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رياضة

عدن / األمناء / خاص : 
ترأس مدير مكتب الشباب والرياضة 
بالعاصمــة عــدن وجــدان محمود 
الشاذيل صباح الخميس ، لقاًء جمعه 
برؤساء االندية الرياضية بعدن ، وذلك 
لالطالع عىل أهم املشــكالت والقضايا 
التي تقف يف طريــق عملهم ، وبحث 
سبل حقيقية نحو إيجاد حلول عاجلة 

تساعد عىل االستقرار داخل اروقتها .
ويف بدايــة االجتامع رحب وجدان 
الشــاذيل بقيادات األندية شاكرًا لهم 
الحضور وحرصهم عىل اللقاء ملناقشة 
امور رياضــة عدن ، ويف االجتامع تم 
مناقشــة عدد من القضايا والجوانب 
األنديــة والهموم  بأمــور  املتعلقــة 
مهامها  تواجــه  التي  والصعوبــات 
الشــباب  مكتب  عزم  مؤكدا  العملية، 
املتوفرة  االمكانيات  تسخري  والرياضة 
التي تواجه  وتذليل كافة الصعوبــات 

عمل االندية يف املرحلة املقبلة.
وبحث الشــاذيل يف االجتامع عن 
تواجه  التي  والعراقيل  الصعوبات  أهم 
عمل االندية واقــراح عدد من الحلول 
التي من شأنها املساهمة يف تجاوزها 
،، مشــيدا بعملهــا وحضورها الدائم 
واملســتمر يف الفعاليات واملناشــط 
الرياضيــة عىل الرغم مــن الظروف 
الصعبة التي تعاين منها اغلب االندية .

واشار الشــاذيل يف سياق حديثه 

أن الوضــع الراهن يتطلب من الجميع 
والبدء  املبذولــة  الجهــود  مضاعفة 
عىل  مبنية  تكــون  جديــدة  مبرحلة 
التعاون بني الجميع ، مشــريا سنعمل 
تؤرق  التي  الكربى  املشكلة  انهاء  عىل 
املايل  الجانب  واملتمثلــة  االندية  عمل 
وشــحة املوارد من خالل التواصل مع 
املقدم  الدعم  ملضاعفة  املعنية  الجهات 
عطاءات  مع  يتواكــب  مبا  قبلهم  من 

االندية ونشاطها .
أوضاع  عن  األندية  رؤساء  وتحدث 
أنديتهم والتي جميعها وضعت الجانب 
املايل عىل رأس املشاكل والصعاب التي 
مواصلة  عن  وتعيقهــا  عملها  تواجه 
والتزامها  متطلباتها  وتنفيذ  مشوارها 
التي  الرياضية  األلعاب  منتسبي  تجاه 
تنطوي تحت ســقف النادي ، متمنني 
من مديــر مكتب الشــباب والرياضة 
الجهات  إىل  ومعاناتهم  همومهم  نقل 
املعنيــة وذات العالقــة وذلك من أجل 
التخفيف عن االعباء التي تثقل كاهلها 
، ليتسنى لها مامرسة مهامها بصورة 

طبيعية.
ويف نهايــة االجتــامع وعد مدير 
بالعاصمة  والرياضة  الشــباب  مكتب 
الشــاذيل يف  عدن وجــدان محمود 
طاولتي  عىل  ووضعها  معاناتهم  نقل 
إيجاد حلول  الوزير واملحافظ من اجل 
عاجلــة للمشــاكل والصعوبات التي 

تعيق عملها .

سباح/ األمناء/ عارف علوان:
 اختتمت يف مديرية ســباح يافع 
مبحافظة أبــني عرص الجمعة كتابات 
الكروية يف  بطولة شــهداء ســباح 
نادي  نظمها  والتي  األوىل  نســختها 
بدعم  من  الريايض  شــباب ســباح 
والتحويالت  للرصافة  الشــامل  رشكة 
التي  النهائية  املواجهــة  بإقامة  وذلك 
جمعت بني فريقي شباب رصد ونجوم 
التنافس  بوابة  من  مرا  اللذان  السعدي 
املثري بني الفرق املشــاركة التي بلغت 
)14( فريقا شعبيا مثلوا ثالث مديريات 
بيافع وهــي رصد وســباح من أبني 
ولبعوس من لحج وبنظام املجموعات. 
بحضور  تزينت  التي  الختام  محطة 
جامهريي كبــري والفت مل تشــهده 
املديرية من قبل جــاءت الئقه بقيمة 
الحدث بعد إن مرت لحظاتها عىل كثري 
قدمها  التي  واالثارة  املتعة  جوانب  من 
العبو الفريقني يف مســعى فتح ممر 
العبور إىل الشــباك للبــدء يف خطى 
التتويج.. إال إن تلك املحاوالت مل تحقق 
األفضلية لطرف عىل حساب اآلخر بعد 
إن كان لكال منهــام موعدا وحيدا مع 
املهاجمني  اقدام  تاهت  أن  بعد  الشباك 
النتيجة عــىل حالها.. ليحتكم  لتبقى 
الرجيحية   الحظ  ركالت  اىل  الفريقني 
التي رجحت كفة فريق الشباب) 2/4( 

ليتوج بطال. 
ويف الختــام قام مدير عام مديرية 
ســباح الشيخ حســن محمد القحيم 

الجنويب  االنتقــايل   املجلس  ورئيس 
الرسحي  صالح  بــن  صالح  باملديرية 
ورئيس نادي سباح منصور الصعيدي 
وبحضور عدد من القيادات العسكرية 
السياســية  والشــخصيات  واألمنية 
فريق  بتكريم  والرياضية  واإلجتامعية 
شــباب رصد بــكأس البطولة ومبلغ  
مليــون ريال وفريق نجوم الســعدي 
بكأس الوصيف ومبلغ 500 ألف ريال، 
ونال جائــزة الكــرة الذهبية كأفضل 
الطريي من  الدوري عــادل  العب يف 
فريق شباب رصد إىل جانب مبلغ 100 
ألف ريال ، وتحصل عىل الحذاء الذهبي 
من  املأجوحي  محســن  راشد  كهداف 
5 أهداف  الوادي االخرض برصيد  فريق 
إىل جانب 100 الف ريــال ، فيام نال 
حارس  كأحسن  الذهبي  القفاز  جائزة 
محمد مطيع من فريق نجوم السعدي 
إىل جانب مبلــغ 100 ألف ريال ، كام 
تحصل فريــق الــوادي االخرض  من 

لبعوس عىل جائزة الفريق  املثايل.
املاليــة ألفضل العب  الجائزة  فيام 
يف املباراة نالها حارس النجوم محمد 
مطيع.. كام تم تكريم الجهة  الداعمة 
الشــامل للرصافة  الــدوري رشكــة 
والتحويالت بــدرع مقدم من انتقايل 
سباح ودرع  آخر من إدارة نادي سباح 
تســلمهام مندوب الرشكة محمد عمر 
حسني كام تم تكريم كل الجهات التي 
اسهمت يف إنجاح الدوري يف نسخته 

األوىل.

عدن/ األمناء / عالء عياش :
توج مالكمو شمســان وكام جــرت العادة 
أبطاال لبطولة املالكمة املفتوحة لألندية، والتي 
نظمها اتحاد اللعبة ضمــن فعاليات مهرجان 
عدن 3، ويقــام برعاية ودعم دائرة الشــباب 
والرياضة باألمانــة العامة للمجلس االنتقايل 
الجنــويب، واســتضاف نزاالتهــا حلبة نادي 
شمسان مبديرية املعال يف الفرة بني 15 - 17 
نوفمرب ، مبشاركة أندية: شمسان ، وحدة عدن 

، التالل ، امليناء ، النرص ، الجزيرة ، املنصورة .
بجدارة  شمسان  مالكمة  أبطال  واســتحق 
امللونة بعد  امليداليــات  التتويج بأكرب عدد من 
، اثبتــوا من خاللها  ظهور وحضــور متميز 
تربعهم عىل عــرش اللعبة بحصد كأس املركز 
األول يف البطولــة التي تنافــس ابطالها عىل 
الفئات الوزنية ) 48 كجم , 51 كجم , 54 كجم 

, 57 كجم , 60 كجم .  
للمنافسات  األخري  اليوم  نزاالت  وشــهدت 
اقامة خمس مقابالت قويــة ومثرية خاضها 
أبطال الله وســط اجواء تنافســية حامسية 
رائعة بحضور جمهور كبري من عشاق ومحبي 
لعبة الفن النبيل " املالكمة " ، وأســفرت نتائج 
االوزان املخصصة  الختامية للخمسة  املباريات 

للبطولة عن التايل: 
وزن 48كجم:

ياسني(عىل  أوســان  شمسان)  العب  فوز 
العب وحدة عدن ) آدم عبدالرقيب(. 

وزن 51كجم:
امليناء)كريــم فيصل(عىل العب  فوز العب 

شمسان)محمد خالد(. 
وزن54كجم:

فوز العب شمسان)عبدالرحمن عبدالباسط(
عىل العب امليناء) صالح أكيد( .

وزن57كجم:
الدين(عىل  فوز العب شمسان)زكريا محي 

العب التالل) معاذ صربي( .
وزن 60 كجم:

فوزه العب شمســان )نارص عيل ابراهيم( 
عىل العب امليناء) محمد حسن( .

مستحق  تتويج  عن  الفرقية  النتائج  لتسفر 
وبجدارة ملالكمي نادي شمســان باملركز األول 

وبرصيد نقاطي 14 ، وحل نادي امليناء باملركز 
الثاين برصيد 8 نقــاط ، يف حني حصد نادي 

التالل املركز الثالث برصيد 5 نقاط.
تكريم  جرى  والتكريــم  الختام  فقرة  ويف 
فريق شمســان بكأس البطــل ، ونادي امليناء 
بكأس الوصيف ، وفريــق التالل بكأس املركز 
الثالــث ، وكام جــرى تكريم ابطــال الفئات 

الوزنية بامليداليات امللونة والجوائز املالية.
وكام جــرى تكريم عدد من الشــخصيات 
التي كان لها دور يف إنجــاح فعالية البطولة 

وإخراجها بصورتها املرشفة.

عدن / األمناء / خالد هيثم :
منحت تفاصيل مسك الختام لدوري أسمنت 
الوحدة عــىل كأس الفقيد "املؤســس" عيل 
عبدالله العيســايئ، نهايئ البطولة لكون رائع 
وجميل والئق، بقمة مــا تلتزم له األدوار، ملنح 
الحدث ما يســتحق، يف إطار ثوابت العطاء ، 
الــذي يجمع القيادة مع املنتســبني من بوابة 
خاصة تعرب فيها األنشطة عن كثري من األشياء 
التي متر يف ممرات البطولة لتصل إىل الختام 
، بهكــذا روح تالمس الجميع، ليكون جزًءا من 

املناسبة.
حوار الختام ومنازلــة نهايئ البطولة التي 
العيســايئ،  تقام وفــاًء للفقيد عيل عبدالله 
ويف مســاحة "ود" شــاملة تجمع منتسبي 
بالتفاصيل  ، جاءت مليئــة  الوحدة  أســمنت 
التي كانت مالمئة لتمنــح املباراة كل ما تريده 
، لتكون ختاما رائعا ، مليئا باألحداث وعناوين 
كرة القدم واملنافســة بني األلوان ،  من خالل 
ما قدمه العبو فريقــي الزمالك واالتحاد عىل 
معشــب مالعب عدن ســبورت التي احتضنت 

مباريات البطولة. 
، رافقها قدرة  الفريقني  التتويج بني  مساع 
فائقة يف لعــب األدوار عىل امللعب ، من خالل 
بعض القدرات الخاصة التي ظهر فيها وســيم 
القعر وعمر عادل والصبيحي, بألوان االتحاد ، 

ومحمد العنربي وبالل قمحان وعامر ياسني.
بدأت حيثيات اللقاء من البداية يف مساحة 
جملة، عطفا عىل تبــادل الفريقني للهجامت 
واعتامد التســديد البعيــد، ومباغتة حاريس 
املرمى. فســجل وسم القعر بكرة رائعة، ذهبت 
إىل الشباك، لتكون األســبقية صفراء ، وعاد 
العب الزمالك للبحث عن التعادل ، فكان له ذلك 

بهدف جميل من كــرة بعيدة ، ملحمد العنربي ، 
ليدخــل اللقاء منعطفا جديدا ونســقا عاليا ، 
تفاعلت معه الجامهر الحارضة ، بالتشــجيع 
الذهاب إىل  ، فحــاول كل فريــق  واألهازيج 
مبتغاه ، بســد الثغرات أمام الخصم ، والبحث 
عن ممر جديد للشــباك ، فتقمص الدور عامر 
ياسني ، الذي لدغ الشباك بهدف ثاين ، منح به 

الزمالك األسبقية.
تقدم الزمالك جعل العبي االتحاد ومن خالل 
قدرات خاصة ظهر بها "وسيم القعر" ملسابقة 
الوقــت والتعديل، فحقق عمــرو عادل هدف 
التعديل، حينام تابع تسديدة "القعر" ليحولها 
اشتباك  النهائيات بحالة  ، وتقرب  الشباك  يف 
، من واقع منافســة قوة تبادل فيها الالعبون 
الهجامت فســدد بالل وحاول عامر، ففاجأهم 
"وســيم" بهدف جميل ورائع، حينام صنع له 
الصبيحي كرة فســددها بإتقان، ليشعل اللقاء 

بتقدم لالتحاد.

أدرك العب الزمالك أن األمور قد تفلت منهم 
، فحاولــوا مجددا العودة ، فكان لهم ما أردوا ، 
بتعديــل الكفة عرب " العنربي" ، الذي قدم آخر 
مشــاهد املباراة الجميلة، حينام أطلق الدويل 
الســابق" أحمد الوحييش"، صافــرة النهاية 
، داعيــا الالعبني إىل ركالت الحظ ، للحســم  
والتعرف عىل البطل. فكان املشهد قدم لنا آخر 
ما لديه ، بدراما مشوقة ، كانت ختامها مسًكا 

لالعبي االتحاد ، ليتوجوا بالكأس والبطولة.
يف الختــام كرمت قيادة أســمنت الوحدة 
"خالد   ، عفــارة"  "خالد  الخالديــن،  النجوم 
بلعيــد" , "خالد هيثم"، وكــرم حكم البطولة 
أحمد الوحييش، قبــل أن يكرم محمد العنربي 
كأفضل العب، ووســيم القعــر أفضل هداف 
، وأحمــد فريد أفضل حــارس مرمى , ثم كرم 
الزمالــك بامليداليات الفضية ، ويف األخري كان 
البطولة يف  بــكأس  االتحاد  لتتويــج  املوعد 
مشهد جميل ورائع وأجواء صاخبة وفرائحية.

مالكمو �صم�صان يح�صدون ذهبية بطولة املالكمة املفتوحة
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مدير مكتب ال�صباب والريا�صة يلتقي 
روؤ�صاء اأندية العا�صمة عدن
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