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حصاد الجولة السادسة لدوري عدن الممتاز..

رياضة

عدن/ األمناء/ عالء عياش: 
واصــل فريق وحدة عــدن صدارته 
لرتتيــب فرق دوري عــدن املمتاز لكرة 
القدم لألندية ، وذلك مع ختام مباريات 
والتي  للمنافسات  الســادس  األسبوع 
األستاذ  املحافظة  برعاية محافظ  تقام 
أحمد حامد مللس وبالتنسيق مع مكتب 

الشباب والرياضة بعدن .
السادسة  الجولة  مباريات  واسفرت 
املمتاز  عن مواصلة فريق  لدوري عدن 
وحدة عدن تقديــم عروضه القوية يف 
البطولة وتثبيت صدارته املستحقة وذلك 
بتحقيقه لفــوز عريض ومنطقي عىل 
منافســه فريق الجالء برباعية نظيفة 
اقيمــت عىل ملعب  التي  املبــاراة  يف 

شهداء وحدة عدن بالشيخ عثامن .
وشهدت منافسات الجولة تعرث جديد 
الخروج  يف  فشــل  الذي  التالل  لفريق 
بنقــاط اللقاء ، وتعادل مع منافســه 
فريــق الروضة ) الحصان األســود ( 
بنتيجة هدفني ملثلهام ، يف املباراة التي 
احتضنها ملعب باوزير باملعال ، يف حني 
عاد فريق شمســان لسكة االنتصارات 
وحصــد ثالث نقاط مثينــة يف مباراة 
امليناء  أخرى جمعته مع منافسه فريق 
بثالثيــة دون مقابل يف املبــاراة التي 
الحبييش  الشــهيد  ملعب  عىل  اقيمت 

بكريرت .
وكانت مباريات الجولة عىل مفاجأة 
جديدة ومن العيار الثقيل وذلك بسقوط 
فريق الشــعلة عىل أرضية ميدانه من 
جاره فريــق الجزيرة بهدف دون مقابل 
، واقتسم فريقا املنصورة وضيفه فريق 
النرص بدار ســعد نقاط املبــاراة التي 
جمعــت الفريقني عىل ملعــب الفقيد 
مباريات  ختام  يف  باملنصورة  العلواين 

الجولــة ، بعد التعــادل بهدف يف كل 
شبكة .

وبانتهاء مباريات الجولة يأيت ترتيب 
فرق البطولة عىل النحو التايل :

وحدة عدن ١٦ نقطة .
املنصورة ١٠ نقاط .

الشعلة   ٨ نقاط .
التالل   ٧ نقاط .
الجالء   ٦ نقاط .

شمسان ٦ نقاط .
الروضة ٥ نقاط .
النرص  ٥ نقاط .

الجزيرة ٤ نقاط .
امليناء ٠ نقاط .

وعىل الصعيــد الفردي يواصل العب 
فريق الشعلة مناف سعيد صدارة ترتيب 
الهدافــني برصيــد ٥ اهــداف ، ويأيت 
خلفه مهاجم شمســان أحمد صفوان 
ومهاجم الروضة عبدالله حيدان بنفس 
، ومحمد  اهــداف   ٤ التهديفي  الرصيد 

بارويس ومحمد رايض ) وحدة عدن ( 
وعبدالرحمن حبش ) الجزيرة ( وسامل 
املوزعي ) التالل ( وعيل عدنان اللحجي 
) الجالء ( ، وجميعهم يف رصيدهم ) ٣ 

أهداف ( .
وتنطلق عرص يومي الجمعة والسبت 
مباريات الجولة السابعة من منافسات 
الدوري ، حيث ســيكون ملعب الشهيد 
عىل  الجمعة  عــرص  بكريرت  الحبييش 
بلقاء  الكربى  موعد مع موقعة عــدن 
ووحدة  التــالل  التقليدين  الغرميــني 
النرص وضيفه شمسان  ، ويلتقي  عدن 
عىل ملعــب نادي النرص بدار ســعد ، 
والروضة يســتضيف امليناء عىل ملعب 
باوزيــر باملعــال ، يف حــني تتواصل 
الســبت مباريات الجولة بلقاء الجزيرة 
واملنصورة عىل ملعب باحبيب بالربيقة 
، والجــالء يقابل الشــعلة عىل ملعب 

الشهيد الحبييش بكريرت .

زنحبار / األمناء/ عارف علوان:

كرم األمــني العــام للمجلس املحيل 
مبحافظة أبني مهدي الحامد ومدير عام 
مكتب الشــباب والرياضة الكابنت أحمد 
صالح الراعي منتخب املحافظة للشطرنج 
الحاصل عىل وصيف بطولة الفقيد خالد 
صالح حسني الشــطرنجية للمحافظات 

املحررة لعام 2٠2١م. 
الذي  التكرميي  الحفل  خالل  ذلك  جاء 
نظمه فرع اتحاد شــطرنج أبني  صباح 
يوم أمس االثنني بديوان املحافظة وأقيم 
برعاية محافظ أبني اللواء أبوبكر حسني 
ســامل وإرشاف مكتب الشباب والرياضة 
باملحافظة نظري ما حققه العبو املحافظة 
الفقيد  إنجاز يف بطولة  للشــطرنج من 
املركز  خالد صالح حســني وإحرازهــم 
امليدالية  عــىل  وحصولهم  للفرق  الثاين 
الفضية  وامليدالية  عاما   ١2 لفئة  الذهبية 

لفئة تحت 2٠ سنة. 
وخالل الحفــل التكرميي ألقى مهدي 
الحامــد كلمة أكد فيها عــىل أهمية هذا 
التكريم  لالعبي الشــطرنج الذين قدموا 
الفقيد خالد  مستويات مميزة يف بطولة 
عىل  بالحصول  توجوها  حســني  صالح 
الوصيف. مؤكــدا حرص واهتامم  مركز 
الالعبني  من  باملوهوبني  املحلية  السلطة 
يف مختلــف األلعــاب الذيــن يحققون 
اإلنجازات ويرفعون من اســم املحافظة 

يف كافة املحافل الرياضية.
من جانبه أشــاد راعــي رياضة أبني 
الذي حققه  الراعي باإلنجاز  أحمد صالح 
شــطرنجيو محافظة  أبــني يف بطولة 
الفقيد خالــد صالح حســني ملنتخبات 
التي  ، وبالجهود  املحــررة  املحافظــات 
يبذلهــا فرع اتحاد اللعبــة يف املحاكمة 
ممثلة برئيسه النشط عالء حمود باحكر 
الذي بذل جهود كبرية يف سبيل النهوض 
مؤكدا  املحافظة..  داخل  باللعبة  بأوضاع 
أن تطويــر األلعــاب الرياضية يأيت من 

خالل االهتــامم بهذه الفئــات العمرية 
ووضع خطة مدروسة ومناسبة للنهوض 
مبســتوياتهم والحرص عىل استمرارية 
ودميومــة تدريباتهم والتــي تؤدي إىل 

اكتساب املزيد من الخربات.
بعــد ذلك قام األمني العــام للمجلس 
املحــيل باملحافظة  الحامــد ومدير عام 
مكتب الشباب والرياضة الراعي  ورئيس 
فرع اتحاد اللعبــة باحكر  بتكريم العبي 
منها املحافظة للشــطرنج مببالغ مالية 

وشهادات تقديرية.

متابعات / عالء عياش :
أحرز الســباح اليمني مختار اليامين ذهبية ســباق 2٠٠ مرت حرة ، 
يف إنجاز جديد وغري مسبوق يف مشاركات السباحة اليمنية خارجيا و 
وذلك ضمن منافسات البطولة العربية للسباحة  والتي تقام منافساتها 
يف الفرتة بني 2٤ _ 2٧ اكتوبر الجاري ، ويســتضيفها املركز الريايض 
مبدينــة محمد بن زايد يف أبوظبــي بدولة االمــارات العربية املتحدة 

مبشاركة ١٧ دولة عربية  .
واستطاع السباح مختار اليامين من الفوز بذهبية  سباق 2٠٠ حرة 
مرحلــة فوق ١٩ عامًا يف البطولة العربيــة للمجرى القصري ، بقطعه 
مسافة الســباق بزمن وقدره ) ١.٤٦.٧٣ ( ثانية ، يف السباق الذي اقيم 
صباح امس ، ليحل الســوري عمر عباس يف املركز الثاين ) ١.٤٩.١٥( 

ثانية ، والتونيس محمد مهدي باملركز الثالث ) ١.٤٩.2٥( ثانية .
وكانت منافسات اليوم األول قد شهدت أمس األول األحد فوز السباح 
مختار اليامين  بفضية ســباق ١٠٠ فراشــة مرحلة فوق ١٩ عامًا يف 
البطولة العربية للمجرى القصري، بقطعه مســافة السباق بزمن وقدره 
) ٥2.٩٥ ( ثانية ، خلف السباح الكويتي وليد خالد عبدالرزاق الذي جاء 

باملركز األول بزمن ) ٥2.٣١( ثانية .
ويســتكمل البطل اليمني مختار اليامين الذي يشارك بقيادة مدربه 
أمرييك الجنســية مايكل بوتم ، الثالثاء مشاركته يف البطولة  بخوض 
ســباق ٥٠ مرت حرة ، يف حني يختتمها يوم االربعاء املوافق 2٧ اكتوبر 

آخر أيام  البطولة  ١٠٠ مرت حرة .
ويعد هذا اإلنجاز هو األول بتاريخ مشــاركات السباحة اليمنية يف 
البطولة العربية ، ويــأيت يف إطار الجهود والعطــاءات الكبرية التي 
يبذلها رئيس االتحاد اليمني العام للسباحة وااللعاب املائية االستاذ خالد 
محسن الخليفي ، والذي يحرص دامئا تحدي الصعب واملشاركة من أجل 

تسجيل الحضور املثايل لرياضة السباحة اليمنية.

أبني / األمناء / نبيل ماطر 
خطف فريق شــباب رسار يافع بطاقة التأهــل األوىل إىل املباراة 
النهائية ضمن منافســات بطولة كأس الذكرى الـ ٥٨ لثورة ١٤ أكتوبر 
املجيدة ألندية محافظة أبني بعدما تجاوز منافســه فريق الفجر الجديد 
برضبات الرتجيح بعد تعادلهام يف الوقت االصيل بهدف ملثله يف أوىل 
لقاءات دور نصف النهايئ التــي جمعتهام عرص يوم االحد عىل ملعب 
البلدية الرتايب مبديرية زنجبار يف املســابقة التي يرعاها  معايل وزير 
الشــباب والرياضة نايف صالح البكري ومحافظ محافظة أبني اللواء 
الركن أبوبكر حســني ســامل و رئيس االتحاد اليمني العام لكرة القدم 
الشيخ أحمد صالح العييس و بالتنسيق مع االتحاد العام للعبة ومكتب 
وزارة الشباب والرياضة باملحافظة وتنظيم فرع اتحاد اللعبة باملحافظة 
، شــارك فيها  2٠ فريقا وزع اىل خمس مجموعــات يتنافس  بنظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة. 
 املواجهة مرت من بوابة مثرية يف االداء بني الطرفني اللذين ســعيا 
اىل اكامل جهودهام يف مشوار املسابقة واالقرتاب اىل منصة التتويج 
فالتحرك الجيد واالنتشــار يف امللعب كان سمة واضحة مام خلق حالة 
من التنافس املثــري والقوي املصحوب مبــؤازرة املدرجات ، مع مرور 
الوقت كان سجاال بهجامت مختلفة ومن مصادر متنوعة صنعها العبي 
الفريقني ، إال أن فريق شباب رسار نجح يف تسجيل هدف االسبقية عرب  
املهاري محمد محمود املطري يف د/ ٣٤    انهى به أحداث الشوط األول. 
يف الشــوط الثاين اتضح أن لدى العبي الفجــر الجديد نوايا البحث 
عن هــدف التعديل وفقا ملا أدركوه يف قدراتهم وحضورهم يف مواجهة 
الخصم رسار يافع املتقدم بهدف، فكثفوا مــن طلعاتهم حتى الدقيقة 
٥٣ متكــن الالعب نرص محمد الحاج مــن إدراك هدف التعديل، ليحتكم 
الفريقان إىل رضبات الحظ الرتجيحية، التي ابتســمت لالعبي شــباب 
رسار يافع ، بعد أن ســجلوا خمس ركالت متتاليــة فيام أضاع الفجر 
الجديــد ركلة واحدة،  يف انتظار الفائز من املواجهة التي تجمع  فريقي 
زارة وشقرة يف آخر لقاءات دور نصف النهايئ من املسابقة لتحديد بطل 
كأس الذكرى الـ ٥٨ لثورة ١٤ أكتوبر املجيدة ألندية محافظة أبني عرص 

يوم غد األربعاء  .

وحدة عدن يوا�شل �شدارته واجلزيرة ي�شقط ال�شعلة

احلامد والراعي يكرمان منتخب �شطرجن اأبني و�شيف بطولة الفقيد خالد �شالح ملنتخبات املحافظات املحررة

خمتار اليماين يحرز ذهبية ٢٠٠ مرت 
حرة يف البطولة العربية لل�شباحة

ب�شربات ترجيحية.. �شرار يافع طرف اأول يف 
نهائي بطولة اأكتوبر الكروية لأندية اأبني


