح الصاعدي ومدير عام مكتب الشــباب 
والرياضة الكابنت أحمد صالح الراعي  بتسليم كأس املناسبة لقائد فريق 
الجيل الصاعد بحضور  مدير األندية واالتحادات عبدالرحمن الشــاعري 
ومســؤول النشــاط الريايض  وجدي مهدي  ورئيس فرع إتحاد تنس 
الطاولة الكابنت فضل العفيفي واألمــني العام التحاد اإلعالم الريايض 

يف أبني أحمد مهدي سامل.

سيئون /األمناء/ عبداهلل بن حازب :
تتواصل مباريات البطولة التنشيطية يف لعبة كرة السلة التي تنظم 
من قبل فرع اتحــاد اللعبة بوادي حرضموت وبــإرشاف مكتب وزارة 
الشــباب والرياضة بالوادي والتي تقام عىل صالة الشــهيد عيل عبيد 

بامعبد.
فقد اتســمت املباراة بالندية وتقارب يف املستوى ونظرا لقلة خربة 
الالعبني اهدرت العديد من الفرص وعدم متابعة الكرات من تحت السلة 
اال ان شبام استطاع ان يحسم نتيجة املباراة يف الثواين االخرية بنتيجة 
30نقطة مقابل 27 نقطة لهالل السويري ادار املباراة يف الساحة الحكم 
عبدالله الشــنيني وعمر ســليم وعزمي عبد وعبد الله الحجلة مسجل 
وفرج ســاملني ميقايت وعمر عويض ميقــايت 24ثانية وراقبها رئيس 

الفرع عبدالعزيز بن خربا . 
يف املباراة الثانية التي اقيمت يف نفس اليوم   والتي جمعت الوحدة 
والربق من تريم فقد انتهت بفوز مستحق للربق بنتيجة 25نقطة مقابل 
13نقطــة للوحدة بعد تفوق الربق يف ثالث فــرتات وتعادل يف واحدة 
لنا كلمــة دكة االحتياط لجميع الفرق مكتملــة العدد وهذا يبرش وهذا 
يدل عىل ان االندية ســعت لبناء قاعدة ورديف للفريق االول وهذا يعني 

استمرار اللعبة وعىل الطرف االخر وحظ اعتذار اندية اخرى .

ال�شعلة بطال للكبار والتالل لل�شباب والنا�شئني يف ختام  بطولة االندية بلعبة رفع االثقال 

ال�شعلة يفوز على التعاون يف بطولة كاأ�س املاهر الأندية الوادي 

�شباب احلبيل حلج يخطف كاأ�س �شنوية الفقيد فخرو �شعيد للذكرى ال�شاد�شة باأبني

اجليل ال�شاعد يك�شب الهالل  ويحرز 
كاأ�س اليوم الوطني للبيئة

�شبام يفوز على هالل ال�شويري يف 
بطولة ال�شباب لكرة ال�شلة


