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رياضة

لودر/ األمناء/ عارف أحمد:

 انتــزع فريق نادي الحضن تأشــرة  
العبور األخرة للمربــع الذهبي من بطولة 
بعد  أبني  ألندية  الكروية  االســتقالل  كأس 
فــوزه املســتحق عىل فريق نادي شــباب 
أمرصة بهدفــني دون رد يف املبــاراة التي 
جمعتهام عــرص الثالثاء عىل أرضية ملعب 
عرفــان املعشــبة مبدينة لــودر يف ختام 
لقــاءات املجموعة الثالثــة )تجمع لودر ( 
املســابقة  إطار  املجموعات يف  مــن دور 
التي  تقــام برعاية اللواء عيدروس الزبيدي 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب ، وإرشاف 
تنفيذية انتقايل أبني ، وتنظني دائرة الشباب 
والطالب باملحافظة والتي شــارك فيها 22 
إىل  الجغرايف  التقسيم  وزعوا بحسب  ناديا 
أربع مجموعات واعتمد  فيها نظام خروج 

املغلوب من مرة واحدة.
الشوط  نتيجة  السلبي  التعادل  وحسم 
بني  متكافئة  أحداثــه  جــاءت  الذي  األول 
الفريقني اللذين تناوبا فيه الســيطرة عىل 
مجريات اللعب ويف تبادل الهجامت دون أن 
يتمكن أي طرف من الوصول إىل شباك اآلخر  
، قبل ان ينجح الحضن من نيل األســبقية 
يف التســجيل يف الدقيقة  الثانية من عىل 
انطالق مجريات الشــوط الثاين عرب العبه 
نارص شوالن من وضع انفرادي تام  باملرمى 
، وســنحت للحضن بعد ذلك أكرث من فرصة 

لتعزيز تقدمه بعــد  أن كان الطرف األفضل 
من حيث صنع الخطورة عىل مرمى املنافس 
الذي اعتمــد عىل املرتــدات والتي كاد من 
إحداها أن يدرك التعادل إال أن حارس الحضن 
كان لتسديدة عاصم أحمد باملرصاد ، ليستمر 
اللعب ســجاال من كال الجانبني فيام تبقى 
من دقائق هذا الشــوط، الحضــن للتعزيز 
، وأمــرصة للتعديل، قبــل أن يؤمن املهاجم  
فيصل املســبحي النتيجة للحضن من خالل 
الثاين قبل لحظات قليلة  للهدف  تســجيله 
عىل نهاية املباراة قىض به عىل آمال أمرصة 
يف العودة إىل اللقاء الــذي انتهى ملصلحة 
أفضل  ونال جائزة  نظيفة..  بثنائية  الحضن 
العب يف املبــاراة واملقدرة بعرشة آالف ريال 
وتسلمها  الحبيش  منصور  الحضن  مهاجم 
من يد الخرض الجنيدي رئيس دائرة الخدمات 

والتنمية مبركز )أ( النتقايل لودر.  
وبهــذه النتيجة يكمــل الحضن عقد 
املتنافســة عىل  باألندية  ويلتحق  املتأهلني 
املربع  يف  االســتقالل  كأس  دوري  لقــب 
الذهبــي بتأهل كل من الفجــر الجديد عن 
املجموعة األوىل )تجمع جعار ( وحســان 
 ) )تجمــع زنجبار  الثانية  املجموعــة  عن 
الرابعة  املجموعة  عن  رصد  يافع  وشــباب 

)تجمع رسار يافع (.
أدار اللقــاء تحكيميا حســني درعان 
السباحي ومطهر  ومحمد عيدروس ومازن 

خزيز رابعا..

 التقى وجدان محمود الشــاذيل مدير مكتب الشــباب والرياضــة بالعاصمة عدن مبكتبه 
بالصالة الرياضية املغلقة اللجنة املؤقتة الجديدة إلتحاد كرة السلة بعدن والتي صدر قرار تعيينها 

مطلع األسبوع الحايل برئاسة الكابنت وضاح حنبلة .
ورحب الشاذيل يف مســتهل اللقاء بالقيادة الجديدة لالتحاد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح 
يف مهمتهم الجديدة ، وحثهم عىل مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد  وتســخر كل 
اإلمكانيات والعمل عىل تنشيط كرة الســلة بالعاصمة عدن والتي تعترب األكرث شعبية ومتابعة 
بعد كرة القدم  .. مشــرا إىل أن عملية االرتقاء مبســتواها الفني خالل الفرتة املقبلة ورضورة 
بدل جهود اضافية لخدمة اللعبة هي حمل ثقيل نتمنى أن تكونوا عىل قدر املسؤولية امللقاة عىل 

عاتقكم .
وأكد الشــاذيل بأن قيادة املكتب ستكون قريبة ومساندة لقيادة الفرع  وتسهيل الصعوبات 
والعقبــات التي تواجه عملهم  .. مطالبًا االتحاد العمل يف وضــع الخطط والربامج الفنية التي 
تطور من مستوى اللعبة وانتعاشها ، و االهتامم بنشاط الفئات العمرية وتشجيعها و البحث عن 

جهات تساهم يف دعم األنشطة الرياضية وتساعد عىل النهوض مبستوى اللعبة .
وبدوره عرب الكابنت وضاح حنبلة رئيس االتحاد عن شــكره وتقديره لقيادة مكتب الشباب 
والرياضة عىل الثقة التي منحت لهم ، مؤكدا بأن قيادة االتحاد ســتبذل الجهود الكبرة من أجل 
عودة بريق اللعبة واستمرارية نشاطها بصورة مستمرة، وثقته الكبرة يف جهود زمالئه االعضاء  
وتعاونهم يف إحداث نقلة نوعية لتطوير مستوى اللعبة وتوسعة أنشطتها عىل مستوى محافظة 

عدن .
وكان مدير مكتب الشــباب والرياضة قد اصدر مطلع األسبوع  قرار بتشكيل قيادة جديدة 
إلتحاد فرع كرة الســلة تتوىل مهام ادارة شؤون اللعبة يف الفرتة املقبلة برئاسة الكابنت وضاح 
حنبلة وعضوية باسل قدار ووليد محمد بيضاين و احمد محمود احمد و نجيب املحبويب و سعيد 

عبدالغني و مرفت محمد سعيد .

عــدن / األمنــاء / عالء 

عياش :

الشــباب  دائرة  كرمــت   

والرياضــة باملجلس االنتقايل 

الجنــويب ابطــال بطــوالت 

 ،  3 الريايض  عــدن  مهرجان 

وذلك يف الحفــل البهيج الذي 

مديرية  قاعة ســبأ  اقيم  يف 

وزير  بحضور   ، خورمســكر 

عدن  العاصمة  محافظ  الدولة 

احمــد حامد مللــس ، وفضل 

الجعدي االمني العام املســاعد 

لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل 

الســقاف  ومؤمن   ، الجنويب 

عيدروس  الرئيس  مستشــار 

الزبيدي و رئيس دائرة الشباب 

والرياضة باملجلس االنتقايل الجنويب .

واســدل الســتار عن بطوالت مهرجان عدن الريايض 3 ، 

والذي يقام ســنويا برعاية الرئيس القائــد عيدروس الزبيدي 

رئيس املجلس االنتقــايل نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس ، 

وتحت إرشاف وتنظيم دائرة الشباب والرياضة باألمانة العامة  

10 العاب رياضية  للمجلس االنتقــايل الجنويب ، مبشــاركة 

مختلفة اشــرتكت يف تنظيمــه فروع االتحــادات الرياضية 

بالعاصمة وجرت خالل الفرتة بني 13 _ 30 نوفمرب .

واقيم الحفــل الختامــي والتكرميي ألبطــال الفعاليات 

الرياضية يف اجواء رائعة ومبهجة وبحضور قيادات ومنتسبي 

األلعاب وابطال املهرجان الريايض ، حيث شهدت وقائع الحفل 

عــدد من الفقرات الفنية والخطابية ، وكام تم يف الحفل عرض 

وثائقي لفعالية بطوالت مهرجان عدن الريايض 3 ، والذي هدف 

إىل تنشيط الحركة الرياضية بالعاصمة عدن .

ويف فقــرة التكريم ، تم اهداء بعض الشــخصيات ذروع 

تذكاريــة نظر الجهود املبذولة من قبلهم والتي ســاهمت يف 

انجــاح فعالية املهرجان والبطوالت التي رعتها دائرة الشــباب 

والرياضة باملجلس االنتقايل ، وكام تــم تكريم أعضاء اللجنة 

املنظمة ملهرجان عدن الريايض 3 لجهودهم التي بذلت وساهمت 

يف نجاح املهرجان .

وكام تم تكريــم ابطال البطوالت واملســابقات الرياضية 

املشــاركة يف املهرجان والتي بلغت 10 العاب رياضية اشرتكت 

يف تنظيمها فروع االتحادات بالعاصمة عدن .

حــرض الحفل الختامي عــدد من القيادات الشــخصيات 

الرياضية ورؤســاء االتحادات واالندية بالعاصمة عدن وبعض 

من نجوم الزمن الجميل . 

عدن / األمناء / خاص  :

 تــوج منتخب صنعاء بطال يف ختام 
بطولة الجمهوريــة ملنتخبات املحافظات 
يف رياضــة الجودو والتــي اقيمت عىل 
كأس االستقالل ) 30 ( نوفمرب ، ونظمها 
االتحاد العــام للعبة برعاية نايف البكري 
، واحمد حامد  وزير الشــباب والرياضة 
الدولة محافظ محافظة عدن  وزير  مللس 
، بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب 

وبالتنسيق مع قطاع الرياضة .
التي  املنافسات  الســتار عن  واسدل 
الرياضية  الصالــة  بســاط  عىل  اقيمت 
املغلقة بالعاصمــة عدن خالل الفرتة بني 

27 _ 29 نوفمــرب ، مبشــاركة منتخبات 
محافظات ) عدن _ صنعاء _ ذمار _ لحج 
_ حرضموت _ الحديدة _ تعز ( ، تنافسوا 
 46 للفوز مبيداليات يف الفئات الوزنية ) 
كجــم - 50 كجم -  55 كجم - 60 كجم - 

66 كجم - + 66 كجم ( .
الختامي  اليوم  منافســات  وشهدت 
للبطولة التي اقيمــت بحضور عدد كبر 
 ، الرياضية  والشــخصيات  القيادات  من 
وسط  حاسمة  تنافسية  حامسية  نزاالت 
مــؤازرة جامهرية كبرة، اســفرت يف 
نهايتها عن تربع ابطال محافظة صنعاء 
عدد  ألكرب  بحصدهم  البطولة  عرش  عىل 
امللونــة ، يف جاء منتخب  امليداليات  من 

ذمار باملركز الثاين ، ومنتخب لحج باملركز 
الثالث .

ويف ختام البطولة تم تكريم منتخب 
صنعاء بكأس البطل ومنتخب ذمار بكأس 
املركز  بكأس  لحــج  ومنتخب   ، الوصيف 
الثالــث ، وكام تم تكريــم ابطال الفئات 
بامليداليات  للبطولــة  املخصصة  الوزنية 

امللونة والجوائز املالية .
العام  االتحــاد  وكام كرمــت قيادة 
األبطال املتوجــني بامليداليات امللونة يف 
البطولة الخارجيــة التي اقيمت بالكويت 
، وتكريم حــكام وطواقم البطولة الفنية 
واالدارية وعدد من الشخصيات التي كان 

لها دور يف انجاح تنظيمها .

تكرمي ابطال امل�ضابقات الريا�ضية يف مهرجان عدن الريا�ضي الثالث 
يف حفل بهيج ..

�ضنعاء اأوال وذمار ثانيا وحلج ثالثا يف ختام بطولة اجلمهورية ملنتخبات اجلودو 

احل�ضن يكمل عقد ن�ضف نهائي بطولة 
كاأ�س االإ�ضتقالل الكروية بفوزه على اأم�ضرة

تقام برعاية الرئيس القائد الزبيدي..

ال�ضاذيل يلتقي القيادة اجلديدة الإحتاد كرة ال�ضلة بعدن 


