
14 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Sunday - 11 Apr 2021 - No: 1245 األحد 11 ابريل 2021م - املوافق 28 شعبان 1442هـ - العدد 1245

رياضة

عدن /األمناء/ عالء عياش :
منافســات  االحد  اليوم  عرص  تختتم 
اشبال   ( العمرية  للفئات  الرابعة  البطولة 
، الرباعم ، الناشــئني ، الشباب ، املمتاز ، 
الزوجــي ( ، والتي نظمتهــا ادارة نادي 
التنس العدين عىل مالعبه مبدينة كريرت 
خالل الفرتة بني 22 مــارس _ 11 ابريل 

الجاري .
وشــهدت البطولة التــي تأيت ضمن 
  ، للعــام 2021  النادي  خطط وبرامــج 
وهدفت إىل رفد اللعبة مبجموعة واسعة 
من الالعبني الجدد ، تنافســا قويا خالل 
ايــام البطولــة افرزت عربهــا عدد من 
املواهب والالعبني الذين سيكون لهم شأن 

يف مستقبل التنس العدين .
وقــال الكابــن وديع ثابــت ) وكيل 
النادي ومدرب الفئات العمرية (  ان اقامة 
البطولة كان هدفه احياء نشــاط اللعبة  
النادي  الــذي رافق  وانهاء حالة الجمود 
يف الفرتة املاضية بسبب غياب البطوالت 
املحافظة  إىل  باإلضافــة   ، التنافســية 
عىل مســتوى الالعبني ورفع جاهزيتهم 
الفنية والبدنية  للمشاركة يف املسابقات 

املستوى  عىل  القادمة  واالســتحقاقات 
املحيل والخارجي .

واضاف الكابن وديع ثابت يســعدين 
الهيئــة االدارية  باســم رئيس واعضاء 
بأســمى  اتقدم  أن  العدين  التنس  بنادي 
آيات الشــكر والتقدير ألعضــاء النادي 
البطولة  هذه  رعاية  يف  اســهموا  الذين 
الذي نشؤا  العريق  لناديهم  وفاًء وعرفانا 

وترعرعوا فيه ، اميانا منهم بالدور الطيب 
عىل  الحفاظ  يف  النــادي  يلعبــه  الذي 
التاريخ العريــق واللعبة االنيقة وكان له 
األثر الكبري يف وجدان الجيل الجديد من 
ابنــاء النادي .. مثنيا عــىل جهود لجنة 
املسابقات برئاسة سمري سند ، والالعبني 
الفئات  البطولة من جميع  املشاركني يف 
العمريــة وذلك النضباطهــم والتزامهم 
بلوائح القانون الدويل لتنس امليدان والتي 
تطبــق يف كل البطوالت التــي ينظمها 
النــادي ، كــا ال ننىس تقديم الشــكر 
والتقديــر لإلعالم الريايض املــرآة التي 
وذلك من خالل  البطولة  نجاح  عكســت 

املواكبة املستمرة للمنافسات  .
وختم وكيل النادي الكابن وديع ثابت 
النادي ستســعى يف االيام  ادارة  أن  إىل 
البطوالت  القادمة عىل دميومــة تنظيم 
واملســابقات عىل مستوى جميع الفئات 
العمرية .. متمنيا مــن البيوت التجارية 
ورجال املال واألعال دعم نشــاط اللعبة 
مبــا ميكــن ادارة النادي من اســتمرار 
البطوالت  ودميومــة  تنظيــم  إكال  و 

واملسابقات يف املستقبل .

سيئون /األمناء/ جمعان دويل :
تّوج فريق االتفاق بالحوطة مبديرية شبام 
عرص اليوم ببطولــة كأس املاهر ألندية وادي 
حرضموت بعد فوزه عىل فريق الشعلة بعرض 
آل مخاشن مبديرية حورة ووادي العني بركالت 
الرتجيــح 4 – 2 بعد تعادلها يف الوقت االصيل 
من املباراة بهدف لكل منها يف املباراة النهائية 
اســتاد ســيئون  ارضية  التي جمعتها عىل 
املاهر ألندية وادي  االوملبي ضمن بطولة كأس 
حرضموت وشارك فيها 20 ناديا بنظام خروج 
املغلوب التي نظمهــا فرع االتحاد اليمني لكرة 
القدم بــوادي وصحراء حرضمــوت وبتمويل 
مجموعــة املاهر التجارية وبــأرشاف مكتب 

الشباب والرياضة بالوادي والصحراء .
وجاء تأهل فريق االتفاق اىل نهايئ البطولة 
بعد فوزه يف النصف النهايئ عىل فريق االحرار 
بتاربــة بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف فيا 
جــاء تأهل فريق الشــعلة بفــوزه يف نصف 
نهايئ البطولة عىل فريق شباب عينات بركالت 
الرتجيح 4 – 3 بعد تعادلها يف الوقت االصيل 

من املباراة بهدف لكل منها .
شــوط املباراة االول انتهى سلبي النتيجة 
بني الفريقني دون ان تهز شباك اي فريق حيث 
لعب الفريقني بحذر شديد يف تبادل الهجات 
وااللتزام بالتكتيك الذي رسمه مدريب الفريقني 

لكل فريق .
ويف الشــوط الثــاين بدأ االتفــاق اكرث 
وشن  امللعب  منتصف  عىل  واستحواذا  هجوما 
العديد مــن الهجات عرب االجنحة ومن العمق 
الدفاعي ولكن متاسك دفاعات الشعلة احبطت 
كل الهجات مع مساندة خط الوسط واعتمد 
الشعلة عىل الهجات املرتدة الغري مؤثرة , ويف 

الدقيقة 34 يتقدم االتفــاق بهدف بقدم العبه 
حسن صالح جيزان من هجمة مرتدة بانطالقة 
الظهري االمين لالتفاق الذي يعكس كرة عرضية 
يف العمق الدفاعي للشــعلة لتجد قدم الالعب 
جيزان يبارشها من وســط مدافعي الشــعلة 
ويســكنها الزاوية اليمنى ملرمى الشعلة معلنة 
الهــدف االول , مل يدم فرح االتفــاق بالهدف 
عندما سجل الشــعلة هدف التعادل من عالمة 
الجزاء بعــد مرور ثالث دقائق من هدف التقدم 
اي يف الدقيقة 37 مــن هجمة مرتدة وعرقلة 
مهاجم الشعلة يف املنطقة املحرمة ليعلن حكم 
املباراة ركلة جزاء يســددها عىل يسار مرمى 
االتفاق الالعب مبخوت باخريصة معلنة هدف 
التعادل , وينتهــي وقت املباراة االصيل بتعادل 
الفريقني بهدف لكل منهــا ليحتكا لركالت 

الحظ الذي ابتسم لالتفاق بنتيجة 4 – 2 ليحرز 
كأس البطولة .

ويف ختام املباراة وبعــد تنظيم من فرقة 
النموذجية بسيئون قاما  بالثانوية  الكشــافة 
الداعمة  الجهــات  بتكريــم  املبــاراة  ضيوف 
واملســاهمة واالنديــة واالعالميني يف انجاح 
البطولة بشــعار بطولة الكأس , وعىل اضواء 
الطاش واصوات املفرقعات تم تكريم الوصيف 
فريــق الشــعلة بامليداليات الفضيــة والبطل 
بكأس البطولة , ويف لفتة رياضية قام رئيس 
مجموعــة املاهر التجارية الســيد /  عبدالله 
ابوبكر العــدين الجنيد بتكريــم البطل مببلغ 
200 الف ريال والوصيف مببلغ 150 الف ريال 
اســتلمها رئيس نادي االتفــاق البطل ورئيس 

نادي الشعلة الوصيف .

األمناء / ردفان / خاص :
االنتقايل  للمجلس  املحليــة  القيادة  تنظم 
مركز عقيب يف حيــد ردفان عرص اليوم االحد 
املوافق 11 ابريل الجــاري ، مهرجان كرنفايل 
وريايض مميز ممثال بإقامــة املباراة النهائية 
والختامية لدوري شــهداء حيــد ردفان مركز 

العقيب .
وحجز فريق االتحاد الحنيك وفريق الدامي 

موقعهم گ طريف للمبــاراة النهائية للبطولة 
للمجلس  املحــيل  القيادة  برعاية  التي تقــام 
االنتقايل " مركز عقيب " ، وشــهدت تنافسا 
قويا بني العبي الفرق  املشاركة يف البطولة من 
فرق املنطقة ، ويتوقع أن يشهد اللقاء حضورا 
كبريا من عشاق ومتابعي رياضة كرة القدم يف 

املنطقة .
ووجهــت اللجنة املنظمــة للبطولة والتي 
تكونــت من احمد حنش عمــر رئيس انتقايل 

حيد ردفان عقيب ، و رفيق منشع نائب رئيس 
الجاهرية  الدائــرة  عبدالله  وابــو  االنتقايل 
ومحسن سعد ســامل الشــؤون اجتاعية و 
فهيم عيل عبدالله الخدمــات والتنمية و خالد 
عبدالله الدائرة التنظيمية وفهمي مسار األمن 
والســالمة ومحمود فاضل الشؤون الثقافية ، 
الدعوة للجاهري بالحضور واملشاركة الفعالية 
واملباراة  الختامــي  الحفل  فعاليــات  وانجاح 

النهائية للبطولة .

األمناء / لودر / عارف أحمد:
توج فريق األهيل من لودر بلقب دوري الشــباب لكرة القدم مواليد 
2000م للفرق الشعبية بعد فوزه املستحق عىل فريق شباب املصلب من 
دثينة بثالثة أهداف مقابل هدف يف اللقاء النهايئ الذي جمعها عرص 
أمس عىل ملعب نادي شــباب جوبان الريــايض مبنطقة الحضن يف 
ختام املســابقة التي أقيمت برعاية الشيخ محمد أحمد العزي مبشاركة 
34 فريقا مثلوا مختلف مناطق وقــرى مديرية لودر واعتمد فيه نظام 

خروج املغلوب.
املباراة النهائية جاءت مثرية يف شــوطها الثاين الذي شهد تسجيل 
أهداف اللقاء األربعة مع افضلية وأضحه ألهيل لودر الذي اســتطاع أن 
يرتجم تفوقه والوصول إىل مرمى خصمه يف ثالث مناســبات متتالية 
تناوب عىل تســجيلها كل من محمد سند ونارص عيل وعبدالله إبراهيم 

فيا سجل هدف شباب املصلب منصور الحبيش من رضبة جزاء. 
وعقب نهاية املباراة قام راعي الدوري الشيخ محمد العزي وبحضور 
عدد من الشخصيات االجتاعية والرياضية يف املنطقة بتكريم شباب 
األهيل بــكأس البطولة مع زي ريايض وفريق شــباب املصلب بكأس 
الوصيف مع زي ريايض ، كا تم تكريم العب املصلب منصور الحبيش 
بالكرة الذهبية كأفضل العب يف البطولة، والعب األهيل محمد ســند 
بالحذاء الذهبي كأفضل هداف،  وحارس األهيل محمد نواف الفلسطيني 

عىل القفاز الذهبي كأفضل حارس يف املسابقة.

عدن/األمناء/ فضل اجلونة: 
ينعي مكتب الشــباب والرياضــة واألندية واالتحــادات الرياضية 
بالعاصمة املؤقتة عدن، الشــخصية الرياضية البارزة  واملدرب الوطني 
املعــروف يف لعبة تنس الطاولــة وخبري اللعبة املغفــور له بإذن الله 

ابن  السيد حسن(  )سامي 
الريايض،  الشــعلة  نادي 
مساء  األجل  وافاه  والذي 
الخميس املايض بعد رحلة 
التنس  للعبة  ووفاء  عطاء 
عامة  بصفة  وللرياضــة 
الزمن، واوضح  لعقود من 
رحيل  ان  النعــي  بيــان 
معتربة  رياضية  شخصية 
القدير  الكابــن  مبقــام 
خسارة  مثل  السيد  سامي 
عىل  الرياضة  عىل  كبرية 
ملا  والوطن،  عدن  مستوى 
عرف به من نشاط متجدد 
واخالص  متميز  وحضور 
للعبــة وكان رحمــه الله 
الكبار  اللعبــة  رموز  من 
وشخصية رائعة ومحبوبة 
ومتواضعة، وعرف بنقاوة 
مع  الطيبة  وعالقاته  قلبه 
كثري مــن رشائح املجتمع 

عىل مستوى الوطن. 
كا قدم مكتب الشباب والرياضة وقيادات األندية واالتحادات بعدن 
خالص التعازي وعظيم املواساة ألوالد الفقيد وأهله وذويه، وزمالئه يف 
الوسط الرياض وإىل قيادة نادي الشعلة وجاهريه وإىل كل اصدقائه 
ومحبيه، ســائلني املوىل تعاىل ان يشمله بواســع الرحمة واملغفرة، 
ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. إنا لله وإنا 

إليه راجعون.

اليوم .. اختتام مناف�سات البطولة الرابعة للفئات العمرية بنادي التن�س العدين

التفاق يتّوج ببطولة كاأ�س املاهر لأندية وادي ح�سرموت

اليوم .. فريقا الحتاد احلنكي والدامي يف املباراة النهائية لدوري �سهداء حيد ردفان

اأهلي لودر بطال لدوري ال�سباب 
بثالثية يف �سباك امل�سلب 

مكتب ال�سباب والريا�سة والندية والحتادات 
الريا�سية بعدن ينعوا رحيل الريا�سي �سامي ال�سيد 


