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رياضة

عدن/ األمناء / أصيل أبوبكر:
 

لودر/ األمناء  / عارف أحمد  :
 نجح فريقا إم يت ان  من لودر  والقبيلة 
من مودية يف اقتطاع تأشرييت العبور  إىل 
نهايئ بطولة كرة القدم التنشــيطية للفرق 
الشعبية التي ينظمها نادي عرفان الريايض 
عىل ملعبه املعشــب مبدينة لــودر بعد أن 
ســجال فوزا عريضا عىل حســاب فريقي 
الجيل وشــباب حــداء عــىل الرتتيب يف 
مواجهتي نصف النهايئ يف إطار املسابقة 
التي اقيمت مبشاركة  30 فريقا من املنطقة 
خروج  نظام  فيها  اعتمد  والتي  الوســطى 

املغلوب من مرة واحدة.
وجــاء تأهل إم يت إن كطــرف أول يف النهايئ بعد أن 
اثخن شــباك منافسه القادم من مودية فريق الجيل بستة 
أهداف نظيفة يف أوىل لقاءات دور األربعة والتي جمعتهام 
عــر  االثنني بعد مواجهة كانت الغلبــة فيها لالعبي أم 
يت أن الذين تســيدوا اللقاء من بدايته حتى نهايته.. سجل 
سداســية إم يت إن حمودي عبد الجبــار والخرض باصم 
ومصطفى الذلقي وعيل بدر وأحمد مشطل وعبدوه املوت.

فيام جاء تأهل القبيلة كطرف ثان لنهايئ بعد أن امطر 
شباك فريق شــباب حداء من لودر بخمسة اهداف مقابل 
هدف ، يف ثاين لقاءات دور األربعة والذي جمعهام عر 
الثالثاء.. وبالرغــم أن قبيلة مودية خاض اللقاء يف غياب 

اثنني من أبرز عنارصه  املهاجم بوتيش والعب خط الوسط 
هيثــم الجندوحي االن انه نجح يف تقديم مســتوى كبري 
ترجمه إىل فوز عريض بخمسة أهداف كان نصيب أفضل 
العب يف املباراة بكري النهدي منها ثالثة اهداف »هاتريك« 
وهدف لكل من الخرض الدوح ويوسف املعروف فيام سجل 

هدف حداء الرشيف العبه معني النخعي. 
 هذا وبانتصارهام املســتحق رضب إم يت إن و القبيلة 
موعدا يف النهايئ املرتقــب الذي حدد يوم الجمعة القادم 
موعدا  إلقامته والذي ســيكون بال شك ساخنا خصوصا 
مع الرغبة الكبرية للفريقني ما ينذر مبنافسة وندية قوية 
ستشهدها املباراة وذلك يف ظل تواجد كوكبة من الالعبني 
املحليني املميزين يف تشــكيلة الفريقــني والقادرة عىل 

أحداث الفارق وترجيح كفة طرف عىل حساب اآلخر.

املكال/ األمناء/ فهمي باحمدان :
 

التقى مساعد نائب رئيس جامعة 
حرضموت لشــؤون الطالب الدكتور 
ســامل محمد بن ســلامن، مبكتبه 
برئاســة الجامعة، املدير العام ملكتب 
بحرضموت  والرياضة  الشباب  وزارة 
صالح  حســن  الكابــن  الســاحل 
لتفعيل  اللقــاء  وكرس  مســجدي، 
الرشاكة بــني الجامعة واملكتب وكذا 
مناقشــة واعتامد بعض األنشــطة 
الشبابية والرياضية والكشفية خالل 

ما تبقى من العام الجاري ٢٠٢٢م .
تم  وبعد مناقشــات مستفيضة 
إقرار إقامة العديد من األنشــطة وتم 
اعتامد النشــاط الشبايب والريايض 
والكشفي بالتنســيق بني االتحادات 
بالجامعة  األنشطة  وإدارة  الرياضية 
واملرشــدات  الكشــافة  ومفوضية 
بشكل سنوي, عىل أن تدشن األنشطة 

بتفعيل دور الكشــافة واملرشــدات 
التدريبية  الدورات  وإقامة  بالجامعة, 
التأهيلية لأللعــاب الرياضة, وتنفيذ 
لطالبات  الرابع   الســنوي  املهرجان 
الفنية  واملعاهــد  الجامعــة  كليات 
وإقامة  البكــم,  والصم  واملهنيــة، 
البطولة األوىل املفتوحة التحاد القوة 
ومصارعة الذراعني بحســب األوزان 
املعتمدة من االتحاد, والرتتيب إلقامة 
بطولة منتخبات جامعات حرضموت 

يف كرة القدم الخامسية.
  حرض اللقاء املدير العام لإلدارة 
الطالبية  والخدمات  لألنشطة  العامة 
بالجامعــة زيك أحمــد باقويقــو 
مبفوضية  العضوية  تنمية  ومسؤول 
الكشفي  القائد  واملرشدات  الكشافة 
ســعيد بامياين ورئيس اتحاد القوة 
بن  ســلطان  الذراعني  ومصارعــة 
ســميدع ومدير مكتب مساعد نائب 
الطالب  لشــؤون  الجامعة  رئيــس 

إبراهيم الجفري.

حســن  عمــار  /األمنــاء/  عــدن 

مخشف  :

األربعاء  أمــس  اختتمت صباح 
فعالية الــدورة التدريبيــة للحكام 
املســتجدين يف رياضة الســباحة 
،التــي أقيمت برعايــة ودعم دائرة 
الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل 
بالعاصمة  اللعبة  اتحــاد  ، ونظمها 
11 و  عدن وتجري خالل الفرتة بني 
12 أكتوبــر يف قاعة منتجع خليج 

الفيل مبديرية التواهي . 
املستجدين  املشــاركني  وتلقى 
يف الــدورة التدريبيــة التي أقيمت 
نارص  الدورة  محارضا  إرشاف  تحت 
سالمة وســعيد شمسان معلومات 
املتعلقة  األساسيات  وأهم  ومفاهيم 
السباحة من خالل  يف عامل رياضة 
قدمت  وتطبيقية  نظرية  محارضات 
تزامنا  تأيت  والتي  يومني  مدى  عىل 
مع احتفاالت شــعبنا الجنويب بعيد 
الثورة الـ 59 لثورة 14 اكتوبر املجيدة 
، مبشــاركة) 15(حكام مستجد من 

فئة الشباب . 
تثقيف  إىل  الــدورة  وهدفــت 
وتنمية قدرات املشاركني املستجدين 
يف مجال التحكيم برياضة السباحة 
بالعاصمة عدن وإطالعهم عىل أهم 
رياضة  بأساسيات  املتعلقة  املعارف 

السباحة واأللعاب املائية . 
ويف حفــل ختام قــام األخوة 
الدورة  محــارضا  بتكريم  الضيوف 
التدريبية نارص ســالمة وســعيد 
سامي بشــهادات تقديرية نظرًا ملا 
قدمه من عطاء مستمر للمشاركني 
للحــكام  التدريبيــة  الــدورة  يف 
املســتجدين ، بعدها جــرى تكريم 
الدورة بشــهادات  املشــاركني يف 
رياضية  أجواء  وســط  املشــاركة 

بهيجة  
:عصام  الــدورة  ختــام  حرض 
عبده عــيل القائم بأعــامل رئيس 
الهيئــة التنفيذية للقيــادة املجلس 
االنتقــايل الجنــويب يف العاصمة 
عدن ،الكريحــي كنعان نائب رئيس 
باملجلس  والرياضة  الشــباب  دائرة 
مدراء  من  وعدد  الجنويب  االنتقايل 
االنتقايل  للمجلس  التنفيذية  الهيئة 

الجنويب .
تجــدر االشــارة إىل أن هــذه 
الدورة تهدف رفع قدرات وإمكانيات 
أهم  ،وإطالعهــم عــىل  الحــكام 
القوانني ومستجدات تحكيم رياضة 
،وارســاء قاعدة مفاهيم  السباحة 
ومعارف جديدة للمتدربني تســاهم 
من  ومعلومات  افــكار  تكوين  يف 
النهوض  عىل  املســاعدة  شــانها 
يف  السباحة  مبســتوى  واالرتقاء 

العاصمة عدن .

عدن / األمناء / عالء عياش :
 

 توج مالكمو شمســان ابطاال يف منافسات بطولة 
الجمهورية لألندية عىل كأس ثــورة الـ 14 من اكتوبر ، 
والتي نظمها االتحاد للعام للعبة ، برعاية وزير الشــباب 
والرياضــة نايف البكري ووزير الدولة محافظ عدن أحمد 
حامد مللس ، بدعم ومتويل صندوق رعاية النشء والشباب 
، وإرشاف قطاع الرياضة ، وتجري خالل الفرتة بني 9 _ 12 

اكتوبر الجاري .
 وشــهدت البطولة التي اختتمت صباح امس بصالة 
الشهيد عيل أسعد مثنى بالعاصمة عدن ، مشاركة البطولة 
) 8 ( اندية شمســان والجالء واملينــاء واتحاد الرشطة ) 
حرس املنشآت عدن ( وشــعب حرضموت والوحدة تريم 
وسبأ مأرب والطليعة لحج ، يتنافسون يف اوزان ) 48 كجم 
- 51 كجم - 54 كجم - 57 كجم - 60 كجم - 63 كجم - 69 

كجم - 71 كجم .
وواصــل مالكمو نادي  شمســان تربعهم عىل عرش 
اللعبة ، بعد تتويج العبوه ابطاال للفئات الوزنية عن جدارة 
واستحقاق ، وذلك من خالل تسجيل حضورهم القوي يف 
املنافسات كام جرت العادة يف بطوالت املالكمة ، وتوجوا 
تالقم بالفوز بـــ 7 ميداليات ذهبية وفضية وحيدة واملركز 
األول برصيــد 23 نقطة ،يف حني حل فريق ســبأ مأرب 
باملركز الثاين وبرصيده ذهبية واحدة وفضيتني وبرونزية 
و 8 نقاط ، يف حني جاء نــادي امليناء عدن باملركز الثالث 

بفضية و 4 برونزيات و 6 نقاط .
وعىل صعيد النتائج النهائية فرديا اسفرت عىل النحو 

التايل:
وزن 48 كجم:

 املركز األول :  أوسان ياسني عبدة) شمسان( .

املركز الثاين : غانم عبدالله بن غانم )الشعب( .
املركز الثالث: الجالء)محمد سامل حسني( .

املركز الثالث : مهند رائد عيل ) امليناء ( .
وزن 51 كجم:

املركز األول : محمد ياسني عبدة)شمسان( .
املركز الثاين : كريم سمري أحمد) الرشطة(

املركز الثالث: كريم فيصل سامل ) امليناء (  .
املركز الثالث : عبدالله شوقي سعيد ) الجالء ( .

وزن 54 كجم:
املركز األول : زكريا محي الدين)شمسان( .
املركز الثاين : عزام محمد نجيب) الرشطة(

املركز الثالث: صدام حسني الحوري ) سبأ ( .
املركز الثالث : رضوان رمضان ) الطليعة ( 

وزن 57 كجم..
املركز األول :عيل مجاهد الفضيل)سبأ مارب( 

املركز الثاين : محمد ولهان محمد)شمسان(
املركز الثالث: عيل صالح أحمد ) امليناء ( .

املركز الثالث : محمد عيل السومحي ) وحدة تريم(.

وزن 60 كجم:
املركز األول: أحمد الخرض عبدالقادر)شمسان(
املركز الثاين: عامد علوي صالح)سبأ مأرب( .
املركز الثالث: نجيب سامل بن فرج ) الشعب (.
املركز الثالث :محمد عيل فكيل ) وحدة تريم( .

وزن 63,5 كجم :
املركز األول : نسيم حسني القايض) شمسان(
املركز الثاين: إبراهيم حسن محمد)سبأ مأرب(

املركز الثالث: سامل عبدالله بانصري ) وحدة تريم( .
املركز الثالث :معاذ عبدالله عيل ) الرشطة (.

وزن 67 كجم..
املركز األول : مصطفى محمد عبده)شمسان(

املركز الثاين : أحمد وائل أحمد) امليناء(
املركز الثالث: عارف محمد رشيان ) الرشطة ( .

املركز الثالث : سامي فرج صالح ) الشعب (  

وزن 71 كجم :
املركز األول : محمد منصور عيل )شمسان( .

ويف ختام البطولة جرى تكريم فريق شمسان بكأس 
البطل ، وســبأ مأرب بكأس الوصيف ، وفريق امليناء عدن 
بكأس املركز الثالث ، كام جرى تكريم ابطال الفئات الوزنية 

بامليداليات امللونة والجوائز املالية .
 وكرم االتحــاد العام للمالكمة معايل وزير الشــباب 
والرياضة نايف البكري بذرع تذكاري نظري دعمه السخي 
وحرصه عىل تنظيــم البطولة يف موعدها ، وتكريم نائب 
الوزير منري الوجيه ، وخالد الخليفي وكيل قطاع الرياضة 

بالوزارة ملساهمتهم يف انجاح فعالية البطولة .
 حرض ختــام البطولة نائب وزير الشــباب والرياضة 
منري الوجيه ، خالد محســن الخليفي وكيل قطاع الرياضة 
بالوزارة ، اكرم عشال وكيل وزارة الشباب والرياضة، احمد 
مهدي بن عفيف قائد حراســة املنشآت ،  رائد عيل نعامن 
رئيس االتحاد العام للمالكمة ، وعدد من مدراء عموم مكاتب 

الوزارة وعدد من الشخصيات الرياضية واالجتامعية.

مالكمو �سم�س�ن �أبط�ال لبطولة �جلمهورية على ك�أ�س �أكتوبر

�بن �سلم�ن وم�سجدي يبحث�ن �سبل تفعيل �الأن�سطة �لري��سية �إم تي �إن و�لقبيلة ي�سرب�ن موعًد� ملو�جهة مرتقبة بنه�ئي دورة عرف�ن �لتن�سيطية
و�لك�سفية بني ج�معة ح�سرموت ومكتب �ل�سب�ب و�لري��سة

برعايــة دائرة الشــباب والرياضــة يف األمانــة العامة 
لهيئة رئاسة املجلس االنتقالي اجلنوبي..

خت�م ر�ئع للدورة �لتدريبية للحك�م 
�مل�ستجدين يف ري��سة �ل�سب�حة بعدن


