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رياضة

األمناء / عدن / خاص  :

اهتاممات  إطــار  يف 
بعدن  الســباحة  اتحــاد 
اللعبة  مســتوى  لتطوير 
النزول  لربنامج  واستكامالً 
االندية  بقيــادات  واللقاء 
من  وبتوجيهات   ، بعــدن 
رئيس اتحاد الفرع املهندس 
 ، ياســن  حســن  ارحب 
بحث االمــن العام » نرص 
واملســؤول   ،« الســوقي 
املــايل » نبيــل العوذيل » 
شمسان  ناديي  اداريت  مع 
إعادة  امكانية  والروضــة 
تنشيط اللعبة واحيائها يف 
باإلضافة   .. النــادي  إطار 

إىل التطرق يف كيفية النهوض واالرتقاء مبســتوى اللعبة 
واعادة رقعة مزاولتها بن شــباب االنديــة ، وإنهاء حالة 
الجمود والركود التي شــهدتها لعبة الســباحة يف الفرتة 
املاضية ، باإلضافة إىل املحاولــة إليجاد االرضية الخصبة 

الصالحة للعمل والتهيئة السليمة لإلبطال .
واشار نرص السوقي االمن العام إلتحاد السباحة بعدن 
خالل لقاءه بإداريت شمســان والروضة ) كالً عىل حدا (  ، 
اىل أن قيادة االتحاد تســعى إليجاد البنية التحتية للسباحة 
وذلك من خــالل التواصل مع الجهات املعنية والداعمن من 
أجل إنشــاء وتأهيل عدد من املســابح باإلضافة وضع آلية 
وخطة لتسيري نشــاطات وبطوالت ينوي االتحاد تنظيمها 
يف الفرتة القادمة وعىل مســتوى جميع الفئات العمرية 
بن االندية .. مثمناً حرص الناديــن و تجاوبهام والرغبة 
يف التعــاون مع اتحاد الفرع يف يف ســبيل إعادة رياضة 

الســباحة اىل انديتها ، وتحملها التزامات اضافية من اجل 
االرتقاء بالسباحة العدنية .

 وبدره اشاد مسؤولو النادين بجهود اتحاد الفرع ممثلة 
بالرئيس املهندس أرحب حسن ياسن وحرصها الكبري عىل 
اعادة رياضة الســباحة إىل الواجهة .. مؤكدين استعدادهم 
للتعاون مع االتحاد والعمل بقدر اإلمكانيات املتاحة امامهم 
إلعادة واحتضان الســباحة وفتح ابــواب انديتها للراغبن 
باالنخراط ومزاولة اللعبة تحت ســقف ومظلة النادي يف 
الفرتة املقبلة واملساعدة يف اظهار رياضة السباحة العدنية 

يف ابهى وازهى صورة  .
حرض عن نادي الروضة جامل عمــر » رئيس النادي » 
الحرض حسن » مسؤول النشاط » جامل البارعي » املسؤول 
االعالمي » ، وعن ادارة نادي  شمســان أحمد العســييل » 
مسؤول النشاط » ومأمون منرص الساملي » مساعد مسؤول 

النشاط » .

قيادة ال�شباحة بعدن تناق�ش مع ادارتي �شم�شان والرو�شة اعادة تن�شيط اللعبة 

االمناء / لودر / خاص :
 

خطف فريق الجبــل الصاعد بطاقة التأهــل الثانية اىل ربع نهايئ 
دوري مريب األجيال والرتبــوي الجليل أ. الفقيد محمد عبدالله باجامل 
لكرة القدم للفرق الشــعبية التي تقام مبدينة العن مبديرية لودر بعد 
أن متكن مــن إقصاء فريق الجــالء  )1/3 ( يف املباراة التي جمعتهام 
عىل ملعب الشيخ عبدالله الحامد يف ثاين لقاءات الدور التمهيدي األول 
للمســابقة التي تقام برعاية الشــخصية الرياضية واإلعالمية محمد 
العولقي مبشاركة 16 فريقا ميثلوا مدينة العن وضواحيها تلعب بنظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة.
واكتست املباراة بطابع اإلثارة خاصة يف دقائقها األخرية التي شهدت 
تسجيل أهداف املباراة األربعة ، حيث كان الجيل البادئ يف التسجيل عرب 
نجم اللقاء عيل فضل العر من رضبة حرة مبارشة قبل أن ينجح الالعب 
أحمد علوي الكوين من إدراك التعادل من تســديدة عىل الطائر ، وبينام 
كان الجميع ينتظر إطالق الحكم صافرة النهاية واالحتكام لركالت الحظ 
الرتجيحية ، يتمكن الجيل من تســجيل هدفــن متتالين عرب الدوفه 
والعمــريي انتهت بهام املباراة بفوز متأخر و مســتحق للجيل الصاعد  
بثالثة أهداف لهدف.. ليصعد ملالقاة  الفائز من مواجهة اليوم الســبت 

التي تجمع فريقي العدين والصيوعي يف ربع نهايئ املسابقة. 
 هذا و كان مــن املقرر أن يلتقي عرص الخميــس يف ثاين لقاءات 
البطولة فريقا شالل واملؤسســة إال أنها تأجلت بسبب هطول األمطار 
الغزيــرة  التي من الله بها عىل عدد من مناطــق م/لودر ومنها مدينة 

العن.

األمناء / متابعات :
 

تنطلق منافســات كوبا أمريكا 2021 يف الربازيل، اليوم األحد ، يف 
البلد الذي يعاين حتى اآلن بشــكل كبري آثار فريوس كورونا، وســط 
تأكيدات الخرباء باستعداد البالد ملوجة جديدة من الفريوس خالل األيام 

املقبلة.
ويســتضيف ملعب ماين جارينشــا يف برازيليا املباراة االفتتاحية 
للبطولة، والتي ســتجمع املنتخب الربازييل بنظريه الفنزوييل، لينتهي 
الجدل الدائر بشأن إقامة البطولة من عدمها، ورفع قضايا من األحزاب 
املعارضة أمام املحكمة العليا يف البالد، للمطالبة بعدم اســتضافة »بالد 

السامبا« للبطولة األقدم عىل صعيد املنتخبات يف عامل كرة القدم.

اجليل ال�شاعد يتخطى اجلالء بثالثية ويعرب اإىل 
ربع نهائي دوري مربي الأجيال الفقيد باجمال

كوبا اأمريكا 2021.. بطولة 
الأزمات تنطلق و�شط العا�شفة

األمناء / متابعات :

إيطاليا  منتخب  حقق 
حساب  عىل  عريًضا  فوًزا 
تركيــا، بثالثــة أهــداف 
املبــاراة  يف  نظيفــة، 
لبطولــة  االفتتاحيــة 
2020، عىل ملعب  يــورو 
بالعاصمة  األوليمبيكــو 

روما.
دميريال  مرييح  سجل 
إليطاليــا  األول  الهــدف 

بالخطأ يف مرماه بالدقيقة 
شــريو  وضاعــف   ،53
بهدف  النتيجة  إميوبيــيل 
ثاٍن بالدقيقة 66، ثم اختتم 
النتيجة  إنســيني  لورينزو 

بهدف ثالث بالدقيقة 79.
حقق  الفــوز،  بهــذا 
املنتخــب اإليطــايل أول 3 
ليتصدر  البطولة،  نقاط يف 
بينام  األوىل،  املجموعــة 
يحتل املنتخب الرتيك املركز 

الرابع واألخري دون نقاط.

األمناء / متابعات :

 دخل نادي تشــيليس بقوة يف مفاوضات لضم أحد نجوم أتلتيكو 
مدريد، 

وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، أن تشــيليس انضم لسباق 
التعاقد مع نجم أتلتيكو ساؤول نيجيز، الذي يعترب من األعمدة الرئيسية 

يف تشكيلة املدرب األرجنتيني دييجو سيميوين.
وأضافت الصحيفة، أن أتلتيكو مدريد خفض الســعر الذي يطالب 
به للتخيل عن ســاؤول، ليصل إىل 68 مليون إسرتليني، علام بأن أندية 
مانشسرت يونايتد وباريس ســان جريمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ، 

مهتمة بضم الدويل اإلسباين.
وميلك ســاؤول رشطا جزائيا يف عقده تبلــغ قيمته 130 مليون 
إســرتليني، لكن أتلتيكو يدرك أهمية تخفيض هــذه القيمة، إذا ما أراد 
اســتقبال العروض املقدمة لبيع الالعب، من أجــل مواجهة التحديات 

االقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد19-.
ويبحث تشــيليس الفائز مؤخرا بدوري أبطــال أوروبا، عن العب 
وسط جديد، ميكنه اللعب إىل جانب الفرنيس نجولو كانتي، وهو مهتم 
أيضا بضم العب وست هام يونايتد واملنتخب اإلنجليزي ديكالن رايس.

اإيطاليا تق�شو على تركيا بثالثية يف افتتاح اليورو

ت�شيل�شي ين�شم ل�شباق التعاقد مع جنم اأتلتيكو


