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رياضة

األمناء / عدن  / عالء عياش :
تأجيل  بعدن  الســلة  اتحاد  أعلن 
افتتاح منافسات البطولة التنشيطية 
لألنديــة يف فئة الرجال والتي كانت 
من املفــرض أن تنطلق عرص اليوم 
الخميس املوافــق 10 يونيو الجاري 
عىل ملعب نادي شمســان السلوي 

باملعال  .
واختــار االتحاد الســلوي بعدن 
يوم 1 يوليــو  موعدا جديدا الفتتاح 
تحظى  التــي  البطولة  منافســات 
برعاية كاملة من رشكة مين موبايل 
وتقام ومبشــاركة أندية شمسان و 
التالل والشعلة والجالء والطليعة من 

محافظة لحج .
وأصدرت قيادة اتحاد السلة بعدن 
االسباب  حول  توضيحيًا  بيانًا  اليوم 
التي أجــرت االتحاد عــىل تأجيل 
البطولة وتحديد  افتتاح منافســات 

موعد جديد جاء كالتايل:
"نــزواًل عند قرار وزير الشــباب 
العليا للطوارئ  والرياضة واللجنــة 
ومحافــظ محافظــة عــدن حول 
استعادة النشــاط الريايض اعتبارًا 
من األول من شــهر يوليو القادم ، 
وبعد الجلوس مــع املهندس نعامن 
شاهر مدير مكتب الشباب والرياضة 

بعدن فقد تقرر اآليت : 
كان  التي  الرجــال  بطولة  تأجيل 
املوافق  الخميس  إقامتها  املزمع  من 
إىل  وتأجيلها   ، الجــاري  يونيو   10
تاريخ 1 يوليــو ، وذلك حفاظا عىل 
، وكذا  االندية  سالمة وصحة العبي 
التأكد التام من زوال جائحة فريوس 

كورونا .
نظرًا للتأجيــل يف اقامة البطولة 
والفرق  لألندية  يعود مكســبه  مام 
املشاركة يف البطولة لتجدها فرصة 
واالعداد بصورة  التجهيــز  أجل  من 

جيدة للمنافسة عىل البطولة .
توجيــه شــكر خاصــة لرشكة 

مين موبايل لتقبلها والتامســها لنا 
التأجيل للبطولة بناًء عىل  العذر يف 
قرار الوزيــر واملحافظ وتقيدنا به.. 
لقيادات  الشكر  باإلضافة إىل تقديم 
الــال محدود معنا  األندية والتعاون 
، وتفهمها ملا منــر فيه ، ووفق الله 

الجميع ملا فيه الخري".
تجدر اإلشارة إىل أن اتحاد السلة 
يف  املنرصم  األحــد  أقــر  قد  بعدن 
اجتامعــه الذي عقد مــع مندويب 
األنديــة بصالة اجتامعــات مكتب 
البطولة  انطالق   ، الشباب والرياضة 
اليــوم الخميس  10 يونيــو بلقاء 

يجمع فريقي الشعلة وشمسان .

األمناء / لودر / عارف أحمد :
انطلق  عىل ملعب الشــيخ عبدالله 
الحامد مبنطقة العني يف مديرية لودر 
الجليل  والربوي  األجيال  دوري مريب 
أ.  محمد عبداللــه باجامل  الفقيــد  
لكرة القدم للفرق الشــعبية الذي يقام 
برعاية كرمية من الشخصية الرياضية 
 ، العولقي  عــي  محمد  واإلعالميــة 
مبشــاركة 16 فريقا ميثلــون مدينة 
خروج  بنظام  تلعب  وضواحيها  العني 

املغلوب من مرة واحدة.
فريقي  االفتتاحية  املباراة  وجمعت 
الريد وميالن والتي جاءت عىل واقع 
تنافيس مثــري يف ظل رغبة كل طرف 
إىل  واالنتقال  الفــوز  تحقيــق  عىل 
، فبعد شوط أول  القادم  الدور  محطة 
األداء  يف  ومتوازن  النتيجة  يف  سلبي 
، حيث مل تفلح املحاوالت املتعددة  من 
قبل الفريقني يف الوصول إىل شــباك 

اآلخر ونيل األسبقية يف التسجيل. 

الشوط  ويف 
ظهــر  الثــاين 
فربــق   العبــو 
بصورة  الريــد 
وكانوا  مميــزه 
رغبــة  أكــر 
عــىل  وإرصارا 
انتــزاع الفــوز 
ما  لهــم  فكان 
عندمــا   ، أرادوا 
رشــاد  وقــع 

فيصل الطي عىل 
الهدف األول ، ليسعى بعدها ميالن إىل 
إدراك التعادل والعودة إىل اللقاء ، لكن 
جميع محاوالته مل يكتب لها النجاح ، 
ومع اقراب املباراة من نهايتها يتمكن 
االطمئنان  هدف  تســجيل  من  الريد 
الثــاين عر ســامح ســعيد ، قىض 
الفوز  ، ومانحا  أمال ميــالن  به عىل 
لفريقه الذي نال بطاقة العبور األوىل 

ونال العب  النهــايئ..  ربع  الدور  إىل 
الريد رشاد فيصل الطي جائزة أفضل 
العب يف املباراة وتسلمها من يد نجل 

الفقيد سامل محمد باجامل.
الراعي  االفتتاحــي  اللقــاء  حرض 
واملرشف  العولقــي  محمــد  للدوري 
الريايض بنادي العني الريايض ونجي 
الفقيد ســامل وعبدالله باجامل، وأدار 

اللقاء مهدي عزيز.

األمناء/ عدن/ عمار  مخشف :
متكــن فريق الدوح بــركالت الرجيح 
النمر بنتيجة  الفوز عىل فريق كــود  من 
الوقت األصي بالتعادل  انتهاء  )2-4( بعد 
أهداف لكل منهام  أربعة  بنتيجة  اإليجايب 
، يف املباراة التــي جمعت الفريقني  عىل 
ملعب ثانوية جرادة الكائنة بحي البنجسار 
مبديرية التواهي ، وذلك يف إطار منافسات 
الدور األول من البطولة ، التي تقام برعاية 
كاملة من مطاعم الكون السياحية الساحل 
الغريب ، مبشــاركة 38 فريقا شعبيا من 
مختلف مديريات محافظة عدن باإلضافة 

إىل فرق من محافظة أبني يلعبون بنظام 
خروج املغلوب من مرة واحدة .

الشــوط األول شــهد محاوالت عديدة 
من جانــب الفريقني حيــث متكن فريق 
كود النمر من افتتاح التسجيل عر طريق 
الالعب يونس عبدالله ، ليعود فريق الدوح 
من تسجيل هدف التعادل عر طريق الالعب 
زيدان نبيــل ، بينام اســتطاع فريق كود 
الدوح  النمر من الضغط عىل مرمى فريق 
بتسجيله الهدف الثاين والثالث عر طريق 
الالعب معاذ الشنجي ، ليعود فريق شباب 
الدوح من تسجيل الهدف الثاين زيدان نبيل 

لينتهي الشــوط األول بتقــدم فريق كود 
النمر بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفني ، 
ويف مطلع الشوط الثاين عاد فريق الدوح 
من تعديل الكفة بتســجيله هدف التعادل 
عر طريق الالعب أحمد البدوي ، فيام عاد 
رسيعًا فريق كود النمر من تسجيل الهدف 
الرابع عر طريق الالعــب أحمد البدوي ، 
ويف الدقائق األخرية استطاع فريق الدوح 
من تسجيل الهدف الرابع ليحتكم الفريقان 
إىل ركالت الرجيح حيث ابتسمت ملصلحة 
فريق الــدوح بنتيجــة )4-2 ( ، وقد أدار 

املباراة الحكم سامح إسامعيل .

األمناء / عدن / خاص :
بدأت قيادة اتحاد الســباحة بعدن، عرص أمس، أوىل خطوات عملها 
يف طريق صيانة وتأهيل حوض مســبح فنــدق عدن ، وذلك من خالل 
العمل عىل تنظيف املسبح واملساحات املحيطة ورفع املخلفات وصيانة 
األرضار البسيطة متهيدا الستضافة املسابقات والبطوالت التي ينظمها 

االتحاد خالل الفرة القادمة.
وكانت قيادة اتحاد الســباحة بعدن قد اطلعت يف اليومني املاضيني 
خالل زيارة قامت بها ملسبح فندق عدن، تعرفت عىل إثرها حجم األرضار 
التي تعرض لها املسبح وساهمت بتعر استضافة الفعاليات واألنشطة 
خالل االعوام املنرصمة ، باإلضافة إىل تفقد بعض امللحقات الرضورية 
الخاصة باملسبح وامكانية العمل عىل إعادة تأهيلها وصيانتها وضامن 

جهوزيتها الستقبال املنافسات يف الفرة املقبلة .
ويسعى اتحاد الســباحة بعدن بقيادة رئيس االتحاد املهندس ارحب 
حســن ياســني عىل إيجاد االرضية الخصبة واملناخ املناســب إلقامة 
بطوالته بطريقــة منوذجيــة وقانونية من خالل االهتــامم بتأهيل 
احواض املسابح ذات املواصفات القانونية والصالحة لتنظيم البطوالت 
واملســابقات التي تســاهم يف رفع القدرات الفنية لدى املشــاركني 
واالستفادة الحقيقية منها من خالل تنفيذ برنامج نشاط االتحاد للعام 
الجاري للبطوالت واملسابقات عىل مســتوى الفئات العمرية املختلفة 

للمساهمة يف تطوير مستوى لعبة السباحة العدنية .

األمناء / عدن / وائل بن بريك :
أقرت اللجنة التحضريية ألربعينية الفقيد ســامي نعاش يف 
اجتامعها  مبقر نادي وحدة عدن الريايض ، موعد الحفل التأبيني 
للفقيد سامي نعاش والذي سيكون يف الـ 23 من يونيو الجاري ، 
فيام اقرت ايضا موعد مباراة ديريب قطبي الكرة العدنية يف يوم 

الجمعة املوافق 25 من الشهر ذاته. 
حيث ناقشت اللجنة اهم الرتيبات التي أُنجزت خالل الفرة من 

االجتامع السابق والتي احتضنه نادي التالل الريايض.
كام أقرت اللجنة التحضريية تشكيل لجان عاملة مساعدة يف 

الجانب التنظيمي واألمني للرنامج التأبيني.
الجديــر بالذكر أن اللجنة التحضريية للفعالية ســتوفر كافة 
االحتياجات الالزمة بالتنســيق مع األستاذ مختار اليافعي نائب 
رئيــس الهيئة الوطنية لإلعــالم الجنويب متهيــدًا لنقل املباراة 

تلفزيونيًا عىل قناة عدن املستقلة.

كان مقررا لها اأن تفتتح اليوم.. احتاد ال�سلة يعلن عن تاأجيل بطولة الرجال لأندية عدن اإىل الأول من يوليو

الربيد يق�سي ميالن يف افتتاح دوري مربي الأجيال الفقيد باجمال

الدوح يهزم كود النمر يف بطولة البنج�سار بن�سختها الثالثة

احتاد ال�سباحة عدن يبداأ خطواته الأوىل 
ب�سيانة وتاأهيل م�سبح فندق عدن

جلنة التح�سري لأربعينية النعا�ش تقر موعد 
احلفل التاأبيني ولقاء القمة العدنية


