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رياضة

عدن / عمار مخشف :
  

يسدل عرص اليوم الثالثاء الستار 
لبطولة  النهائيــة  املبــاراة  بإقامة 
الهويك بكريرت، التي تقام مبارياتها 
عىل ملعب الهــويك الرتايب ، والتي 
عدن  )مدارس  برعاية  البطولة  تقام 
وأكادميية  الحديثــة  الربيطانيــة 
العلوم والدراسات املرصفية( ، والتي 
20 فريقا شعبيا من  يشــارك فيها 
مديرية صرية ، يلعبون بنظام خروج 

املغلوب من مرة واحدة .
حيث يلتقــي فريقي ) الرزميت 
وشــباب الخســاف( يف مبــاراة 
بطولة  بطــل  ســتحدد  حاســمة 
الهويك الرمضانيــة ، ومن املتوقع 
لها إن تكون األفضل نظري ما قدمه 
الفريقان خالل مشوارهم الرائع يف 

البطولة .
وهذا قد تأهل الفريقان إىل املباراة النهائية بعد أن تخطى 
كليمها دور املجموعات بنجاح ومتكن كل منهام من الوصول 
إىل قمة النهايئ املرتقب ، حيث متكن فريق شــباب الخساف 
من حجز مقعده األول للمباراة النهائية وذلك بعد إقصاء فريق 
الوحش بنتيجة هدف دون رد يف إطار منافســات املجموعة 
األوىل مــن البطولة ، ويف إطار املجموعــة الثانية يف حني 

متكن فريق الرزميت مــن عبور خصمه البادري بنتيجة أربعة 
أهداف مقابل هدف ، والذي كانت تضم إىل جانبهام فريق إمناء 
، واستطاع من حسم بطاقة التأهل الثانية إىل نهايئ البطولة .

حظوظ الفريقني متســاوية يف اللقاء ولذلك سيسعى كل 
منهــام الطرفني من رمي أوراقهــم النهائية التي تضعهم يف 
منصة التتويج والظفر بلقــب البطولة ، وتقديم مباراة كبرية 
يســتمتع بتفاصيلها الجمهور الكبري املتوقع حضوره ملتابعة 

اللقاء النهايئ الكروية املرتقب.

عدن/خالد السبراتي: 

توَّج عــىل ملعب الفقيد حامد ) ملعب 
نادي وحدة عدن الرتايب ( مبنطقة الشيخ 
فريق شــهداء  محافظه عدن  عثامن يف 
القلوعه بطالً لكأس الفقيد عيل عبداملجيد 
املأمور الســابق ملديرية الشــيخ عثامن، 
مبشــاركة 32 فريقاً شــعبياً من مختلف 
مديريات محافظة عدن والتي تلعب بنظام 

خروج املغلوب.
ويف حفــل االختتام اقيمــت املباراة 
النهائيــة بــني فريقي شــهداء القلوعه 
ومســتقبل القاهرة ، والذي انتهت املباراة 
بنتيجة خمسة اهداف مقابل ثالثة ، املباراة 
قوية وشــهدت كرنفال كروي كبري بعص 
الختام متميزاً  النتيجــة، وكان  النظر عن 
وســط حضور جامهريي رائــع وكبري، 
والفريقان قدما مســتوى رائعــاً تخللته 
اللقطات الكروية الجميلة من قبل الالعبني.

 و بعــد نهاية املباراة قام ضيوف الرشف الدكتور وســام 
معاوية رئيس نادي وحدة عدن واالخ كرم املرشقي قائد القطاع 
يف مديرية الشيخ عثامن واالستاذ فهيم عوض مدير مديرية 
الشيخ عثامن وشقيق الفقيد االخ فواد عبداملجيد واالخ عادل 
باحكيم واالخ السالل االمني العام للمجلس املحيل يف مديرية 
الشــيخ عثامن واالخ رياض درويش رئيس املجلس املحيل يف 
املديريــة واالخ عبدالنارص االصبحــي واملحامي صالح فدعق 

،بتكريم أفضل هداف يف البطولة الالعب عيل خالد من فريق 
الخســاف و تكريم أفضل العب يف البطولة احمد ياسني من 
فريق شهداء القلوعة و تكريم افصل حارس يف البطولة سعد 
من فريق شهداء القلوعه وافضل العبان صاعدان يف البطولة 
) مازن من فريق براعم الشيخ عثامن وفهمي الدقني من فريق 
هالل عبدالعزيز ( وايضاً الحارس املثايل ســيف ، وثاين هداف 
البطولة الالعب خالد خطاب من فريق اكادميية التواهي وكام 
كرمت ايضــاً وصيف البطولة فريق املســتقبل و تكريم بطل 

البطولة الفقيد عيل عبداملجيد للرباعم ،

املكال / أحمد قروان :
 

حقــق منتخب الفقيد محمــد أبيش بطولة 
ذكــرى أربعينه الفقيد الراحــل اإلعالمي جامل 
سعيد التميمي لكرة اليد الشاطئية والتي أقيمت 
عىل ملعب شــاطئ الســتني مقابل فندق مكة 
الســياحي البطولة برعاية مــن رشكة جموله 
لإلنتاج الفنــي وتنظيم الكابنت عــادل حيابك 
جهود يشكرون عليها كل من ساهم يف انجاح 

هذي البطولة .
تكونت البطولة من اربعــة منتخبات كانت 
جميع املباريات يف يوم واحد فيام لعبت املباراة 
األوىل التي جمعــت منتخب الفقيد محمد ابيش 

الفائز يف املباراة األوىل مع نجوم السيود لعبت املباراة الثانية 
التي فاز فيها منتخب االنتقايل مع النوارس . 

وتأهل منتخب األنتقايل مع منتخــب الفقيد محمد أبيش 
للمباراة النهائية التي شــهدت حضور من قبل أهايل واصدقاء 

الفقيد جامل التميمي ومحبي اللعبة  الذي توج منتخب الفقيد 
محمد أبيش بالبطولة وتكريم هداف البطولة من نصيب الكابنت 

سعيد محمد باشغنون .
ادار تحكيم املباريات حكم ســاحة ســامل أبوبكر باجابر 
طاولة طالب عيل السليامين مراقب املباراة عادل صالح حيابك.

حرض املباراة رئيــس االتحاد كرة اليد ســاحل حرضموت 
األستاذ وليد محمد باشــغنون وعضوا االتحاد العام لكرة اليد 
فهمي عمر باشــامي واألخ محمد عبدالله بازار والكابنت عادل 
محسن اليهري واألخ خالد ســعيد التميمي واألخ خالد عوض 

التميمي .

عدن / خاص :

 يف إطار خطواتها املتواصلة يف إعداد فرقها 
الرياضية استعداًدا لالستحقاقات القادمة، قامت 
إدارة نــادي التالل الريايض بعــدن بالتعاقد مع 
املدرب الشباب أحمد زهور لقيادة فريق لعبة كرة 
الســلة بالنادي فئة الكبار، خلفا للمدرب القدير 
قيرص علمــي، كام تم التعاقــد أيضا مع املدرب 
لطفي رشــاد باشامخ مدربا لفريق كرة الطاولة 

بالنادي خلفا للمدرب عيل شبري.
جاء ذلك بعد أن قدمت إدارة النادي رســالة 
شــكر لكل من مدرب كرة الســلة قيرص علمي، 
ومدرب كــرة الطاولة عيل شــبري، عىل خلفية 

رفض املدربني التوقيع عىل عقد تدريب الفرق ملدة 
ستة أشهر وهي الفرتة القانونية للجنة املؤقتة الجديدة لنادي التالل.

اليوم.. الرزميت و�سباب اخل�ساف يف قمة نهائي بطولة الهوكي بكريرت

�سهداء القلوعة بطل بطولة الفقيد علي عبداملجيد للرباعم

لودر / عارف أحمد
 

أحرز فريق  نادي الحضن كأس أربعينية حســني الحامطي رئيس النادي 
الســابق بتغلبه عىل ضيفه فريق نادي عرفان بثالثة اهداف مقابل هدف يف 
املباراة الودية التــي جمعتهام ونظمها نادي الحضــن تقديرا لذكرى رحيله 

كمؤسس للنادي ووفاء ملا قدمه ألبناء النادي واملنطقة..
اللقاء جاء محطة الئقة بقيمة املناســبة بعد ان قــدم الفريقان منازلة 
كروية ممتعه اكتست بطابع اإلثارة خاصة من جانب املضيف الحضن املعزز  
بخمســة  العبني من أنديــة فحامن والعني وزاره وامــرصة وجوبان والذي  
استطاع أن يرتجم أفضليته يف الشوط األول إىل هدفني سجلهام قائد الفريق 

محمد البدوي من رضبة جزاء وعبدالله العامل. 
ويف الشوط الثاين سعى فريق عرفان إىل تقليص الفارق من خالل شنه 
عدة  محاوالت عىل مرمى الحضن مل يكتــب لها النجاح فيام اعتمد الحضن 
عىل الهجامت املرتدة والتي نجح من إحداها يف تعزيز تقدمه بهدف ثالث ومع 
اللحظات األخرية من عمر املباراة تكمن عرفان من تســجيل هدف رشيف عرب 
رأسية مدافعه عمر الجرازي ليطلق بعدها الحكم خالد اليزيدي صافرة النهاية 

معلنا فوز الحضن بثالثة أهداف مقابل هدف. 
وعقب نهاية املبــاراة قام رئيــس األندية واالتحادات بوزارة الشــباب 
والرياضــة عبدلله مهيم واالمني العام لنادي الحضن محمد مزاحم بتســليم  
كاس املناسبة لقائد فريق الحضن صالح الصقري الذي قام بدوره بإهدائه إىل 

فريق عرفان الضيف.
حرض املباراة األمني العام املساعد التحاد الكرة بأبني عارف الوادي ورئيس 
فرع  إتحاد العاب القوى عيل رشفان و رئيس نادي عرفان خالد احمد مفتاح 
والنجم الشهري عبدربه مودش كريســت وجمهور غفري من عشاق ومحبي 

املستديرة.

احل�سن يك�سب عرفان ويحرز كاأ�س 
اأربعينية الفقيد احلماطي

منتخب الفقيد حممد اأبي�س بطًل لبطولة ذكرى اأربعينية الراحل جمال التميمي

اإدارة التلل تعني مدربني لل�سلة والطاولة


