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يف إفتتاحية ممزية لدور الـ 16 لبطولة تحديث ليج.. 

رياضة

عدن /األمناء/ عالء عياش :
اليوم أالحد عىل مضامر  تنطلق صباح 
الفقيد العولقي مبلعــب 22 مايو بعدن ، 
التنشيطية  البطولة  منافســات  فعاليات 
أللعاب القــوى لألنديــة ، والتي تنظمها 
اللجنــة الفنية للعبــة ، برعاية االخوين 
االســتاذ نائــف البكري وزير الشــباب 
أحمــد حامد مللس  والرياضة واألســتاذ 
محافظ محافظة عدن ، بدعم ومتويل من 
صندوق رعاية النشء والشــباب ، وتقام 

خالل الفرتة بني 7 -8 مارس الحايل .
وتشارك يف منافســات البطولة اندية 
شــباب املنصورة والتالل ) عدن ( ، والسد 
) ابني ( ، والرشارة ) لحج ( ، والتضامن ) 
حرضموت الساحل ( ، والوصل ) الضالع ( 
، وحدة تريم ) حرضموت الوادي ( ، ريدان 
بيحان ) شبوة ( ، يتنافسون يف الفعاليات 
100مرت - 200مرت - 400 مرت - 800مرت 
-1500مــرت  - 5000مــرت - 4×100مرت 
تتابع - 4×400مــرت تتابع الوثب الطويل 
الجلــة وتطويح  الثــاليث ودفع  والوثب 

القرص ورمي الرمح .
للبطولة  املنظمة  اللجنــة  هذا وعقدت 
مساء أمس الســبت يف مقر نادي وحدة 
عدن بالشــيخ عثامن ، االجتــامع الفني 
يحملون  ومن  االنديــة  مندويب  بحضور 

التفويض الرســمي مــن األندية ، تم من 
خالله مناقشــة بعض الجوانــب الفنية 
والالئحة املنظمة وإقرار والربنامج الزمني 
للفعاليات التي تقام عىل مدى يومي أالحد 

واالثنني .

لودر/ األمناء/ عارف أحمد :
بحضور الفت وكبــري من الجامهري الغفرية التــي اكتظت بها 
جنبات  ملعب الشــيخ عبدالله الحامد )املحلة ( مبدينة العني الذي 
احتضــن أوىل لقاءات دور الـ 16 من بطولــة تحديث ليج الكروية 
لفرق املنطقة الوســطى الشــعبية والتي أقيمت برعاية مؤسسة 
تحديث للتنمية ممثلة مبديرها األخ أمني قنان ومبشاركة 56 فريقا 
مثلوا مديريــات ) لودر - مودية - الوضيــع (  واعتمد فيها نظام 
خروج املغلوب من مرة واحدة  )ذهابا وإيابا ( يف مرحلتيها األوىل 

والثانية..
وجمعت املباراة اإلفتتاحية األوىل لدور ال 16 الذي يقام بطريقة 
خروج املهزوم مبارشة  فريقا النجوم ونرص الكوره ضمن املجموعة 
األوىل والتي جــاءت عىل واقع تنافيس مثري بــني الفريقني منذ 
بدايتها لرغبة كل منهام يف تحقيق االنتصار ومواصلة املشــوار إال 
أن الوصول إىل الشباك ظل مستعصيا عليهام بفضل يقظة املدافعني 
و تألــق حاريس املرمى اللذين حافظا عىل عذرية شــباكهام حتى 
النهاية ليحتكم الفريقان إىل ركالت الحظ الرتجيحية والتي ابتسمت 
لالعبي نرص الكورة بعد أن متكنوا من تســجيل ست ركالت مقابل 
إضاعة النجوم لركلة واحدة ليعلن النرص نفســه اول املتأهلني اىل 

محطة دور الثامنية.
وشهد حفل افتتاح منافسات دور الـ 16 الذي تزين بحضور مدير 
عام أمن أبني العميد ابو مشعل الكازمي ونائبه العقيد بسام كردة و 
نائب مدير مكتب تربية لودر األستاذ عيل عبدالله اليافعي و العميد 

نارص الحامدي واملدير التنفيذي ملؤسســة تحديــث للتنمية إيوب 
عامر عرضا كرنفاليا  واســتعراضيا  للفرق املتأهلة بالزي الريايض 
الجديد املقدم من الرشاكة الراعية مع دخول الفريقان املتباريان إىل 
أرضية امللعب مع الرباعم يف لوحة جميلة جسدت األهداف السامية 
من إقامة هذا الــدوري والنظرة الثاقبة للداعــم أمني قنان وتزين 
امللعب باإلعالم والالفتات والبالونات التي نقلتها عدســات املصورة 
وكامريات الطائرة املســرية )درون( التي نقلت وتابعت كل شاردة 

ووارده يف جميع أجزاء  وأركان امللعب.. 
أدار اللقاء طاقم تحكيمي بقيادة حكم الســاحة خالد اليزيدي 
ومبساعدة رجال الخط مطهر خزيز ومحمد وليد وعيل محمد رابعا 
ونقل عرب اإلذاعة الداخلية للملعب بصوت املعلق الرائع  أديب الزهري 
الذي ابدع واجاد واضفى الكثري من عنارص اإلثارة والتشــويق عىل 

أحداث اللقاء بتعليقه األكرث من رائع.

عدن/األمناء/ خاص  :
 واصل املهندس ارحب حسن ياسني 
رئيس اتحاد السباحة فرع عدن مبعية 
االمني العام نرص الســوقي ، برنامج  
ألندية  اإلتحاد  بها  يقوم  التي  الزيارات 
املحافظة ضمن خطته إليجاد وتكوين 
فرق ســباحة ألندية عــدن ، وتلمس 
االحتياجــات الرضورية متهيدا إلعادة 
نشــاط اللعبة ، والوقــوف عىل أهم 
املشــكالت والعراقيل التــي تقف يف 
طريق اعادة وتنشيط رياضة السباحة 

يف االندية .
واللقاء  النزول  لربنامج  واستكاماًل 

االتحاد  قيادة  التقت  بعدن  االندية  بقيادات 
بإدارة نادي الجــالء الريايض بخورمكرس 
بحضور نائب رئيــس النادي رأفت عمريان 

واألمني العام الكابنت عبدالله عوض .
وخالل اللقاء تم مناقشة امكانية إعادة 
النادي  اللعبة واحيائها يف إطار  تنشــيط 
والتطــرق إىل كيفية النهــوض واالرتقاء 
مبســتوى اللعبة واعادة رقعــة مزاولتها 
بني شــباب االندية ، وإنهاء حالة الجمود 
السباحة يف  لعبة  التي شــهدتها  والركود 
الفــرتة املاضية ، باإلضافــة إىل املحاولة 
إليجاد االرضية الخصبــة الصالحة للعمل 

والتهيئة السليمة لإلبطال .

ويف مســتهل اللقــاء مثــن املهندس 
ادارة  أرحب حسن ياســني جهود وحرص 
الجالء وتجاوبها مــع قيادة االتحاد  نادي 
النادي  إىل  الســباحة  رياضــة  إعادة  يف 
التزامات اضافية يف ســبيل  ، وتحملهــا 
االرتقاء بالســباحة العدنية ، مشــريا إىل 
أن قيــادة االتحاد ستســخر كل جهودها 
وبحســب اإلمكانيات املتاحة امامها للعمل 
عىل تنشــيط اللعبة واحيائها واعادة بهاء 
ورونق اللعبة العريقة ، ولن يحدث هذا دون 

وقوف وتعاون االندية مع االتحاد .
قيادة  :"أن  بعدن  االتحاد  واضاف رئيس 
االتحاد تسعى إليجاد بنية التحتية للسباحة 

وذلك من خــالل التواصل مع الجهات 
املعنيــة والداعمــني من أجل إنشــاء 
وتأهيــل عدد من املســابح باإلضافة 
وضع آلية وخطة لتســيري نشــاطات 
وبطوالت ينــوي االتحاد تنظيمها يف 
الفرتة القادمة وعىل مســتوى جميع 
الفئات العمرية بني االندية" .. مناشدًا 
وزارة الشــباب والرياضــة وقيــادة 
الجاد  باالهتامم  بعدن  املحلية  السلطة 
إلنجاز  املطلوبة  املالية  املوازنة  وتوفري 
بالعاصمة  األوملبي  املســبح  مرشوع 
عدن والذي سيحل كثري من الصعوبات 
إىل  السباحة  رياضة  تطور  وسيضمن 

األفضل.
وبــدره ابدى نائب رئيس نــادي الجالء 
رأفت عمريان استعداد ادارة النادي للتعاون 
مع االتحاد والعمل بقدر اإلمكانيات املتاحة 
وفتح  الســباحة  واحتضان  إلعادة  امامها 
ابواب النــادي للراغبني باالنخراط ومزاولة 
اللعبــة تحت ســقف ومظلــة النادي يف 
رياضة  اظهار  واملساعدة يف  املقبلة  الفرتة 
العدنية يف ابهى وازهى صورة   الســباحة 
بالرئيس  االتحاد ممثلة  بجهود  .. مشــيدا 
املهندس أرحب حســن ياســني والحرص 
الكبري عــىل اعادة رياضة الســباحة إىل 

الواجهة متمنيا التوفيق للجميع .

عدن /األمناء/ خاص  :
أكــد الكابنت خالد هيثم , أمني عام نادي التالل ، ان حديث العقوبات 
الذي ظهر به امني عام اتحاد كرة القدم , لن يغري موقف التالل ومتسكه 

بقرار عدم املشــاركة يف الدوري 
أن  يف حــال أرص هــؤالء عىل 
يكــون دوري ذهــاب وايــاب , 
يذهب مــن خالله الفريق التاليل 
اىل محافظــات يســيطر عليها 

الحوثيني.
وقــال "هيثــم" :" يحــاول 
القدم  القامئون عىل شــأن كرة 
املتواجدين خــارج حدود الوطن 
بشقيه الرشعي والحويث , اللعب 
لها  لن يكون   , بأوراق مفضوحة 
تأثري يف واقع تؤكده الشــواهد 
والدالئل , يف وطن ممزق تبعرثه 
الحرب ويدركه الجميع , اال رئيس 
الذين   ، العــام  وامنيه  االتحــاد 
يحــاوال فرض مســاحة جديدة 

للعداوة مع نادينا والتي قد فرضت 
نفسها واقعا يف كثري من املناســبات ، كان آخرها بطولة بلقيس التي 
انتزعت من التالل بصورة فاضحة تؤكدهــا الفيديوهات وتفاصيل ما 

حصل يومها".
وأضاف :"هيثم" حقيقة مصلحة االندية تستدعي نظام غري الذهاب 
واإلياب .. وحقيقة املشهد تؤكد بان اقامة دوري بهه الطريقة , سيكون 
كاريث ولن تحمــد عقباه وحقيقة تفاصيل العالقــة بني كل االطراف 
, تســتلزم عودة اىل واقع جديد يلبي حاجة كرة القدم من خالل رؤية 
واضحة تتجىل يف صورة االتزان وقــدرة التعاطي دون تعصب ورصد 
الوان بعينهــا , إذا أراد االتحاد ان يقيم دوري فليســتمع لألندية فهي 

صاحبة الحق والجمعية العمومية".
واردف "هيثم" :" اليوم نحن عىل اعتاب شــهر رمضان , ومع ذلك 
مــازال القامئون عىل اتحاد القدم يف مســاحة عمياء ال يدركون فيها 
حقيقة املشــهد وكيف يفرتض أن تدار األمور , نريد قرارات تخدم كرة 
القدم امليتة منذ سنوات ، وال نريد ترصيحات تهدد أندية عريقة وكبرية 
مثل التالل والوحدة , إذا أراد هؤالء فرض يشء مخالف للقيم فلن نكون 
جزء منها ، وإذا أرادوا العبور بالرياضة وكرة القدم من حيث هي أخالقها 
.. فنحن حارضون وســبق وكنا طرف يف الدوري التنشــيطي.. نأمل 
يف حديث مختلف ينتســب للرياضة وعناوينها ، اما التهديد من خارج 

الحدود .. فتلك لغة عجز وفشل يراد بها حق وهي باطل".

عدن/األمناء/ عبداهلل الغزالي :
 اقيمت عىل ملعب باحبيب التابع لنادي الشعلة املباراة املثرية التي جمعت فريق ارض املدد 
ضد فريق الركن الذهبي وذلك يف  احتفالية الوفاء والعرفان  للفقيدين العبي املنتخب الوطني 

والشعلة الحارس الشهري عارف عبدربه وكذلك الكابنت  املهاجم  محمد الجامعي.
وأستهل املهرجان بعرض كرنفايل بهيج حيث تقابل يف اللقاء االول فريق الجزيرة للشباب 

ضد فريق االتحاد للشباب من املنصورة وقد حسم فريق الجزيرة وفاز بهدفني نظيفني.
كذلك تم تكريم الالعبني املشــاركني يف منتخب عدن عــن مديرية الربيقة الالعب احمد 

رشدي وكذلك الالعب حمودي منصور وكذلك الالعب اسامعيل الحكمي.
بعد ذلك اقيمت املباراة األكرث تشــويقا وحامس وندية وتحدي وجمعت فريق ارض املدد 
ضد فريق الركن الذهبي ، شوط اول شــهد اللعب سجاال بني الفريقني  لكن فريق ارض املدد 
استطاع ان يستغل الفرص السانحة ويحرز هدفني بواسطة اصيل جامعي وكذلك عارف الدوه 
بعد انتهاء الشوط االول شارك براعم من الربيقة يف هذا الحدث الريايض الهام.. ويف الشوط 
الثاين شوهد تحسن ألداء فريق الركن الذهبي الذي شن هجامت خطرة كاد يحرز منها اهدافا 
وحاول فريق ارض املدد اضافة اهــداف لكن اضاعها بعد ذلك يعلن الحكم نهاية املباراة بفوز 

فريق ارض املدد بهدفني نظيفني.

اليوم اإنطلق البطولة التن�شيطية لألعاب القوى للأندية بعدن 

ن�شر الكورة ب�شعق النجوم ويعرب اإىل دور الثمانية 

رئي�ش احتاد ال�شباحة يزور نادي اجللء و يناق�ش امكانية اعادة ن�شاط اللعبة

اأمني عام التلل : ل نخ�شى قرارات الحتاد .. 
ولن نلعب يف حمافظات غري اآمنة 

مهرجان مميز وفاًء وعرفانًا للفقيدين حممد 
اجلماعي واحلار�ش عارف عبدربه 


