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رياضة

األمناء / خاص :
ياسني  حســن  ارحب  املهندس  ناقش 
وعرفات  بعــدن  الســباحة  اتحاد  رئيس 
محمــد عيل نائــب رئيس نــادي امليناء 
مبديرية التواهــي ، امكانية إعادة مزاولة 
لعبة السباحة يف النادي يف الفرتة املقبلة 
ومناقشة الرتتيبات الالزمة ، كان ذلك يف 
اللقــاء الذي اقيم  يف مقــر  نادي امليناء 
لإلتحاد  العام  االمــني  بحضور  بالتواهي 

نرص السوقي .
وتطرق اللقاء الذي يأيت يف إطار خطة 
واالرتقاء  للنهوض  الفرع  اتحاد  وخارطة 
مبســتوى اللعبة واعادة رقعــة مزاولتها 
بني شباب االندية من خالل النزول واللقاء 
كيفية  ومناقشــة  بعدن  االندية  بقيادات 
اللعبة وإنهاء حالة الجمود والركود  اعادة 
التي شــهدتها لعبة الســباحة يف الفرتة 
املحاولة إليجاد  إىل  باإلضافــة   ، املاضية 
االرضية الخصبة الصالحة للعمل والتهيئة 

السليمة لإلبطال .
ارحب  الفــرع  اتحاد  وواضح رئيــس 
حسن ياســني أن قيادة االتحاد ستسخر 
املتاحة  اإلمكانيات  وبحسب  جهودها  كل 
امامها للعمل عىل تنشيط اللعبة واحيائها 
واعادة بهــاء ورونق اللعبة العريقة ، ولن 
يحــدث هذا دون وقوف وتعــاون االندية 

مع االتحاد .. مشــرا إىل أن الفرتة املقبلة 
تتطلب تظافر جهــود الجميع والعمل گ 
العريقة  اللعبة  فريق واحد النتشال وضع 
واعادتها إىل ســابق عهدها ولدى  بعدن 
نشــاطات  لتســير  وخطة  آلية  االتحاد 
يف  تنظيمها  االتحــاد  ينــوي  وبطوالت 
الفرتة املقبلة وعىل مستوى جميع الفئات 

العمرية بني االندية .
وبدوره مثن عرفــات محمد عيل نائب 
اتحاد  ادارة  امليناء جهــود  نــادي  رئيس 
الســباحة ممثلة بالرئيس املهندس أرحب 

اعادة  عىل  الكبر  والحرص  ياسني  حسن 
رياضة الســباحة إىل الواجهــة ، مؤكدًا 
استعداد ادارة ناديه مع االتحاد واملساعدة 
العدنية يف  يف اظهار رياضة الســباحة 
التوفيق  ، متمنيــا  ابهى وازهى صــورة 

للجميع .
حرض اللقــاء من جانــب ادارة امليناء 
محمد انور الصويف " االمني العام للنادي 
النشاط  ، وسامر اســاعيل " مرشف   "

الريايض بالنادي " .

عدن/األمناء/ عالء عياش :
نظمــت ادارة نادي امليناء مبلعب النادي بطولة ) 3x3 ( يف لعبة 
كرة الســلة ،  برعاية ودعم رئيس اتحاد فرع عدن االســتاذ سعيد 
عبده سعيد ، واقيمت عىل مدى يومني ، مبشاركة العبوا اندية عدن 

قسمت إىل 7 فرق حملت اساء رموز لعبة كرة السلة يف عدن .
وشــهدت مباريــات البطولة التي نظمت لتنشــيط الشــباب 
والتعريف باللعبة وقواعدها ،  منافســات قويــة بني العبو الفرق 
املشاركة اتسمت بالندية والحاس ، لتنتهي يف األخر بفوز صربي 
بنانة عىل فريق الفقيد حسن خفاش بنتيجة 13 _12 , ليتوج فريق 

صربي بنانة بالبطولة .
وعقب نهاية الفعالية كرم الضيوف كأس وميداليات املركز األول 
لفريق صربي بنانــة واملكون من الالعبني ) ابكر توفيق و ســليم 
ابراهيم وأحمد طالل " ســلومي " ( ، فيا حاز فريق الفقيد حسن 
خفاش ) أحمد زهور وعيل النومي عبدالرزاق محمد محمود (  عىل 
ميداليات املركز الثاين .. ويف مســابقة التصويب من خارج القوس 
استطاع الكابنت  عبدالله الرشيدي من التتويج بالكأس ، وجاء قائد 

سعيد باملركز الثاين .
وتكونت اللجنة املرشفة عىل البطولة من الكابنت قيرص حسني 
علمي ، والكابنت بســطام حادي ، والكابــنت عصام أحمد عمر ، 

والكابنت زاهر محمود األغربي .

حرض الفعالية د. عزام خليفة وكيل وزارة الشــباب والرياضة ، 
د. محمد حسن عبده الشــيخ نائب رئيس االتحاد العام لكرة السلة 
، عارف يرميي رئيس نــادي التالل ، عرفات محمد عيل نائب رئيس 
نــادي امليناء ، والنجــم الذهبي رشف محفوظ ، القائد الكشــفي 
عيل مرشد عقالن ، اوسان حســن الرعوي رئيس لجنة املسابقات 

باالتحاد العام  .

سيئون /األمناء/ جمعان دويل :
تأهــل فريق اتحاد ســيئون إىل نهايئ 
بطولة الشباب ألندية وادي حرضموت بعد 
فوزه عىل فريق الشعلة بعرض آل مخاشن 
مبديريــة حــورة ووادي العــني , بركالت 
الرتجيــح 4 – 2 بعــد تعادلها يف الوقت 
االصيل من املبــاراة بهدف لكل منها , يف 
التي جمعتها عىل ارضية اســتاد  املباراة 
ســيئون االوملبي يف افتتاحيــة مباريات 
ينظمها فرع  التي  للبطولة  النهايئ  النصف 
بوادي وصحراء  القدم  لكرة  اليمني  االتحاد 

حرضموت .
يف  السبق  بهدف  الشــعلة  فريق  تقدم 
شوط املباراة االول يف الدقيقة 22 برأسية 
العبــه عبدالعزيز صالح بن مخاشــن اثر 
دربكة دفاعية من كرة مرســلة من رضبة 
ركنية من يســار مرمى االتحــاد , العبي 
اكرث استحواذا عىل مجريات  الشعلة كانوا 
والســيطرة عىل منتصف  االول  الشــوط 
امللعب ورســم الهجات عرب االجنحة ومن 
الدفاعي لالتحــاد لكن دون جدوى  العمق 
يف اضافة هدف ثاين , فيا العبي االتحاد 
اعتمدوا عىل الهجات املرتدة التي مل تشكل 

اي خطورة عىل مرمى الشعلة .
االتحاد  الثاين خرج العبي  يف شــوط 

امللعــب  ارضيــة 
مغايــرة  بطريقــة 
املباراة  شــوط  عن 
الضغــط  يف  االول 
املتواصلة  والهجات 
عىل مرمى الشــعلة 
عىل  واالســتحواذ 
بعد  ســيا  الكــرة 
الشعلة  فريق  تراجع 
الذي  املجهــود  بعد 
شــوط  خالل  بذلوه 
املبــاراة االول , ففي 
ومــن   3 الدقيقــة 
مبارشة  ثابتــة  كرة 
مرتكب  خطــاء  من 

يف منتصــف ميــني 
ملعب الشعلة يســدد الكرة مدافع االتحاد 
محمد جابر الهندي كرة لولبية إىل يســار 
التعادل لالتحاد  مرمى الشعلة معلنة هدف 
, الشــعلة اعتمــد عىل الهجــات املرتدة 
خــالل هذا الشــوط , مع تراجــع غالبية 
العبيــه إىل املنتصف وخط الدفاع ليحافظ 
الفريقان عــىل الهدف الوحيد لكل منها , 
لتعلن صافرة الحكــم نهاية املباراة بتعادل 
ليحتكم   , منهــا  لكل  بهــدف  الفريقني 
الفريقان لركالت الرتجيح , ليبتســم الحظ 

لفريق االتحــاد بالفوز بأربع ركالت مقابل 
ركلتني , ليتأهل االتحــاد اىل نصف نهايئ 
البطولة فيا غادرها فريق الشــعلة بعد ان 
قدم مستويات ممتازة خالل مرحلة البطولة 
وســيكون رافدا للفريــق االول اذا وجدت 

العناية به ومواصلة متارينه .
الحكم حسن  الســاحة  املباراة يف  أدار 
الزعبي وساعداه عىل الخطوط عبدالرحمن 
علوان وعامر بن قفلة والحكم الرابع محمد 
صالح العيجم , راقب املباراة إداريا ســعيد 

باشعيب ومقّيا للحكام داؤود بن مهري .

 األمناء/ زجنبار/ عارف أحمد :
تنطلق عرص الســبت القادم  أوىل مباريات بطولة دوري كرة القدم 
لكليات جامعة أبني والتي تنظمها الجامعة مبناسبة الذكرى الثالثة عىل 
تأسيسها ، يف إطار التعاون بني جامعة أبني ومؤسسة الرسالة للتنمية 
االجتاعية والثقافية - عدن ، ومبشاركة خمس كليات تتنافس بنظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة .
وبهذا الصدد عقد  رئيــس اللجنة املنظمة للبطولــة "الكابنت نادر 
عبيد" اجتاعا صباح الثالثاء تم فيه مناقشــة بعض اآلليات املتبعة يف 

البطولة، وجرى خالله سحب القرعة بني الكليات املتنافسة.
وأقر االجتاع انطالق منافســات البطولة يوم السبت القادم املوافق 
6 مارس الحايل ، بلقاء يجمع بني بطل جامعة أبني )كلية الحاســوب 
وتقنية املعلومات( و )كلية الرتبية زنجبــار( عىل ملعب البلدية التابع 
لنادي حسان الريايض مبدينة  زنجبار والذي سيحتضن جميع مباريات 

املسابقة.
وســيلتقي يف املبــاراة الثانية يوم األحد 7 مــارس 2021م ) كلية 
الرشيعة والقانون( و ) كلية العلوم اإلدارية(، وســتكون مباراة نصف 
النهــايئ يوم الثالثاء 9 مــارس 2021م بني الفائــز يف املباراة األوىل 
والفائــز يف املبــاراة الثانية، عىل أن يتواجه الفائــز منها يف نهايئ 

البطولة مع )كلية الرتبية لودر( يوم الخميس 11 مارس 2021م.
حرض االجتاع والقرعة الكباتن  حســني الشنبيك مندوب منتخب 
كلية الحاســوب وتقنية املعلومات و عيل جالل الفقر مندوب منتخب 
كلية الرشيعــة والقانون  ومازن كمبش منــدوب منتخب كلية العلوم 
اإلدارية و حســني الرشمي مندوب منتخب كلية الرتبية زنجبار .. وعدد 

من الرياضيني يف الجامعة.

كتب/عبداهلل الصاصي :
 يف املباراة االفتتاحية بــني فريقي اتحاد الرص واهيل لودر التي مثلت التالحم والتفاعل 
بني رشيحة الشباب وشــيوخ املنطقة بحجم الشــيخ/محمد احمد العزي يف رعاية ودعم 

النشء يف م/ لــودر وملثل هذه 
االعال التي يرسمها يف جبني 
الزمــان حبا واكراما لشــباب 
املنطقة الوســطى، حق لنا ان 
مقدمة  يف  العزي  الشيخ  نضع 
صفحة الهامــات الوطنية التي 
يف  الحياة  ألنشــودة  تعــزف 
هكذا  ملثل  للداعمني  الندرة  زمن 

نشاطات رياضية يف م/لودر.
  وعىل ملعــب جوبان بدء 
االول مصحوبا  املباراة  شــوط 
والحاس  الجمهــور  بتفاعل 
من  الالعبني  لــدى  الفيــاض 
كال الفريقــني تبادال الهجات 
،ويف  املرمى  اىل  الوصول  دون 
الخامســة  الدقيقة  غضــون 
مركــز  ضاعــف  والعــرشون 

الهجوم األهالوي رضباته اال ان دفاع اتحاد الرص تصدى لها وشــتت الكرات بعيدا عن مرماة 
،ليستمر الشوط االول حتى نهايته دون نتيجة .

ومع بداية الشــوط الثاين من قبل صفارة الحكم الزغيل مل متر ســبع دقائق من زمنه 
يفاجئ الجميع محمد سند بهدف من هجمة رشسة قادها من وسط امللعب هيجت الجمهور 
عىل جنبات امللعب ، بلغ الحاس اوجه واستمر عنفوان الالعبني من كال الفريقني وخصوصا 
اشبال اتحاد الرص يف محاولة التقدم واخرتاق مواقع فريق للتعزيز ولو بهدف التعادل  وظل 
الحــال بني الكر والفر من الدفاع للهجوم  حتى نهاية املباراة لصالح اهيل لودر بهدف مقابل 

ال يشء لفريق اتحاد الرص.
 املبــاراة حرضها مدير مكتب الرتبية لودر واالعيان ومشــايخ املنطقة والحضور املميز 
للشــاعر بن لصور الذي القى قصيدة نالة احســان الجمهور من خــالل كلاتها املعربة عن 
مناقب الشــيخ محمد العزي، كا حرض املباراة نجوم الصحافــة يف لودر الخرض الربهمي 
وعارف علوان  يتوســطهم الهامة الوطنية الرياضية الشــيخ محمد العــزي  وإىل جانبه 

الشخصية الرياضية املعروفة عارف الوادي .

رئي�س احتاد ال�شباحة بعدن ونائب رئي�س امليناء يناق�شان ترتيبات اعادة اللعبة للنادي 

نادي امليناء ينظم بطولة 3x3 لكرة ال�شلة

بفوزه على ال�شعلة بالرتجيح.. احتاد �شيئون اىل نهائي بطولة ال�شباب لأندية وادي ح�شرموت 

ال�شبت.. انطالق بطولة كرة القدم 
لكليات جامعة اأبني

يف رحاب دوري ال�شيخ حممد العزي يف لودر 


