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اختتام البطولة الودية التي نظمها نادي التن�س العدين
عدن /فضل اجلونة :

شــهدت مالعب نادي التنس
العدين بكريرت عرص امس االول
اختتام البطولــة الودية للتنس
التي نظمها نادي التنس العدين
لالعبيه ،وشــملت فئتي الزوجي
املمتاز والفردي للناشئني تنافسوا
عىل مدى أسبوعني ويف نهايئ
البطولــة التي حرضهــا العميد
ســند الرهوة قائد اللــواء األول
حامية رئاســية وأعضاء الهيئة
اإلداريــة لنادي التنــس العدين
جامل ،بحاح االمني العام للنادي
ورمزي النعاش املســئول املايل،
ونبيل زوقري مســئول املمتلكات
،وجمع من عشــاق اللعبة الرشــيقة أقيمت مباراتان يف فئتي
املمتاز للبطولة الزوجية والفردي الناشــئني ،وعقب املباراتان تم
تسليم الكؤوس للفائزين يف املراكز املتقدمة ،ثم عقب ذلك أعلن
األخ جامل بحاح األمني العام لنــادي التنس العدين للحارضين
قــرار الهيئة اإلدارية للنادي القايض مبنح العميد الركن ســند
الرهوة قائد اللواء األول حامية رئاسية العضوية الفخرية للنادي
وانضاممه ألرسة النادي العريق الذي تأسس عام 1902م.
من جانبه عرب العميد الركن ســند الرهوة عن ارتياحه البالغ
وســعادته الكبرية بحضوره وانضاممه للرصح الريايض العدين
العريق والذي ميثل تاريخ رياضة عدن العريقة.
• يذكر ان هذه الفعالية تأيت يف اطار خطة نشــاط النادي
للعام 2019م ،والتي كانت قد دشــنت بإقامة البطولة الزوجية
األوىل وبطولة الناشئني والشباب للنخبة والتي اختتمت الشهر
الفائت.

�أوين� :أ�صدق ما �أراه
بعيني عن �صالح..
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حمافظ ح�ضـرموت يتفقد �سري العمل يف
تع�شيب اال�ستاد االوملبي ب�سيئون ..

سيئون  /خاص :
• هذا وقد حصــدت البطولة لفئة املمتاز والتي كانت زوجية
وديــة النتائج عىل هذا النحو :املركــز األول ..الالعبان فهد خالد
وحسني حســن ..فيام حل يف املركز الثاين الالعبان عزيز خالد
وعزت محمد رشف..
فيام جاءت البطولة الفردية عن فوز الالعب /محمد ميك يف
املركز األول والالعب /ترتيل فائز يف املركز الثاين والالعب /عزيز
عادل يف املركز الثالث ..كام تم تسليم الالعب الناشئ املوهوب/
زياد احمد غازي كاس أصغر العب..
ويف ختام البطولة تم اهــداء كاس تذكاري من نادي التنس
العــدين للعميد الركن  /ســند الرهوة قائد اللــواء األول حامية
رئاسية سلمه له خبري التنس وكيل النادي املدرب الوطني املعروف
الكابــن القدير  /وديع ثابت ،الذي أرشف عىل هذه البطولة فني ًا
يف إطار اعــداده الفني والبدين لالعبي النادي لالســتحقاقات
القريبة القادمة.

اختبار �صعب للأر�سنال �أمام نابويل
يف الدوري الأوروبي ..

قام محافظ حرضموت قائد املنطقة العســكرية الثانيــة اللواء الركن فرج
ساملني البحسني امس االربعاء بزيارة تفقدية لإلستاد االوملبي بسيئون .
واطلــع املحافظ ومعه وكيل املحافظة لشــؤون الــوادي والصحراء عصام
حربيش الكثريي عىل ســر العمل يف تعشيب ملعب االستاد  ،مستمع ًا من مدير
عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء عيل باشعيب إىل مراحل
انجاز فرش امللعب بالعشــب الصناعي والذي تم اكتاملــه وتجري حالي ًا املراحل
االخرية الكتامل مرشوع التعشيب .
واكــد املحافظ اهتامم قيادة الســلطة املحلية باملحافظة بقطاع الشــباب
والرياضة  ،واإليفاء بوعدها بإنجاز تعشــيب امللعب لتنشــيط الواقع الريايض
لرشيحة وقطاع الشباب والرياضيني يف مديريات الوادي والصحراء .
مؤكد ًا ان االستاد الذي يتسع لـ  35ألف متفرج سيعمل عىل تنشيط الحركة
الرياضية وميهّد لبنية تحتية لهذا القطاع املهم الذي توليه قيادة السلطة املحلية
باملحافظة جل اهتاممها ورعايتها .

كلية الرتبية تتوج ببطولة
كرة القدم جلامعة �سيئون ..

سيئون  /خاص :

األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
علق مايــكل أوين ،نجم ليفربول ومانشســر
يونايتد الســابق ،عىل أداء الــدويل املرصي محمد
صالح ،رفقة الريدز يف املوسم الحايل.
وقال أوين يف ترصيحات نرشتها قناة BT Sport
«ال ميكنني انتقاد صــاح عىل اإلطالق ،حيث علينا
استبعاد ما قدمه يف املوســم املايض من املعادلة،
قبل تقييمه هذا املوسم».
وأضــاف «إنه العب رائــع بأرقامــه وأهدافه
ومتريراته الحاســمة ،كام أنه يبتعد عن ســرجيو
أجويرو بهدف واحد يف صدارة هدايف الربميريليج،
باإلضافة إىل أنه ميثــل خط ًرا عىل منافيس الريدز
يف دوري أبطال أوروبا».
ً
موسم رائعً ا ،لكن ما
وتابع أوين «صالح يقدم
يحدث أن الناس تقارنه اآلن مبا قدمه من أرقام يف
املوسم املايض».
وأوضح «يف بعض األحيان يؤدي العب بشــكل
متواضع يف مباراة ما ،لكنه ينجح يف هز الشباك،
ويف أحيان أخــرى قد تؤدي بشــكل رائع دون أن
تسجل أو تصنع أي هدف».

يحــل تشــيليس ضيفا عىل
ســافيا بــراج التشــييك ،اليوم
الخميــس ،يف ذهاب دور الثامنية
للــدوري األورويب ،فيام يصطدم
فياريال مبواطنه فالنسيا.
ويلتقــي أرســنال اإلنجليزي
مع نابــويل اإليطــايل ،وبنفيكا
الربتغايل مع آينرتاخت فرانكفورت
األملاين يف املباريات األخرى اليوم
بهذه الجولة من البطولة.
وينتظر أن يجري تشــيليس،
بعــض التغيريات يف تشــكيلته
األساســية ،يف ضــوء املباريات
القوية التي تنتظر الفريق بالدوري
املحيل عقب هذه املبــاراة ،والتي
تضع ساري يف مأزق حقيقي.
وقبل شــهر واحد فقط ،كان
الفوز بلقب الدوري األورويب ،هو
األمل الوحيد أمام تشيليس للعودة
إىل دوري األبطال يف املوسم املقبل،

لكن األداء الســاحر مــن هازارد،
قاد البلوز إىل تحســن وضعه يف
جدول الــدوري اإلنجليزي ،حيث
تقدم إىل املركز الثالث لينعش آماله
يف العودة للتشامبيونزليج.
ويواجه أرســنال ،الذي خرس
أمام إيفرتون يف الدوري اإلنجليزي
مطلع هذا األسبوع ،نفس املشكلة
التي تواجه تشيليس ،حيث يصعب
عليه تفضيل بطولة عىل أخرى.
ويخــوض أرســنال ،اختبارا
صعبا يف الدوري األورويب ،حيث
يلتقي نابويل صاحب املركز الثاين
يف الدوري اإليطايل.
ويرجــح أن يفتقد أرســنال،
جهــود الالعبني جرانيت تشــاكا
ولوران كوسيلني بسبب اإلصابة.
يف املقابل ،يخوض نابويل هذه
املواجهة بعدما حصد نقطة واحدة
فقط من آخــر مباراتني خاضهام
بالدوري اإليطــايل ،وهو ما يثري
قلق مدربه كارلو أنشيلويت.

ضمــن بطولة كرة القدم لجامعة ســيئون والتي تنظمهــا اإلدارة العامة
لألنشطة والخدمات الطالبية بنيابة شؤون الطالب برعاية كرمية من أ.د محمد
عاشور الكثريي رئيس جامعة ســيئون وبدعم من مجموعة أرض حرضموت
لالســتثامر العقاري والتنميــة ,املباراة النهائية لبطولة كــرة القدم جامعة
سيئون والتي جمعت بني كليتي الرتبية والعلوم التطبيقية.
اللقــاء كان حاميس منذ الدقائق األوىل للمباراة  ,حيث اســتطاع طالب
كلية الرتبية عىل إحــراز الهدف األول مبكرا يف الدقيقــة الرابعة من املباراة
عن طريق الالعب إدريس سعيد ســويدان  ,بعدها استمر العبو كلية الرتبية
بالضغط واالســتحواذ عىل الكرة وشــنوا هجامت عىل مرمــى كلية العلوم
التطبيقية أسفرت عن تســجيل الهدف الثاين يف الدقيقة الرابعة والعرشين
من الشــوط األول للمباراة عن طريق الالعب املتألق عبداملجيد ســعيد بن عيل
الحاج لتنتهي نتيجة الشوط األول بهدفني لكلية الرتبية مقابل ال يشء لكلية
العلوم التطبيقية.
الشــوط الثاين كان قمة يف األداء والجامل و التكتيك بعد أن أعطى مدربو
الفريقني التوجيهات والتعليامت لالعبني أطلــق الحكم صافرة البداية ,حيث
استحوذ العبو كلية العلوم التطبيقية عىل وســط امللعب يف الربع األول من
الشــوط دون تشــكيل خطورة عىل حارس كلية الرتبية ,ثم تبادل الفريقان
الهجامت ومن هجمة مرتدة اســتطاع الطالب سامل صالح مديرك من تسجيل
هدف االطمئنان لكلية الرتبية يف الدقائق األخرية من زمن املباراة بعدها أطلق
حكم الساحة صافرة النهاية لتنطلق أفراح العبي و طالب كلية الرتبية بتحقيق
اإلنجاز و الفوز بأول بطولة كرة قدم تقيمها جامعة سيئون .
ويف ختام البطولة تم تكريم الفريقني والطالب عبد املجيد بن عيل الحاج
كأفضل العب يف الدوري  ,وتكريم حــكام املباراة وتكريم كلية الرتبية بطل
الدوري بالــكأس وامليداليات الذهبية وتكريم وصيــف البطولة كلية العلوم
التطبيقية بالكأس وامليداليات الفضية .

