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رياضة

األمناء / عدن  / عالء عياش :
ســاهم مهاجــم فريــق اتحاد 
إمنــاء عبدالرحمن خلدون  يف منح 
التي جمعته  املبــاراة  نتيجة  فريقه 
مع منافســه فريــق الدرينة وذلك 
بتســجيله هديف فــوز فريقه يف 
اللقاء الــذي اقيم عىل ملعب الفقيد 
لحســاب  املنصورة  بنادي  العلواين 
إطار  يف  الثانية  املجموعة  مباريات 
منافســات دوري أبطال عدن للفرق 
الشــعبية والتي تنظم بدعم ورعاية 
من دائرة الشباب والرياضة باملجلس 
، ومبشــاركة  الجنويب  االنتقــايل 
18 فريقا من نخبة الفرق الشــعبية 

بالعاصمة عدن .
وشــهد اللقاء الذي انتهى بتفوق 
بهدفني  إمناء  اتحاد  لفريق  مستحق 
دون مقابل ، بروز نجومية مهاجمه 
املميز عبدالرحمن خلدون الذي متكن 
اللقاء  من تسجيل هديف فريقه يف 
، مهديــا اتحاد امناء أول ثالث نقاط 
له يف مشواره يف املجموعة الثانية 
للبطولة ، والتــي تضم إىل جانبهم 
فريق الشــهيد جامل مــن مديرية 

الربيقة .
ونال العــب فريق اتحــاد امناء 
عبدالرحمن خلــدون صاحب هديف 

اللقاء جائزة أفضل العب يف املباراة 
دائرة  البطولة  راعــي  من  واملقدمة 
الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل 
مدرب  بادي  عيل  الكابنت  وسلمها   ،
الفئــات العمرية بنادي شمســان 

باملعال .
يذكر أن بطولة أبطال عدن للفرق 
الشعبية والتي تحظى برعاية كاملة 

من دائرة الشباب والرياضة باملجلس 
مشاركة  تشهد   ، الجنويب  االنتقايل 
18 فريقا من نخبــة فرق مديريات 
العاصمة عدن قســموا إىل ســت 
املجموعة  أول  ، يتأهــل  مجموعات 
للدور الثاين مبارشة ، يف يتم اختيار 
فريقان يحتــال املركز الثاين إلكامل 

عقد فرق دور الثامنية .

ردفان "األمناء" خاص:
اُفتتــح يــوم الســبت 12 يونيو/ 
حزيران 2021م، دوري )براعم الجنوب 
الريــايض( لكرة القــدم، يف منطقة 

)الحاضنة( بردفان يف لحج.
دوري  يف  املُشاركة  الفرق  وتكونت 
)براعم الجنوب الريايض( من كٍل من: 
فريق املقاومة الجنوبية، وفريق األمل، 

وفريق الحرية، وفريق االستقالل.
وجرت عرص السبت مباراة االفتتاح 
بني فريقي االســتقالل والحرية عىل 
بفوز  انتهت  والتــي  الحاضنة،  ملعب 
االستقالل بأربعة أهداف مقابل هدفني 

للحرية.
الجامهري  الفريقني  العبــو  وأمتع 
الحارضة، مــن خالل تقديــم مباراة 

جميلة، تخللها الحامس واإلرصار.
اللقاء، ســجل العب  ويف تفاصيل 
)االستقالل( شكري أحمد سامل هدف 
الدقائق األوىل من  مبكر يف العــر 
)الحرية(  العب  أن  غري  األول،  الشوط 
هدف  إحراز  من  متكن  القذايف  محمد 
بعد مرور دقائق عىل تسجيل  التعادل 
لينتهي  األول،  )االســتقالل( هدفــه 

الشوط األول بالتعادل اإليجايب.
ومع بداية انطالق الشــوط الثاين، 
عىل  االســتقالل  فريــق  اســتحوذ 
الذي أدى إىل  اللعب، األمــر  مجريات 
فريق  صفــوف  يف  ارتبــاط  حدوث 
الحرية، لُيكلــل الضغط الكبري لفريق 
)االســتقالل( بإحراز الهــدف الثاين 

بواسطة الالعب شكري أحمد سامل.
وبعد دقائق من عمر الشوط الثاين، 
متكن العب )االستقالل( يعقوب أحمد 
الحاج مــن مضاعفة النتيجة بإحرازه 

)الحرية(،  هدف جميــل يف شــباك 
أحمد  شــكري  الالعب  إحراز  وبعدها 
سامل الهدف الرابع لفريق )االستقالل(، 
لُيسجل الهاتريك الشخيص يف اللقاء.

مع نهاية مجريات الشــوط الثاين 
من عمر اللقاء، حاول )الحرية( تنظيم 
صفوفه، ليتمكن كابنت الفريق الالعب 
إحراز هــدف جميل،  إياد مــن  متام 

وُيقلص الفارق لهدفني.
واســتمر هجوم )الحريــة(، وكاد 
ُيسجل العب الحرية يحيى أحمد الحاج 
هدًفا جمياًل لــوال أنها جاورت املرمى 

بسنتيمرتات.
ويف املبــاراة الثانيــة، حقق فريق 
)األمل( فــوزا مثيًنا عىل فريق )براعم 
أهداف  بثالثــة  الجنوبية(  املقاومــة 

مقابل هدف واحد.
وسجل أهداف )األمل( كابنت الفريق 
محمد شائف أحمد )هدفني(، ومحمد 
صالح فضل )هدف(، فيام سجل هدف 
)براعــم املقاومــة الجنوبية( كابنت 

الفريق عبودة صالح فضل.
من  املباراة حالــة طرد  وشــهدت 

نصيب الالعب عبودة صالح فضل.

األمناء /حلج /  خاص :
ناقش مدير إدارة الشباب والطالب بالقيادة املحلية للمجلس االنتقايل 
يف محافظة لحج األخ أدهم الغزايل خــالل لقاء عقد  مبكتبه ، و ضم 
كال من الكابنت محمود ثابت الصبيحي ، رئيس اتحاد الجودو مبحافظة 
لحج  ، والكابنت صــدام األهدل مدرب منتخــب املحافظة يف الجودو 
والكابنت بسيم الطيار املرف عىل البطولة  يف املحافظة والجمهورية.

وناقشــا جملة من النقاط الهامة املتعلقــة بالبطولة التي ينظمها 
اتحاد محافظة لحج  بدعم من القيادة املحلية للمجلس االنتقايل بهدف 
تنمية وتشــجيع الشــباب وإبراز أدوارهم فيام ميتلكونه من مهارات 
وروح رياضية، حيث جرى خالل اللقــاء االتفاق وإقرار انطالق بطولة 

لعبة الجودو يف تاريخ 20 و 21 من هذا الشهر الجاري.
وفيام جــرى التباحث أيضًا ووضع الرتتيبــات الالزمة لبطولة كرة 

الطائرة التي ستشهدها محافظة لحج.
وأكد أدهم الغزايل ، مدير  إدارة الشباب والطالب يف انتقايل املحافظة 
عىل أهمية إنجاح هذه البطولة عىل مستوى عايل يلبي طموح الشباب 
ويجعل لهذه اللعبة تأخذ طابعها املتميــز ، موضحًا بأن اللقاءات التي 
عقدتها إدارة الشباب والطالب يف القيادة املحلية بانتقايل املحافظة مع 
رؤساء االتحادات ملختلف األلعاب من شأنها أن تهيئ األرضية املناسبة 

للبطولة بحيث تكون عىل مستوى عاٍل ومرف.
وأشــار الغزايل عىل الدور املحوري الذي يبذلــه انتقايل املحافظة 
يف دعم الجانب الريايض وتنشــيط مجمل األلعــاب  باملحافظة من 
خالل انطالق البطوالت عىل مســتوى املحافظة إلعادة املجد الريايض 

مبحافظة لحج إىل عهده ما قبل العام 90.

عدن/ عمار  مخشف :
أحيا نجوم الكرة العدنية ذكرى أربعينية الفقيد الكابنت هاشم عبده 

عقيل، عىل فن 
الكائن  سيتي، 
مديريــة  يف 
صرية ، بإقامة 
كروية  مباراة 
نجوم  جمعت 
كــرة القــدم 
التالل  قدامى 
ن  شمســا و
التي اتســمت 
يــة  لند با

واإلثارة والتشويق من جميع العبي الزمن الجميل ، وقد شارك يف هذه 
املناسبة العديد من الشخصيات الرياضية االجتامعية البارزة حبًا ووفاًء 

للفقيد الكابنت هاشم عبده عقيل .
وقد قامت هذه الفعالية لذكرى أربعينية الفقيد الكابنت هاشم عبده 
عقيل العب فريق ناشــيونال ، وفاًء وعرفانــا واعرتافا بالدور الطيب 
الذي قدمه الفقيد عىل مســتوى الرياضة العدنية وكرة القدم عىل وجه 
الخصوص ، باإلضافة لجهوده الكبرية التي بذلها يف خدمة الرياضة يف 

حقب زمنية مختلفة . 
يذكر أن الذكرى رحيل الفقيد هاشــم عبده عقيــل قد أقرت عىل أن 
تقام سنويًا  ويشــكر الجميع عىل حضورهم الطيب ومساهمتهم يف 
إحياء هذه الذكرى الرائعة للفقيد الكابنت هاشم عبده عقيل ، كام أشاد 
ابن الفقيد مهيل هاشم  بشــكره وتقديره لدائرة الشباب والرياضة يف 
املجلس االنتقايل الجنويب عىل مساهمتهم يف إنجاح هذه األربعينية .

احتاد اإمناء يتجاوز الدرينة يف دوري اأبطال عدن للفرق ال�شعبية

)ال�شتقالل( يكت�شح )احلرية( و)الأمل( يحقق فوزا ثميًنا على )براعم املقاومة اجلنوبية(

لقاء مبقر انتقايل املحافظة يثمر عن اإقرار انطالق بطولة 
اجلودو يف حلج وو�شع الرتتيبات لبطولة كرة الطائرة

جنوم الكرة العدنية يحيون ذكرى اأربعينية 
الفقيد الكابنت ها�شم عبده عقيل

برعاية املجلس االنتقالي اجلنوبي..

يف افتتاح دوري )براعم اجلنوب الرياضي( مبنطقة )احلاضنة( بردفان..


