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املكال / فهمي باحمدان :
عىل  الجمعــة  غــدا  تجــرى 
باملكال  بــارادم  الفقيــد  ملعــب 
أندية  لتصفيات  النهائيــة  املباراة 
الهّبة  ســاحل حرضموت لبطولة 
الحرضمية  يف ذكراها السادســة 
القدم  كــرة  اتحاد  نظمهــا  التي 
ناديًا   17 مبشــاركة  بالســاحل 
املغلوب  خروج  بنظام  تنافســت 
من مباراة واحــدة ونظمت بدعم 
للذكرى  التحضرييــة  اللجنة  من 
حرضمــوت  مؤمتــر  وإرشاف 

الجامع.
ويجمع اللقاء النهايئ لتصفيات 
أندية الســاحل التضامن وضيفه 
مواجهة  يف  الشــحر  ســمعون 
الساحل  بطل  تحديد  نحو  مرتقبة 
الذي ســيواجه بطــل الوادي يف 
عىل  سيقام  الذي  املنتظر  النهايئ 
مبدينة  الدويل  األوملبي  االســتاد 

سيئون وسيحدد موعده الحقًا.
)التضامن  الفريقــان  وبلــغ 

وســمعون( نهــايئ تصفيــات 
الساحل بعد مشوار خاضا فيه ثالث 
من  التضامن  متكن  إذ  مواجهات، 
التأهل عىل حساب فوزه يف اللقاء 
بركالت  ميفع  شــباب  عىل  األول 
الرتجيــح بعد التعــادل اإليجايب 
جاره  ملواجهة  وتأهل  ملثله،  بهدف 
أهداف  بثالثة  كســبه  الذي  املكال 
لهدفــن، وأقىص جاره الشــعب 
يف نصف نهــايئ البطولة بهدف 
نظيف ليبلــغ النهايئ، فيام وصل 
ســمعون للنهايئ عىل حســاب 
التي  مواجهاته  أوىل  يف  الصدارة 
خرسها، غــري أن قرارًا إداريًا منح 
الفريق الفوز بســبب مخالفة يف 
وصعد  الصدارة،  العبي  بعض  قيد 
ســمعون للدور الثاين ليكســب 
جاره قصيعر بهدفن لهدف ويبلغ 
نصف النهــايئ وحقق الفوز عىل 
نهضة الريدة بركالت الرتجيح، بعد 
التعادل اإليجايب بهدف لهدف يف 

الوقت األصيل للمباراة .

عدن / وائل بن بريك :
الشهيد  ضمن منافسات بطولة 
منطقة  يف  املقامــة  الياممة  أبو 
كرمية  برعاية  بالربيقة  الفاريس 
من دائرة الشــباب والرياضة يف 
ودعم  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
ســخي من الدكتور ثابت اليافعي 

وأركان اللواء معن املقرحي.
الهالل  نجوم  فريق  متكن  حيث 
من بلوغ الدور النهايئ من البطولة 
وذلك بعد أن حقق فوزًا مثينًا عىل 

فريق ميناء الزيــت بهدف نظيف 
عىل  جمعتهام  التــي  املباراة  يف 

ملعب الفاريس بالربيقة.
وبهذا الفوز يرضب فريق نجوم 
الهــالل موعدًا مع فريق شــباب 
إمنــاء يف نهايئ كأس الشــهيد 
البطل منري اليافعــي أبو الياممة 
والــذي أقــرت اللجنــة املنظمة 
للبطولة إقامته يــوم غٍد الجمعة 
عىل ملعب باحبيب، املنشأة التابعة 

لنادي الشعلة الريايض بالربيقة

عدن / عالء عياش :
وقعــت إدارة نادي شمســان صباح 
أمس يف مقر النادي مع  املدرب السوري 
الفريق األول  محمد ختام عقدا لتدريب 
بنادي شمسان الريايض بعدن يف الفرتة 
الفريق غامر  لخوض  واستعدادا  املقبلة 
واالستحقاقات  البطوالت  يف  املنافسة 
الكرويــة القادمة, وأهمهــا تصفيات 
الدرجة الثانية املؤهلــة لدوري الدرجة 
األوىل )املمتاز( , وبطولة كأس املرييس 

الرمضانية لألندية.
وكشف يف املؤمتر الذي عقد بحضور 

رئيــس النــادي فهد مشــبق والهيئة 
اإلداريــة لنادي شمســان وبعض من 
ممثيل وسائل اإلعالم املحلية, عن الفرتة 
الزمنية لقيادتــه للفريق األول بالنادي 
للتجديد,  قابل  كامل  بعام  حددت  والتي 
دون معرفة تفاصيل القيمة املالية التي 

سيتقاضاها املدرب خالل العام.
ختام  محمد  السوري  املدرب  وميتلك 
سجال حافال بالعطاء وزاخرا باإلنجازات، 
حيث ســبق وأن خاض مشوارا محرتفا 
العربية  اإلمــارات  دولــة  يف  كمدرب 
املتحدة مــن خالل تدريب نادي العروبة 
اإلمارايت من عام 1٩٨٩حتى عام 1٩٩٥ 

، ودرب يف نادي أهيل الفجرية اإلمارايت 
من عام 1٩٩٦حتى عام ٢٠٠٣ .

االتحاد  نادي  ســوريا  يف  درب  كام 
ونــادي الرشطة ونــادي حطن، ونال 
بدية  نادي  مــع  الثانية  الدرجة  بطولة 

العامين.
وسبق وأن توج "ختام" بطال للدوري 
كمدرب،  الريموك  فريــق  رفقة  اليمني 
وفاز مــع فريق أهيل صنعــاء بكأس 
السوبر اليمني، قبل أن يتم اختياره مدربا 
للمنتخب اليمني للناشــئن واملساهمة 
يف اجتياز التصفيات اآلسيوية والتأهل 

لنهائيات كأس آسيا للناشئن.

األمناء / زجنبار / نبيل ماطر :
حقــق فريق فهــد إمناء ونــر العيدروس 
انتصارهم الثاين للبلــوغ إىل ثالث أدوار بطولة 
النجم  الوطنية  اليمنية واملنتخبــات  الكرة  فقيد 
أوســام الســيد نارص لكرة القدم الخامســية 
)الصاالت( للفرق الشــعبية يف نسختها الثانية 
التي تقام بدعم ورعاية وزير الشباب والرياضة 
الشــاب مــروان باقس  البكري وإرشاف  نايف 
وتنظيم لجنة زنجبار برئاسة األستاذ خالد جنيد، 
التي تشارك فيها 4٦ فريقا شعبيًا من محافظتي 
أبن وعدن، باإلضافة إىل فريق كلد يافع، وتلعب 

بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
ويف مباراتن من أجمل مباريات البطولة التي 
أقيمت عىل األضواء الكاشــفة حقق فيها فريق 
فهد إمناء انتصاره الثاين وذلــك إثر تغلبه عىل 
منافســه فريق باجدار بواقع 4/٣ الذي مل يكن 

صيدًا ســهال لفريق فهد إمناء يف مواجهة شهدت 
حضورًا جامهرييًا كبريًا اكتضت به مدرجــات الصالة الرياضية 
املغطاة بالعاصمة  زنجبار قدم الطرفــان فيها أداء ناريا اكتىس 
بطابع اإلثارة والندية والحامس. نال جائزة أفضل العب يف املباراة 
العب فريق فهد إمناء فيصل عبدالله تسلمها من يد الكابنت عارف 
غيرب مدرب منتخب أبن الكروي للناشــئن واملقدمة من الشاب 

مروان باقس .
ويف املبــاراة الثانية فجر فريق نر العيــدروس مفاجأة بعد 
متكنه من اإلطاحة مبنافســه فريق الرح الجريح بنتيجة أربعة 
أهداف ثالثة يف اللقاء الكروي الذي شهد سخونة وإثارة من كالء 
الفريقن جائزة أفضل العب يف املبــاراة نالها الالعب أحمد نر 
العب فريق نر العيدروس تســلمها من يد الكابنت/ خالد جنيد 

واملقدمة من الشاب مروان باقس.

عدن / خاص :
تأهل فريق االهلية للدور نصف النهايئ 
يف بطولة شهداء الوحش للفرق الشعبية 
بنســختها الثانيــة، وذلك بعــد تحقيقه 
ملفاجــأة كبرية بإقصائــه لفريق األمواج 
بنتيجة ثقيلة بلغت قوامها ســبعة أهداف 
مقابل هدفن، ضمن منافســات البطولة 
التي تقــام برعاية رشكة عــدن للرافة 
ومبشاركة ٥٠ فريقا شــعبيا من مناطق 
مختلفة تلعب بنظــام خروج املغلوب من 

دور واحد.
ســجل أهداف املباراة لفريــق األهلية 
صهيــب خالــد )4 أهــداف( ، صالــح 
حســن  ســليم   ، )هدفن(  عبدالرحمن 
)هدف( ، وسجل هديف فريق األمواج أكرم 

الصلوي ومحمد نارص .
أدار املبــاراة باقتــدار الحكــم محمد 

اليعقويب.
وبهذا الفوز ينتقل فريق األهلية مبارشة 
إىل دور نصف نهايئ البطولة، فيام يودع 

فريق األمواج البطولة من الدور الثالث.
ويف فرتة راحة ما بن شــوطي املباراة 
كرمت اللجنة املنظمــة للبطولة األخوين: 
) مريس عيل محمد حســن( و )ياسن 
تقديريتن  بشــهادتن  عبداللــه(  أحمد 
ومبلغا ماليــا، نظــرًا لحضورهام الدائم 
مباريات  متابعــة  يف  واســتمراريتهام 

البطولة، وهــو التكريم الذي جاء من قبل 
رشكة عدن للرافة، راعية البطولة.

وعقــب نهاية املباراة اختــارت اللجنة 
املنظمــة للبطولــة العب فريــق األهلية 

)صهيب خالد( لينال جائزة أفضل العب يف 
املباراة للمرة الثالثة، حيث تسلم مبلغ ) ٢٠ 
ألف ريال( املقدمة من رشكة عدن للرافة 

وقد سلمها له الكابنت عادل قاسم

�سم�سان يوقع مع املدرب ال�سوري )ختام( لتدريب الفريق الأول

فهد اإمناء يقتن�س الفوز من اأمام باجدار ون�سر العيدرو�س يفاجئ ال�سرح يف بطولة ال�سيد اخلما�سية باأبني

الأهلية يفاجئ اجلميع ويتاأهل اإىل ن�سف نهائي بطولة �سهداء الوح�س

غًدا.. الت�سامن و�سمعون يف نهائي ت�سفيات 
كاأ�س الهّبة احل�سرمية لأندية ال�ساحل

جنوم الهالل ي�سرب موعًدا مع �سباب اإمناء 
يف نهائي كاأ�س ال�سهيد اأبو اليمامة


