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عدن / األمناء / عالء عياش: 

ينظم عرص يوم غد األربعاء املوافق 1 ديسمرب حفل 
تكريم للفريق السلوي بنادي امليناء أبطال بطولة كأس 
الجمهورية لكرة الســلة ، برعاية الشخصية الرياضية 
واالجتامعية الداعمة األســتاذ كريم منري األمني العام 
للمجلس املحيل ، وذلــك يف قاعة منتزه كرون مبديرية 

خورمكرس .
ويأيت هذا التكريم الخاص يف إطار الجهود الكبرية 
والدعم الســخي الذي يقدم من قبل الشــخصية املحبة 
للرياضة والرياضيني يف العاصمة عدن األســتاذ كريم 
منري ، وبادرة طيبة تجاه األبطال واملربزين الذين ميثلون 
أبطال محافظة عــدن يف البطوالت واالســتحقاقات 

الرياضية .
وحقق الفريق الســلوي بنــادي امليناء لقب بطولة 
كأس الجمهورية لكرة الســلة )املربــع الذهبي( والتي 
اختتمت منافســاتها مؤخرا يف العاصمة عدن ونظمها 
االتحاد العــام للعبــة ، وذلك عقب فــوزه يف املباراة 

الختامية عىل فريق أهيل صنعاء .
وأكد االستاذ كريم منري األمني العام للمجلس يف ترصيح قصري 
إىل أن هذا التكريم يأيت تقديرا لإلنجاز الكبري الذي حققه العبو امليناء 
ويعترب محل فخر واعتزاز ليس ألبناء امليناء والتواهي فحسب ، بل لكل 
رياضيي العاصمة عدن ، مشريا إىل أن الحفل التكرميي هو أقل واجب 
يقدم تجاه األبطال الذين رشفوا مدينة عدن خري ترشيف يف البطولة 

ونالوا إشادة الجميع .
وأضاف: »ســنكون إىل جانــب كل األبطال واملربزيــن من أبناء 
العاصمة عدن يف مختلف األلعاب وســنحاول تقديم الدعم واملساندة 
بحسب الظروف واإلمكانيات املتاحة أمامنا ملا من شأنه الحفاظ عىل 
االستمرارية ومواصلة اإلبداع والتميز«. موجها الدعوة لرجال األعامل 
يف إيالء اهتــامم أكرب وتقديم الدعم للحركة الرياضة والرياضيني يف 

مدينتنا الحبيبة عدن.   

زجنبار/ األمناء/ عارف أحمد: 

برعاية رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
اللواء عيدروس قاسم الزبيدي وإرشاف دائرة 
الشــباب والطالب بانتقايل أبني ينظم فرع 
الخميس  يوم  باملحافظة  الشــطرنج  اتحاد 
االستقالل  بطولة  2021م  ديسمرب  املوافق2 
الخاطف التنشيطية احتفاًء بالذكرى الـ 54 

لعيد االستقالل 30 نوفمرب. 
ذكر ذلك لـ )األمناء( األمني العام التحاد 
الشــطرنج بأبني عيل إبراهيــم والذي أكد 
أن هذه البطولة التنشــيطية التي تأيت يف 
إطار االحتفاالت بعيد االســتقالل املجيد 30 
نوفمرب ستقام يف قاعة نور مبدينة زنجبار 
الخميس  الواحدة من ظهــر  الســاعة  يف 
القادم ومبشــاركة ما يقارب 30 العبا ومن 
أندية محافظة أبني  أفضل الشطرنجيني يف 

باإلضافة إىل مشاركة العبني من محافظتي 
عدن ولحج وبالنظام الســويرسي من سبع 
جوالت. مشــريا إىل أنه قد تــم رصد جوائز 
مالية ودروع وميداليــات للفائزين باملراكز 
وتقديره  شكره  مقدما  املسابقة.  يف  األوىل 
الجنويب  االنتقايل  للمجلس  املحلية  للقيادة 
يف محافظــة أبني ممثلة باألســتاذ محمد 
أحمد الشقي عىل جهوده والدور الذي يقوم 
به من أجل إنجاح كافة الفعاليات واألنشطة 
الرياضية التــي تقام بالتزامــن مع ذكرى 
االســتقالل املجيد ومنها بطولة االستقالل 
الخاطف والتــي نأمل أن تكون هذه البطولة 
والطالب  الشــباب  إدارة  بني  للتعاون  بداية 
بانتقــايل أبني واتحاد أبني للشــطرنج من 
خالل تنظيــم عدة بطوالت عىل مســتوى 

األندية واملدارس.

لبعوس/ األمناء /خاص:

أكد فريق بريق القادم من منطقة السعدي 
مديرية رصــد أحقيته بالتأهل إىل ربع نهايئ 
بطولة شــهداء محور يافــع الكروية للفرق 
الشــعبية بعدما حقق فوًزا كبريًا عىل فريق 
شباب وادي من مديرية لبعوس لحج بخمسة 
أهــداف مقابل هدف يف اللقاء الذي جمعهام 

عــىل  األحــد  عــرص 
الســالم  ملعب  أرضية 
مبدينــة لبعوس ضمن 
من  الثانية  املجموعــة 
ينظمها  التي  املسابقة 
نــادي مثــر الريايض 
مكتب  مع  بالتنســيق 
والرياضــة  الشــباب 
لبعوس وتقام  مبديرية 

بدعم من محور يافع.
رفع  الفوز  وبهــذا 
الســعدي  بريق  فريق 
رصيده إىل 7 نقاط يف 

صدارة املجموعــة الثانية ويرضب موعدا مع 
وصيف املجموعة الثانية فريق شهداء صانب 
من لبعــوس يف دور الثامنيــة ، فيام ودع 
املنافسات وحل بدال عنه  شباب وادي مرحب 
فريق نجوم الحــد من مديرية الحد  كوصيف 
للمجموعــة الثانية  برصيــد 4 نقاط والذي 
ســيصطدم يف ربع النهايئ مع فريق النجم 
االحمر فلســان من رصد  متصدر املجموعة 

األوىل. 
وكان الشــوط األول قد انتهــى يتعادل 
الفريقــني بهدف يف كل شــبكة ،حيث كان  
فريق شباب مرحب البادئ يف التسجيل عرب 
الالعب عبدالسالم يف د/15 ، ولكن رسعان ما 
التعادل من عالمة الجزاء الالعب  أدرك البريق 

عيل غسان.
 ويف الشــوط الثاين دانت األفضلية فيه 
الذين  العبي بريق الشــعوب 
متكنوا من اإلمســاك بزمام 
األمــور ونجحوا يف إضافة 
أربعة أهــداف متتالية كان 
نصيب الالعــب محمد خالد 
أهــداف وزميله  ثالثة  منها 
عيل  نــارص هدفــا. ونال 
يف  العب  أفضــل  جائــزة 
من  خالد  محمــد  املبــاراة 
سجل  والذي  السعدي  بريق 
»هاتريــك«  واملقدمــة من 
الراعي الرسمي  محور يافع 

للمسابقة .

ضمن مهرجان عدن الرياضي 2..

برعاية الشخصية الرياضية واالجتماعية كرمي منير..

رياضة

األمناء/ متابعات :

 أعلن مانشســر يونايتد،  اإلثنني، تعيني األملاين رالف رانجنيك، 
مدربًا للفريق، خلًفا ألويل جونار سولسكاير.

وقال يونايتد، يف بيان رســمي »يرس النادي، اإلعالن عن تعيني 
رانجنيك كمدرب مؤقت حتى نهاية املوسم، كام أنه سيستمر يف دوره 

االستشاري ملدة عامني آخرين«
ورصح جون مورتو، مدير كرة القدم يف مانشسر يونايتد: »رالف 
أحد املدربني واملبتكريــن األكرث احراًما يف الكرة األوروبية. لقد كان 

املرشح األول لدينا ملنصب املدرب املؤقت«.
وأضاف: »الجميع يف النادي، يتطلعون للعمل معه خالل املوسم 

الحايل، ثم ملدة عامني آخرين يف دوره االستشاري«.
وقال رانجنيك: »أنا متحمس لالنضامم إىل مانشســر يونايتد، 

والركيز عىل جعل النادي يعيش موساًم ناجًحا«.
وتابع: »الفريق يعج باملواهب ولديهم توازن كبري بني الشــباب 
والخربة. ســأركز كل جهودي خالل األشهر الســتة املقبلة، ملساعدة 
هؤالء الالعبني لالستفادة من إمكانياتهم بشكل فردي، واألهم كفريق 

واحد«.
وشدد: »أتطلع إىل دعم أهداف النادي عىل املدى الطويل، من خالل 

دوري االستشاري«.
وقال مانشســر يونايتد إن مايكل كاريك ســيظل مسؤوالً عن 

الفريق األول حتى يتم االنتهاء من تأشرية عمل رالف رانجنيك.
واختتم: »يود النادي أن يشكر لوكوموتيف موسكو، عىل تعاونه 

يف عملية تعاقد رانجنيك معنا«.

األمناء/ متابعات :

أعلن االتحاد الدويل لكرة 
القــدم »فيفا«، أمس اإلثنني، 
العامل  إقامــة كأس  موعــد 

لألندية 2021.
وقال الفيفا، يف بيان عرب 
البطولة  إن  الرسمي،  موقعه 
ستقام خالل الفرة من 3 إىل 

12 فرباير/شباط 2022.
البطولــة  وستشــهد 

مشاركة كل من: 
الدوري  )بطــل  الجزيرة 
)بطل  األهيل   - اإلمــارايت( 
 - إفريقيــا(  أبطــال  دوري 
أبطال  دوري  )بطل  تشيليس 
أوروبا( - الهالل الســعودي 

)بطل دوري أبطال آسيا(.
مونتريي املكسييك )بطل 
الكونكاكاف(  أبطــال  دوري 
النيوزيلندي  سيتي  أوكالند   -
 - أوقيانوســيا(  )ممثــل 
باملرياس الربازييل )بطل كوبا 

ليربتادوريس(.
وكان بايرن ميونخ قد توج بلقب النســخة السابقة من البطولة، 

بعد فوزه عىل تيجريس أونال املكسييك يف النهايئ )1-0(.

غًدا الأربع�ء.. حفل تكرمي اأبط�ل بطولة ك�أ�س اجلمهورية لكرة ال�سلة

احت�د �سطرجن اأبني ينظم بطولة اخل�طف احتف�ًء بعيد ال�ستقالل 

ر�سمًي�.. راجننيك مدرًب� 
مل�ن�س�سرت يون�يتد

ر�سمًي�.. حتديد موعد موندي�ل الأندية
بخم��سية يف �سب�ك مرحب..  بريق ال�سعدي يوؤكد اأحقيته ب�لت�أهل اإىل ربع نه�ئي بطولة �سهداء حمور ي�فع الكروية


