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رياضة

األمناء / عدن / خاص : 
الحكومة  الرياضية  أندية عدن  طالبت 
التي  املالية  املخصصــات  باإلفراج عــن 
االجتامع  وذلك يف  لألندية،  ترصف دعام 
الذي عقدته مســاء األحــد  مبقر نادي 

التالل.
االجتامع  األنديــة  بيــان  ووصــف 
باالســتثنايئ، حيث جاء ملناقشة إيقاف 
مخصصات األندية العدنية الرياضية، منذ 

حوايل أربعة أشهر. 
الــذي حرضه أمناء  وخالل االجتامع، 
ورؤســاء أنديــة عدن، اســتمع جميع 
الحضور إىل املقرتحات، وأهم املشــاكل 
التــي ســتواجهها األندية بعــد إيقاف 
مجلس  رئيــس  قبل  مــن  املخصصات، 
الوزراء، لكونها تقوم بتســهيل وتسيري 

جميع األنشطة واأللعاب الرياضية.
وبعد االجتــامع، وجه جميع مندويب 
رئيس  إىل  بيانا رســميا  التسعة  األندية 

الــوزراء، ووزيــر الشــباب والرياضة، 
ومحافظ عــدن، متمنني تعاونهم الكبري 

لحل هذه اإلشكالية.

األمناء/ باتيس/ عارف أحمد:
افتتحت عىل ملعب نادي الســد الريايض 
منافســات بطولة شــهداء وفقــداء الحركة 
الرياضية الرمضانية الكروية للفرق الشــعبية 
التي تقام يف  منطقــة باتيس مبديرية خنفر 
والتــي ينظمها اتحاد باتيس للفرق الشــعبية 
لإلسمنت، ومبشاركة  باتيس  بدعم من مصنع 
16 فريقــا وزعوا إىل أربــع مجموعات تلعب 
بنظام الــكل مع الكل مــن دور واحد عىل أن 
يتأهل األول والثاين من كل مجموعة إىل الدور 

ربع النهايئ.
والتقى يف املباراة االفتتاحية  فريقا النجم 
والنرص ضمن املجموعــة األوىل والتي جاءت 
عىل واقع تنافيس مثري ســعى من خالله كل 
طرف عىل  اقتناص الفوز وانتزاع نقاط  املباراة 
الثالث، بغية تســجيل بداية مثالية للعبور نحو 
صدارة املجموعة واملنافســة عىل انتزاع إحدى 

الطرفان  الثــاين. فكان  للدور  التأهل  بطاقتي 
يقدمان ما لديهام عىل أرضية امللعب عىل أمل 
الوصول إىل الشــبكة ونيل األسبقية، وبالرغم 
من األفضلية النسبية لفريق النرص الذي أرشك 
دمــاء جديدة من  حيث صنــع الخطورة عىل 
مرمــى خصمه والحت له العديــد من الفرص 
الساحة للتسجيل التي افتقدت لإلنهاء السليم، 
التعادل  املباراة تســري نحو  وبينام كانت دفة 
السلبي كان لالعب النجم يوسف رائد رأي آخر 
عندما نجح يف تسجيل هدف الفوز يف الرمق 
األخري للمبــاراة. مانحا فريقه أول ثالث نقاط 
يف مستهل مشــواره يف الدوري. ونال جائزة 
أفضل العــب يف املباراة املتألــق محمد مهيم 
من النرص مقدمه مــن األخ عيل عبدالله غالب 
وتســلمها من يد رئيس اتحاد الفرق الشعبية 

بباتيس األستاذ فاروق عيل عبيد )ابو جميل( 
وخيم التعادل اإليجايب بهدفني ملثلهام عىل 
املباراة الثانية يف إطــار ذات املجموعة والتي 

والتي  والرشارة  الحبيــل  أهيل  فريقي  جمعت 
اكتســت بطابع الندية والحامس  بني الطرفني 
الجميلة  الفرجــة  اللذين صنعا مــن خاللها  
للحارضين، بعد أن تقاسام األداء خالل شوطي 
اللقاء بالتساوي.  حيث كان الرشارة البادئ يف 
التسجيل بواســطة أبوبكر نارص قبل أن يدرك 
األهيل التعادل عرب عامر سعيد انتهت به أحداث 

الشوط األول.
ويف الشــوط الثاين كان األهــيل البادى 
بنيل األفضلية يف التقدم بهدف ثان عرب العبه 
محمد حكيم  غري أن الــرشارة أعاد اللقاء إىل 
نقطة البداية مبعادلة النتيجة من رضبة جزاء 
اللقاء  وترية  لرتتفع  دهمس،  محســن  نفذها 
يف الدقائق املتبقية  يف ظل مساعي الفريقني 
القتناص هدف الفوز غــري أن كل محاولتهام 
للتسجيل مل يكتب لها النجاح، ليودع كل فريق 

نقطه يف مستهل مشواره باملسابقة.

األمناء / عدن / خاص :
الرابعة  البطولــة  منافســات  دخلت 
للفئات العمرية ) فــردي الرباعم ، فردي 
الناشــئني ، فردي الشباب ، فردي املمتاز 
، زوجي املمتاز ( ، والتــي ينظمها نادي 
التنس العدين ضمن خطة نشــاطه للعام 
الحايل  2021م ، مراحل الحســم األخرية  
وذلك عقب انتهاء مباريات نصف النهايئ 

مبختلف الفئات العمرية  .
وشــهدت مالعب نادي التنس العدين 
خالل اليومني املاضيني للمنافسات رصاعا 
وتنافس مغلف باإلثارة بني الالعبني بغية 
املتنوعة.  الفعاليات  نهائيات  إىل  للصعود 
وقد حصدت منافســات نصــف النهايئ  

للبطولة  النتائج التالية :
فئه الشباب: 

فــوز محمد ميك عىل عبــد الرحمن 
فائز)  6/0 - 6/0 (

فوز نورس فائــز عىل منصور محمد 
 )6/2 - 6/2(
فئه املمتاز:

فوز نورس فائز عىل منصور محمد ) 
) 6/2 - 6/0

فوز شــادي مأمون عىل عبدالرحمن 
فائز ) 6/0-6/0 (

فئه الناشئني:
فوز محمد ميك عىل ترتيل فايز ) 6/2 

) 6/3 -
فوز عزيز عادل عــىل  محمد عادل ) 

 ) 6/0-6/0

نصف نهايئ الزوجي:
فوز الثنايئ فيصل وعزيز عىل الثنايئ 

نورس وعبدالرحمن ) 6/0-6/0 ( .
فوز الثنايئ  شادي وميك عىل  سمري 

ومنصور  ) 6/4-6/2 ( .
ومع انتهــاء مباريــات الدور نصف 
النهايئ للبطولة مبختلف الفئات العمرية 
يتأهل محمد مــيك وعزيز عادل لنهايئ 
بطولــة "الناشــئني" ، يف حــني تأهل 
الالعبان محمد ميك ونورس فائز لنهايئ 
بطولة "الشــباب"، وبلغ املباراة النهائية 

فائز  نورس  الالعبــان  "املمتاز"  فئة  يف 
وشادي مأمون ، وحســم الثنايئ فيصل 
وعزيز عــادل تأهلهم للمبــاراة النهائية 
يف فئة " الزوجي " ملالقاة الثنايئ شادي 

مأمون ومحمد ميك .
تجدر اإلشارة إىل أن منافسات البطولة 
الرابعة لنــادي التنس العدين التي تحظى 
مبتابعه عشــاق اللعبة تنظم ضمن خطة 
ونشاط االتحاد وبجهود ذاتية ومبساعدة 
بعض من محبي اللعبة املغرتبني ،  وتقام 
مبارياتها طيبة أيام األســبوع باستثناء 

يوم الجمعة .

األمناء/عدن/ عمار  مخشف:
يسدل الســتار عرص اليوم الثالثاء عن نهايئ بطولة شهداء حارة 

الوحش بنسختها 
الثالثة التي تقام 
عىل  منافساتها 
أرضية  ملعــب 
الرتايب  الوحش 
يس  لخــام ا
بكريــرت، والتي 
تحــت  تقــام 
وتنظيم  إرشاف 
بقيادة  الكابنت 
عبدي  محمــد 
 ) ز و محمــد (

رئيس اللجنة املنظمة للبطولة واألستاذ فهمي عبدالرب املرشف العام 
للبطولة، والتي شارك فيها 64 فريقا من مختلف مديريات محافظة 
عدن ومن املحافظات املجاورة، يلعبون بنظام خروج املغلوب من مرة 

واحدة.
حيث يلتقي عرص يــوم الجمعة يف مباراة قوية فريقا شــهداء 
الطويلة وإمناء يف مباراة يتوقع لها أن تكون األفضل نظري ما قدمه 
الفريقان خالل مشوار البطولة، مع أن النقاد ومتابعي البطولة يرون 
أن )فريق شهداء إمناء( هو األقرب للفوز بسبب املستوى الرائع الذي 
قدمه يف كل مبارياته الســابقة، مع األخذ بعني االعتبار أن )فريق 
شــهداء الطويلة( لعب بشــكل واقعي يف مبارياته السابقة، ولهذا 
خطف الفوز منذ بداية البطولة حتى قبــل الوصول لهذا الدور، وقد 
متكن الفريقان من حجز مقعدهم األخري يف الصعود إىل قمة نهايئ 
البطولة ، فقد اســتطاع فريق شهداء إمناء من تجاوز منافسة فريق 
األمواج بركالت الرتجيح بعد انتهاء املباراة بالتعادل اإليجايب بخمسة 
أهداف لكل منهام ، فيام متكن فريق شهداء الطويلة من حجز مقعدة 
األخري يف النهايئ بعد فــوزه عىل فريق كود النمــر بنتيجة أربعة 
أهداف مقابل ثالثــة ، ولهذا من املتوقع أن تشــهد املباراة نوعا من 
اإلثارة واملتعة والتشويق من قبل الفريقني يف قمة يسودها الحضور 
الجامهريي املســتمتع الحارضة يف جميع مباريات البطولة ، فمن 
ســيتوج بطاًل للنسخة الثالثة من البطولة هل شهداء إمناء أم شهداء 

الطويلة ممثل كريرت؟

األمناء / لودر  / عارف علوان :
يســدل عرص اليوم الثالثاء عىل أرضية ملعب تاران الرتابية مبنطقة 
الشــعراء مبديرية لودر عىل منافسات بطولة الشــعراء البطل محمد 
صالح عبدلله بجلة، التي نظمها نادي تاران الريايض مبنطقة الحضن 

الشــعراء،   –
بدعم  وأقيمــت  
الشــخصية  من 
ضيــة  يا لر ا
عيــة  جتام ال ا و
يــة  ر لتجا ا و
عمــة  ا لد ا
الشــيخ فهيــم 
قشــاش  أحمد 
 38 ومبشــاركة 
شــعبيا  فريقا 
مختلف  مثلــوا 
وقرى  مناطــق 

لودر واعتمد فيها خروج املغلوب من مرة واحدة.  
وسيلتقي يف املشهد الختامي فريقا زعيم اماجل وهالل مهيم اللذين 
ناال رشف التواجد يف موقعة الختام والتتويج  بعد أن مرا من مشــاوير 

املسابقة بقدرة الحضور وتحقيق االنتصارات من محطة إىل أخرى.
ومن املتوقع أن تكتيس منازلة النهاري بكل مفردات اإلثارة والندية 
يف ظل رغبــه كل طرف عىل إكامل املشــوار والتتويج بالكأس الغايل 
وتدوين اسميهام يف الئحة رشف البطولة يف نسختها األوىل. وعطفا  
عىل تواجد مجموعــة من العنارص الجيدة مــن الالعبني يف صفوف 
الفريقــني القادرة عىل صنع الفارق وترجيح كفة طرف عىل حســاب 

اآلخر. 
من جانبه أكد رئيس اللجنة املنظمة عىل بطولة الشهيد بجلة الكابنت 
عبدالرزاق بجلة )برليف(  أن كافة الرتتيبات قد استكملت إلخراج النهايئ 
يف أبهى وأزهى صورة تليق بقيمة اســم الشهيد الذي سقط شهيدا يف 
مواقع الرشف دفاعا عن الدين واألرض والعرض ضد مليشيات الحويث 
اإليرانية. مشــريا إىل أنه قد تم توجيه الدعوة ملكتب الشباب والرياضة 
يف املحافظة ومسؤويل السلطة املحلية يف املديرية لحضور النهايئ ، 
كام ســيتزين النهايئ بحضور الداعم والراعي الرسمي للبطولة الشيخ 
فهيم قشــاش الذي وفر كل متطلبات النجاح للدوري، متمنيا أن يقدم 
فريقا طريف النهايئ مواجهة ممتعة وجميلة تصنع الفرجة للجامهري 

الغفرية التي ستحتشد لحضور النهايئ.

اأندية عدن تطالب احلكومة ب�صرف خم�ص�صاتها

فوز وتعادل يف افتتاح دوري �صهداء وفقداء باتي�س الرم�صاين

البطولة الرابعة لنادي التن�س العدين تدخل مراحل احل�صم الأخرية

اليوم.. �صهداء اإمناء والطويلة وجًها لوجه يف لقاء 
التتويج بلقب الن�صخة الثالثة من بطولة �صهداء الوح�س

اليوم.. دوري ال�صهيد بجلة ي�صل اإىل 
حمطة اخلتام والتتويج


