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رياضة

األمناء / عدن  / عالء عياش :
قــرر االتحاد العام لكرة الســلة 
متديــد عمليــة القيد والتســجيل 
الخاص بالعبي األندية ملدة أسبوعني 
بعضها  تأخر  بسبب  وذلك   ، قادمني 
األوراق  يف رفع كشوفاتها وإرسال 
التي  الفرتة  املطلوبــة يف  والوثائق 

حددها االتحاد سلفا .
العام لكرة الســلة  وحدد االتحاد 
موعد 20 يونيــو الجاري آخر موعد 
لتسليم الوثائق والكشوفات املطلوبة 
إلغالق باب عملية القيد والتسجيل ، 
حتى يتسنى لها املشاركة يف بطولة 
كأس الجمهورية التي من املتوقع أن 
تجري تصفياتها األولية يف منتصف 

شهر يوليو 2021 الحايل  .
الســلة من خالل  اتحاد  والتمس 
لفروع  وجهــت  مخاطبة  رســالة 
االتحــادات باملحافظــات ، العــذر 
لألندية نظرا للظروف والعراقيل التي 
تواجههــا وأجربتها عىل تأخر القيد 
الذي وصل  الرفع  والتسجيل بحسب 
لعبة  يف  املعتمــدة  األندية  قبل  من 

كرة السلة. وعليه فقد أهاب االتحاد 
التســجيل  إمتام  برسعــة  األندية 
الجديد  والتاريخ  باملوعــد  وااللتزام 
حتى يتســنى للجميع املشاركة يف 

البطولــة ، شــاكرين تعاونهم مع 
أبنائنا  االتحاد واملساهمة يف خدمة 
الظروف  عــىل  والتغلب  الالعبــني 

املحيطة بهذه األندية .

األمناء / متابعات :
كســب البطل العدين محمد جامل  
النزال الذي جمعه مع منافسه املرصي 
عبدالرحمن الشيخ يف وزن ) 70 ( كجم 
 Championshap 52 ( بطولة  ، ضمن 
Evo ( أكادميية اليكنز للفنون القتالية 
بجمهوريــة   )  Lycans fight club  (
مرص العربية ،  يف لعبة MMA )قتال 
مبشاركة  تقام  والتي  االحرتافية  حر( 

عدد كبري من أبطال اللعبة.
ومل ميهل بطلنا محمد جامل، الذي 
البطولة،  الثانيــة يف  للمرة  يشــارك 
الشيخ  منافســه املرصي عبدالرحمن 
طويــاًل ومتكن من هزمية منافســة 
الثانية  الدقيقة  يف  القاضية  بالرضبة 
مــن النزال، برضبة )هوك شــاملية( 
خاللها  مــن  اســتطاع   ،Left Hook
املباراة عن جدارة  نقاط  الفوز وكسب 
واستحقاق يف انتظار مشواره القادم 

يف منافسات البطولة.
فوزه  جامل  محمــد  البطل  وأهدى 
كل  شــاكرا   بلدته،  وألبنــاء  لوالديه 
من ســانده ووقــف إىل جانبه خالل 

بالذكر  وخص  البطولة  يف  مشــواره 
الكابنت مروان موايف والكابنت شادي 
وكل  صــالح  أحمد  والكابنت  قاســم 
الالعبني لتعبهم وتركزيهم املكثف أثناء 

التامرين واملعسكرات التدريبية.
العب  جامل  محمد  الالعب  أن  يذكر 
نادي شمسان باملعال ومنتخبنا الوطني 
يف  رياضــة الجودو والجوجيتســو 
، وبطــل وزن 66 كجم ، ســبق وأن 

حقق العديد مــن امليداليات امللونة يف 
املشــاركات املحلية والخارجية ، وكان 
يف  الربونزية  للميدالية  حصده  آخرها 
البطولة العربية التي اقيمت يف لبنان 
عــام 2017  ، وكانت آخر مشــاركته 
الدولية يف رياضــة الجودو يف دورة 
اآلسيوية يف جاكرتا وبطولة  األلعاب 
العــامل يف باكو عاصمــة أذربيجان 

. 2018

األمناء / أبني / نبيل ماطر :
أحــرز فريق نجــوم ســواحل كأس 
الفيش  عبداللطيف  كامل  الفقيد  أربعينية 
بعدمــا تجاوز ضيفه فريــق نجوم النش 
القادم من منطقة الكــود بهدفني مقابل 
هدف يف املواجهة الكروية التي جمعتهام 
لنادي  التابع  الــرتايب  البلدية  ملعب  عىل 
حسان وسط العاصمة زنجبار.  االحتفالية 
أقيمت برعاية ودعم رئيس اتحاد الرياضة 
للجميــع يف محافظة أبني الكابنت عارف 
الحيف ورئيس اتحاد الفرق الشــعبية يف 

منطقة الكود رحيب بامطرية. 
مجريــات املبــاراة  مرت عــىل حالة 
متكافئة يف مستهل بدايتها قبل أن يفرض 
العبــو  فريق نجوم ســواحل أفضليتهم 
الفرص  الواضحة يف االستحواذ وصناعة 

عىل مرمى فريق نجوم النش ومتكنوا من 
حســم الحصة األوىل لصالحهم بهدفني 
ســعيد  )عبدالله  املتألقني  إمضاء  حملت 
دبش وسمري وديع الكومي(. ويف الحصة 
الثانيــة بحث العبو فريــق نجوم النشء 
الهجامت  الفارق مــن خالل  تقليص  عن 
املتعددة عىل مرمــى املنافس، الذي اعتمد 
عىل هجامت مرتدة شكلت خطورة بالغة،  
النش من  ليتمكن بعدهــا فريق نجــوم 
الالعب  الفــارق عرب  إحراز هدف تقليص 
اللحظــات األخرية من  صربي فهمي يف 
املباراة لتنتهي بتفوق فريق نجوم سواحل 

بهدفني مقابل هدف. 
وعقــب نهاية املباراة قــام والد وأبناء  
الرياضة  اتحاد  الفقيد و رئيس  وشــقيق 
للجميــع يف محافظة أبني الكابنت عارف 
الحيف والشــيخ عبدالله عبده )أبو مراد(  

بتســليم كأس املناســبة لفريــق نجوم 
سواحل الذين قاموا بإهدائه ألرسة الفقيد، 
مبكتب  الرياضية  األنشطة  مدير  بحضور 
سامل  مهدي  وجدي  والرياضة  الشــباب  
وخالــد جنيد عيل كام قــام العب فريق 
بتكريم  نجوم سواحل عيل نصيب عوض 

أوالد الفقيد مببلغ مايل .
يذكر أن الفقيد كامل عبداللطيف الفيش 
أحد حكام املحافظة تويف أثناء مرض أمل 
به وأقيمت هذه الفعالية بجهود شخصية 
الجحود  وأقربائه يف ظــل  من محبيــه 
والنكران من قبل لجنة الحكام باملحافظة 
التي مل تكلف نفسها بالحضور والترشيف 
لكون الفيش أحــد أهم الحكام باملحافظة 
تأكل  التي  القطــة  الحــكام  لجنة  ولكن 

أبناءها .

األمناء / يافع / عارف أحمد :
خطا فريق هــالل خالقة خطوة هامة نحو التأهــل إىل الدور ربع 
النهــايئ عندما حقق فوزه الثــاين تواليا، والذي جــاء هذه املرة عىل 
حســاب فريق صمود قطنــان بهدف وحيد يف اللقــاء الذي جمعهام 
عىل ملعب نادي حلني  يف مفتتح منافســات  الجولة الثانية املجموعة 
األوىل ضمن فعاليات بطولة شهداء  املقاومة الجنوبية الكروية للفرق 
الشعبية يف نسختها الخامسة التي تقام يف مديرية الحد يافع التابعة 
إداريا ملحافظة لحج برعاية كرمية من وزير الشــباب والرياضة نايف 
البكري بإرشاف الســلطة املحلية باملديرية ومبشاركة 16 فريقا بنظام 

املجموعات. 
ويدين هــالل خالقة بهذا االنتصار الثمــني إىل العبه عادل عبدالله 
الذي ســجل هدف الفوز واملباراة الوحيد يف د /22 من الشوط الثاين، 
لينال جائزة أفضــل العب يف املباراة واملقدمة من رشكة حلني للرصافة 
، ويســاهم يف اعتالء فريقه صدارة قمــة للمجموعة برصيد 6 نقاط 
من مباراتني واالقــرتاب أكرث  من خطف إحدى بطاقتي العبور إىل دور 
الثامنية ، فيام تضاءلت أمال صمود قطنان يف املنافســة بعد أن تلقى 

خسارته الثانية متذيال املجموعة.
ويف املجموعة الثانية أنعش فريق التحرير الرداماء آماله يف املنافسة 
عىل خطف إحدى بطاقتي التأهل بعد أن قلب الطاولة عىل فريق رشوق 
بني بكر وحقق الفوز عليــه بأربعة أهداف مقابل ثالثة يف اللقاء الذي 

جمعهام عرص الجمعة يف إطار الجولة الثانية للمسابقة.
 وكان فريق بني بكر البادئ دامئا  يف نيل األفضلية يف التســجيل 
، والتحريــر الباحث عــن التعديل حتى انتهى الشــوط األول بالتعادل 
اإليجايب 3/3 بعد أداء رسيع ومثري من الجانبني. ويف الشــوط الثاين 
نجح تحريــر الرداماء يف اقتناص هدف الفــوز الرابع الذي وقع عليه 
املهاجــم جالل نارص مانحا فريقه األســبقية  يف التقدم وتحقيق أول 
رميونتادا يف الدوري ، ليبقي عىل آمال فريقه التحرير يف بلوغ محطة 
دور الثامنية بعد أن نــال أول ثالث نقاط من مباراتني ، وتعويض عرثة 
الســقوط األوىل املدوية له أمام القلعة خلقــة والتي خرسها بنتيجة 
ثقيلة بـ 9/2.. ونال العب التحرير محسن محمد جائرة أفضل العب يف 

املباراة واملقدمة من رشكة حلني للرصافة والتحويالت املالية.

عدن/ األمناء/ عمار مخشف:
حقق فريق شهداء العريش فوزًا ســهاًل عىل منافسه فريق جوارح 

العريش بنتيجــة أربعة أهداف 
مقابل هــدف، يف املباراة التي 
ملعب  عىل  الفريقــني  جمعت 
الكائنة بحي  ثانويــة جــرادة 
التواهي،  مبديرية  البنجســار 
الدور  منافسات  إطار  يف  وذلك 
التي تقام  البطولــة،  األول من 
برعاية كاملة من مطاعم الكون 
الغريب،  الســاحل  الســياحية 
من  شعبيا  فريقا   38 مبشاركة 
مختلف مديريات محافظة عدن 
باإلضافة إىل فرق من محافظة 
خروج  بنظــام  يلعبــون  أبني 

املغلوب من مرة واحدة.
شــهداء  فريق  تأهــل  جاء 
الثاين من  الــدور  إىل  العريش 
جاره  عىل  فــوزه  بعد  البطولة 
جوارح العريــش بنتيجة أربعة 
أهداف مقابل هدف بعد سيطرة 

مطلقة من قبل فريق شــهداء العريش، وقد سجل أهداف فريق شهداء 
العريش كٌل من: عبده مرقب هدفني، مسعود مقشم، نارص مرقب، فيام 
ســجل هدف فريق جوارح العريش الالعب خلدون دهمس، وبهذا الفوز 
يتأهل فريق شــهداء العريش إىل الدور الثاين من البطولة فيام يغادر 

فريق جوارح العريش البطولة من الدور األول. 
وقد أدار املباراة الحكم أحمد الوحييش.

احتاد ال�سلة ميدد مدة القيد والت�سجيل لالعبي الأندية

البطل العدين حممد جمال يك�سب مناف�سه امل�سري بال�سربة القا�سية يف البطولة الحرتافية

جنوم �سواحل يحرزون كاأ�ش اأربعينية الفقيد الفي�ش بزجنبار

الهالل يقرتب من التاأهل واأول 
رميونتادا  يف الدوري

�سهداء العري�ش اإىل الدور الثاين من بطولة 
البنج�سار بن�سختها الثالثة


