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عدن / األمناء / عالء عياش :

  واصلت سلة فريق امليناء سلسلة نتائجها 
اإليجابية وذلك من خالل تحقيقها لفوز جديد 
عىل سلة شمســان )  96 / 20 ( ، يف املباراة 
الرياضية  التي أقيمت عــىل أرضية الصالــة 
املغلقة بعدن، لحساب منافسات الجولة الثالثة 
لدور إياب بطولة 30 نوفمرب لكرة السلة والتي 
تنظم ضمن فعاليــات مهرجان عدن الريايض 
بنســخته الثانيــة، بدعم ورعاية مــن دائرة 
الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل الجنويب 
وتزامنــا مع احتفاالت شــعبنا الجنويب بعيد 

االستقالل 30 نوفمرب املجيدة.
 مل يجد العبو املينــاء صعوبة يف تحقيق 
فوز سهل ومواصلة مشواره بثبات نحو الفوز 
بلقب البطولة ، وذلك بإطاحته ملنافســه فريق 
شمسان الذي ظهر مستسلام لهيجان ميناوي 
انتهى بفوز كبري وعريض ، حيث متكن العبو 
امليناء يف كســب الفــرات األربع ملصلحتهم 
بواقع الفرة األوىل بنتيجة ) 3 - 37 ( و الفرة 
الثانيــة بنتيجــة ) 4 - 15( ، و الفرة الثالثة 
بنتيجــة ) 9 - 16( والفــرة الرابعة بنتيجة) 
4 - 28 ( لتنتهي املباراة بفوز مســتحق وكبري 

لفريق سلة امليناء بنتيجة )96 _20( .
أدار املباراة طاقم تحكيم مكون من  عادل 
حســن ) حكم رئييس ( محمد كرامة ) حكم 
أول ( أحمــد فتحي) حكم ثاين ( زاهر محمود 
األغربي ) مســجال( عدنان أبوبكر حســن ) 
ميقايت( عبدالله فرحــان ) ميقايت 24( وقد 

راقبها األستاذ محمد البيضاين .

ويف اللقــاء الثاين حقق فريق الشــعلة 
فوزه األول يف البطولة وجاء عرب بوابة فريق 
وحــدة عدن ) بنتيجــة) 36 - 46 ( ، يف لقاء 
متوسط من ناحية املســتوى ، الفرة األوىل 
للقاء صبغت باللون األصفر وحسمها الشعلة 
بنتيجــة) 7 - 13 ( ، قبل أن يتدارك وحدة عدن 
وحســمها  الثانية  الفرة  ويخطــف  املوقف 

ملصلحتهم بنتيجة ) 11 - 15 ( .
ابناء املدرب بسطام ) الشعلة ( استشعروا 
بخطورة موقفهم يف اللقاء ، وظهروا بصورة 

والرابعة  الثالثة  الفرتــن  مغايرة وقوية يف 
وحســمها بأفضلية بعد أداء ومســتوى جيد 
قدمه نجوم الفريق وانتهت بواقع ) 7 - 9( , ) 
7 - 12 ( لينتهي اللقاء بفوز فريق سلة الشعلة 

بنتيجة )46 _ 36( .
ادار اللقــاء طاقم تحكيم مكون من  عادل 
حسن ) حكم رئييس ( عبدالله فرحان ) حكم 
أول ( أحمــد فتحي ) حكم ثاين( زاهر محمود 
األغربي ) مســجال( عدنان أبوبكر حســن ) 
فيام   )24 ميقايت  البيضاين)  محمد  ميقايت( 

راقبها قيرص املشديل .

ضمن فعاليات مهرجان عدن الرياضي 2..

رياضة

زجنبار / األمناء / عارف أحمد :

أحرز الشطرنجي أمجد فهمي من محافظة عدن لقب بطولة االستقالل 
الفردية املفتوحة للشــطرنج الخاطف والتي احتضنت قاعة النور مبدينة 
زنجبار نزاالتهــا  ونظمها فرع اتحاد اللعبــة باملحافظة احتفاء بالذكرى 
آل 54 لعيــد الجالء 30 نوفمرب وأقيمت برعايــة كرمية من رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب عيدروس قاسم الزبيدي وإرشاف دائرة الشباب والطالب 
بانتقايل أبن وشــارك فيها 32 العبا مثلــوا محافظات أبن وعدن ولحج 

وبالنظام السويرسي من سبع جوالت.
وبعد مواجهات مثرية وممتعة حقــق أمجد فهمي من محافظة عدن 
املركز األول برصيد 6  نقاط ونصف النقطة ، وجاء يف املركز الثاين حسام 
الدين عبد الحكيم من محافظة عدن برصيد 6 نقاط ، وحل يف املركز الثالث 

صربي طه حسن من محافظة  أبن برصيد 5 نقاط.
ويف ختام املســابقة تم تكريم اصحاب املراكــز الثالثة األوىل بدروع 
ومبالغ مالية من قبل مدير إدارة الشباب والطالب بانتقايل ابن عبد الرقيب 
السنيدي ورئيس فرع اتحاد شطرنج أبن عالء حمود حكر ، واألمن العام 

التحاد اللعبة عيل إبراهيم.

األمناء/كتب/ محمود امليسري :

يبذل املهندس »محمد أحمد الســقاف« رئيس اتحــاد كره الطاولة 
م/عدن جهوًدا حثيثة مكثفة بتعاون مع أعضاء االتحاد يف اســتعادة 
وأحيــاء لعبة كرة الطاولة ملكانها وموقعها بــن األلعاب الرياضية يف 

العاصمة عدن.
حيث إنه منذ اختيار »محمد الســقاف« رئيــس اتحاد كره الطاولة  
بعدن بدأ يف إعداد الخطوات األولية إلنعاش واســتعادة اللعبة من جديد 
بعد فرة من تهميشــها ،  مســتعينا بأعضاء ومحبن وعشاق اللعبة 

إلنجاح جهوده ما يطمح له يف سبيل استعادة مكان اللعبة.
ويحرص »الســقاف« خالل الفــرة الحالية يف إقامــة العديد من 
األنشــطة للعبة باإلضافة عىل هذا فهو يحــرص ويويل اهتامما كبريا 
إلعداد الخطة املستقبلية للعام الجديد 2022م الذي ينظر إليها السقاف 

وباقي أعضاء االتحاد بأنها ســتكون 
االنطالقة األساسية لالتحاد .

ويــأيت أمل وطموح »الســقاف« 
باســتعادة وإنعاش لعبه كرة الطاولة 
من باب حرصــه واهتاممه بالرياضة 
والشــباب وحرصــه عــىل رعايــة 
الطاولة  كــرة  العبي  عىل  واملحافظة 
وتوفري الفرص ألجل تأهيلهم لالرتقاء 

مبستوى اللعب.
املحلية  الســلطة  وعىل هذا ندعو 

بالعاصمة عدن ووزارة الشــباب ورجال املال واألعامل وجميع عشــاق 
اللعبة بدعم ومســاندة رئيس وأعضاء االتحاد يف جهوده وطموحه مبا 

يتعلق باللعبة.

 املين�ء يوا�سل ت�ألقه وال�سعلة يحقق فوزه الأول يف بطولة 30 نوفمرب ال�سلوية

فوز ال�سعلة واملين�ء يف افتت�ح بطولة كرة الط�ئرة لأندية املح�فظة

ال�سيخ عثم�ن يحجز بط�قة الت�أهل للمب�راة النه�ئية يف بطولة ال�ستقالل ملديري�ت الع��سمة عدن

العدين »اأجمد فهمي« يتوج ببطولة 
ال�ستقالل لل�سطرجن اخل�طف

ال�سق�ف وا�ستع�دة لعبة كرة الط�ولة

عدن / األمناء / خاص  :

شهدت الصالة الرياضية املغلقة مبدينة عدن انطالقة بطولة املحافظة 
للكرة الطائرة يف فئة الرجال والتي ينظمها اتحاد الفرع ، مبشاركة أندية 
امليناء والشــعلة والروضة واملنصورة وامليناء والتالل وشمسان ، وزعت 

عىل مجموعتن .
واســتطاع يف املباراة األوىل والتي أقيمت لحساب املجموعة األوىل  
فريق الشعلة يف الوصول وتحقيق فوز  سهل بثالثة أشواط دون مقابل 
للمنصورة ، يف لقاء تسيد من خالله العبو الشعلة املباراة واستطاعوا يف 

الثالثة  االشواط  نتائج  حسم 
ملصلحتهــم بواقع ) 25_6 / 
25_14 / 25_ 21 ( ، ليحصد 
فريق الشعلة بهذا الفوز اوىل 

نقاطه يف البطولة .
أدار املباراة طاقم تحكيم 
مكون من مروان عىل نارص ) 
حكم اول (  و حسن ابراهيم 
)حكم ثاين ( و تنوير حسن 
) مسجال (   و محمد صالح 
) الئحــة ( و عىل الخطوط 
شــيخ طاهر وتوفيق سعيد 

عثامن .

ويف املباراة الثانية التي جرت يف إطار منافســات املجموعة الثانية 
وجمعت فريقا امليناء والروضة ، وانتهت بفوز امليناء بثالثة اشواط دون 
مقابل للروضة ، شوط املباراة األول قدم فيه الفريقن أداء قوي ومتقارب 
انتهى ميناوي ) 25_20 ( ، ليعود فريق امليناء يف الشوط الثاين والثالث 
يف اثبــات افضليته واحقيتــه يف الفوز باللقاء وحســمهام بنتيجة )  
الشوطالثاين16/25 ( و ) 21/25 ( ، لينتهي اللقاء بفوز رصيح للميناء 

بثالثة اشواط دون مقابل .
ادار اللقــاء طاقم تحكيم مكون من محمــد االَحمدي ) حكم اول (  
وتوفيق ســعيد ) حكم ثاين ( و مروان عىل ) مسجال ( و حسن ابراهيم 
الخطوط  وعــىل   ) الئحة   (

تنوير حسن وشيخ طاهر .
األحد  اليــوم  وتتواصل 
مباريــات البطولــة بإقامة 
مباراتــن يف الجولة الثانية 
ملنافسات دور البطولة األوىل 
، حيــث يلتقــي يف املباراة 
املجموعة  لحســاب  األوىل 
الثانية فريقــا التالل وامليناء 
، ويلعب يف املبــاراة الثانية 
فريقا شمســان والشــعلة 

لحساب املجموعة األوىل .

عدن / األمناء / خاص  :

 حجز فريق مديرية الشيخ عثامن البطاقة الثانية 
املؤهلــة لنهايئ بطولــة كأس االســتقالل ملديريات 
العاصمة عدن، وذلك بعد تخطيه فريق التواهي بهدفن 
مقابل هدف ، يف املباراة التي اقيمت عىل ملعب مدرسة 
نشــوان مبديرية املنصورة لحســاب منافسات الدور 
نصــف النهايئ للبطولة التي ينظمها مكتب الشــباب 
أحمد  األســتاذ  وبرعاية  املنصورة  مبديرية  والرياضة 
عيل الداؤودي مديــر املديرية ورئيس نادي املنصورة ، 

وتأيت تزامنا مع االحتفال بذكرى 30 نوفمرب املجيدة .
وبهذا الفوز يتأهل فريق الشــيخ عثامن للمباراة 
النهائية ملالقاة فريق املنصورة الذي تأهل أوال بفوزه يف 

نصف النهايئ األول عىل فريق الربيقة، ويلتقيا عرص 
الثالثاء القادم املوافق 7 ديسمرب .

واستطاع فريق الشــيخ عثامن يف تحقيق الفوز 
والتأهل بعد استغالله فرصتن وتسجيل هديف الرشح 
للمباراة النهائية ، حيث انتهى الشــوط األول بالتعادل 
اإليجايب بهدف يف كل شــبكة ، تقدم فريق التواهي 
بهدف مبكر سجل يف الدقيقة 5 من عمر الشوط األول 
بواسطة مروان قردع ، قبل أن يدرك فريق الشيخ عثامن 
التعادل بهدف سجل يف الدقيقة 9 عن طريق عيل هيثم 

.
شوط املباراة الثاين سيطر من خالل دقائقه فريق 
التواهي الذي مل يســتغل العبوه الفرص املتاحة والتي 
اهدرت بصورة غريبة ، وعند الدقيقة 18 من الشــوط 

الكهايل  الشــيخ عثامن الخرض  الثاين يقتنص العب 
هدف مانحا فريقه التأهل للمباراة النهائية .

ادار املباراة الحكم عيل الحسني ، وراقبها الكابنت 
فهيم عوض الكازمي .

وحددت اللجنة املنظمة يوم الثالثاء القادم املوافق 
7 ديسمرب موعد املباراة النهائية للبطولة والتي تجمع 

فريقا املنصورة والشيخ عثامن .
تجــدر اإلشــارة إىل أن بطولة كأس االســتقالل 
ملديريات العاصمة عدن تنظمها ادارة مكتب الشــباب 
والرياضة مبديريــة املنصورة ممثلــه بالكابنت خالد 
عفــارة ،  ترشف عىل منافســاتها لجنــة مكونة من 
الكابنت سعيد عبدالكريم ) رئيسا ( وهاين عبدالكريم 

)نائبا ( .


