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" يف بطولة ثورة 14 أكتوبر الكروية  "

رياضة

عدن / عالء عياش :
وجه اتحــاد كــرة الطاولة بعدن 
االندية  وممثــي  ملنــدويب  الدعوة 
اللعبــة  يف  النشــطة  الرياضيــة 
الخاص  باملحافظة لحضور االجتامع 

بطولة  تنظيــم  بشــأن 
للفئــات  املحافظــة 
العمرية والتي من املقرر 
اقامتهــا يف الفرتة بني 
أكتوبــر وحتــى 1   31
نوفمرب من العام الحايل 
الرياضية  الصالــة  يف 

املغلقة بالشيخ عثامن .
االتحاد  فــرع  وحدد 
لألندية  املرسلة  باملذكرة 
تاريخ 20 أكتوبر الجاري 
موعدا لحضور االجتامع 
خالله  من  ســيتم  الذي 
البطولة  نظــام  تحديد 
اللوائــح  ومناقشــة 
املنظمــة  والقوانــني 
الجوانب  اىل  والتطــرق 
واهم  واالدارية  الفنيــة 
بنجاح  املرتبطة  القضايا 
واخراجهــا  البطولــة 
بشكلها املميز الذي يفي 
البطولة  إقامــة  بغرض 
التي تعتــرب األوىل منذ 
إعالن اعادة واســتئناف 

االنشــطة الرياضية املتوقفة بسبب 
فريوس كورونا .

ودعا فرع االتحاد بعدن جميع من 
الرياضية  االندية  وممثــي  مندويب 
بحضور  اإللتــزام  بــرورة  بعدن 
التي  بالبطولة  الخــاص  االجتــامع 
تهدف اىل تنشــيط واحيــاء اللعبة 
فعي  بشكل  واالســهام  باملحافظة 

كرة  مبســتوى  والنهوض  باالرتقاء 
الطاولة عدن وتوسيع رقعة مزاولتها 

عىل مختلف الفئات العمرية .

حديبو  / عارف أحمد:
كرمت مؤسســة الشــيخ خليفة 
اإلنسانية،  لألعامل  نهيان  آل  زايد  بن 
الفائزين باملراكز األوىل يف مسابقة 
املؤسسة  التي رعتها  الحديدي  الرجل 
ونظمهــا فــرع اتحاد كــرة القدم 
مبحافظة أرخبيل ســقطرى وشارك 
فيها 36 متسابقا مثلوا جميع األندية 

الرياضية باملحافظة. 
وكانــت اإلنطالقة املســابقة يف 
نســختها الرابعة من ميناء سقطرى 
بصافــرة اطلقهــا الســلطان عي 
، حيث شــارك  بن عيىس بن عفرار 
املتســابقون يف ســباحة 300 مرت 
، وتبعــه ماراثــون إىل مصنع برايم 
لألسامك بطول 3 كيلو مرت ، ويعدها 
الدراجات  ســباق  مسابقة  انطلقت 
إىل ملعب الفقيد ســعد عي ساملني 

بحديبو بطول 7 كيلو مرت.

بحصــول  املســابقة  وتوجــت 
املتســابق عبدالنــارص خميس من) 
نادي امليناء( عىل املركز األول  ، وجاء 
املتسابق محمد عبداملجيد شعبان من 
)نادي ردفان( يف املركز الثاين، وحل  
املتسابق عي سامل حبهل من )نادي 

الجزيرة ( يف املركز الثالث. 
مراسم  جرت  املسابقة  ختام  ويف 
التكريــم ، حيث قــام رئيس القيادة 
املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب 
 ، الثقي  رأفت  ســقطرى  مبحافظة 
والسلطان عي بن عيىس بن عفرار و 
الكابنت اسامعيل الجنيبي واملستشار 
احمد عبد املنعــم بتكريم الحاصلني 
عــىل املراكز الثالثــة االوىل مببالغ 
منعهم  واحد  لــكل  مخصصة  مالية 
بحضور رســمي وجامهــري مميز 
حرص عىل تشــجيع املشاركني عىل 
للحصول  معنوياتهم  ورفع  املنافسة 

عىل مراكز متقدمة يف السباق.

األمناء / عدن / عالء عياش :
تنطلــق عرص اليوم وغــدا البطولة 
الرباعيــة املصغرة لكــرة القدم والتي 
ينظمها اتحاد فــرع كرة القدم وتحت 
الشباب والرياضة بعدن  ارشاف مكتب 
، وتأيت بالتزامن مع االحتفال بالذكرى 
57 لثورة 14 أكتوبــر املجيدة ، وتقام 
بنظام خروج املغلــوب يف الفرتة بني 
15_ 19 أكتوبــر الجــاري عىل ملعب 

العلواين بنادي املنصورة .
وتقام  مباراتني البطولة  عرص اليوم 
الخميــس وغدا الجمعــة عىل ملعب 
العلواين بنادي املنصورة ، حيث يلتقي 
عرص اليوم الخميس يف املباراة األوىل 
فريقا الشــعلة ونظريه فريق شمسان 
الريايض  الجمهور  ، يف حني سيكون 
العــدين عىل موعــد مــع الذكريات 
ان  يتوقع  الــذي  واالثارة  املتعة  ولقاء 
القمة وديريب عدن  لقاء  يســفر عنه 
الكبري عرص غــدا الجمعة بلقاء يجمع 
فريقا وحدة عــدن بنجومه مع عميد 
اندية الوطن وشــبه الجزيرة والخليج 
نادي التــالل ، عىل ان يلتقي الفريقني 
الفائزين يف املباراة النهائية التي تقام 
عىل كأس املناســبة عرص االثنني 19 
العلواين  ملعب  ويســتضيفها  أكتوبر 

بنادي املنصورة .
الشعلة sv شمسان ..

الخميس  اليــوم  األوىل  املباراة  يف 
املدرب  بقيادة  الشعلة  فريق  وستجمع 
الوطنــي خالد الزاميك مع منافســه 
بقيادة مدربه  وخصمه فريق شمسان 
محمد ختام سوري الجنسية ، يف لقاء 
يتوقع له ان يكون ناريا مثريا لن يخلو 
مــن االثارة والتشــويق ، خاصة وكال 
الفريقني امام فرصة ألثبات احقيتهام 
وانتظار  النهائية  للمبــاراة  بالوصول 

الفريق الفائز من املنازلة األخرى .
اللقاء يجدان املشاركة فرصة  طريف 
و بروفــة واختبار حقيقــي للوقوف 
عــىل جاهزيــة كل فريــق عىل حدة 
للبطوالت  منوذجي  بشكل  واالستعداد 
واالســتحقاقات الكرويــة القادمة  ، 
خاصــة واذا علمنــا بــأن الفريقني 
يستعدان لدخول بطولة الدرجة األوىل 
الفريقني  ، وسبق  القدم  لكرة  والثانية 
ان خاضا لقــاءا وديا مع بعضهام يف 
االيــام املاضية الوقــوف بجدية عىل 
موازين   .. الفريقــني  العبوا  جهوزية 
تكون  قد  وشمسان  الشعلة  بني  القوة 
بتحقيق  الفريقني  وفرص  متســاوية 
أقرب اىل رصاع نظرا  الفوز ســتكون 
والعبو  نجــوم  بني  الكبري  للتقــارب 

الفريقني .
وحدة عدن sv التالل ..

قمة كروية ولقــاء تقليدي من نوع 
اخر ينتظره الجمهور الريايض العدين 
بفارغ الصــرب عرص غــدا الجمعة  ، 
متمثل بلقاء القمة وديريب  عدن الكبري 
الذي سيجمع فريقا وحدة عدن بقيادة 
مدربه ابن التــالل قيس محمد صالح  
العمدة  بقيادة  التالل  الثقيل  ومنافسه 

جامل نديم مدرب الفريق ، يف موقعة 
ومنازلــة كروية جامهريية گ عادتها 
الهائل  الكــم  اكتفاها  بني  ســتحمل 
املعتاد  املنتظرة  التشــويق واملتعة  من 

تواجدها يف مثل هكذا لقاءات .
فريق التالل احد اندية دوري الدرجة 
األوىل واحــد أقوى الفرق الكروية يف 
اختبار صعب  امــام  بالدنا ســيكون 
وحقيقي وبروفــة اعدادية من العيار 
الثقيل بصدامه مــع " املنظم " وحدة 
املباريات  واحدة من  بنجومه يف  عدن 
التقليدية لكرة القــدم اليمنية .. حيث 
وتعترب املباراة هي اللقاء الثاين لفريق 
التالل بعد العودة من التوقف بســبب 
كورنا بعد تعادله بهدف يف املباراة التي 

جمعته مع فريق الجيل الصاعد ابني .
الطرف الثاين يف املباراة وحدة عدن 
هو اآلخــر احد انديــة دوري الدرجة 
األوىل وامام اســتحقاق كروي قادم ، 
ويجد املشاركة يف هذه البطولة فرصة 
للوقوف عــىل جاهزية العبيه خاصة 
واملنافس فريق بحجم التالل ، سيحاول 
من خالله الزج بأغلب نجومه البارزين 
والســعي وراء كســب املباراة واثبات 

احقيته بالتأهل للمباراة النهائية .

األمناء / عدن / خاص :
تغلب فريق النجوم عىل جاره فريق 
اهي العريش بركالت الرتجيحي ، وذلك 
الفريقني عىل  التي جمعت  املباراة  يف 
ملعب الفقيد احمد صالح دحان مصنع 
البالستيك ســابقا مديرية خورمكرس 
، يف إطــار مباريات الــدور األول يف 
بطولة القدس عربية للفرق الشــعبية 
حي  ابناء  ينظمها  والتــي  القدم  لكرة 
الســعادة بقيادة الكابنت احمد عوض 
املسعودي ومبشاركة 32 فريقا شعبيا 
العاصمة عدن  من مختلف مديريــات 
تلعب بنظام خــروج املغلوب من دور 

واحد .
بهــذا الفــوز يتأهل فريــق نجوم 
البطولة  الثاين مــن  للــدور  العريش 
يف حــني غادر فريق اهــي العريش 

منافسات البطولة من دورها األول .
فريق  تقدم  شهدت  املباراة  مجريات 
اهــي العريــش بهدف ســجله نجم 
الفريق مــازن الهيي ، ليــدرك فريق 

النجوم التعادل بواسطة الالعب صالح 
عي مرقــب ، واضاع فريــق النجوم 
اللقاء  لينتهي  املبــاراة  ركلة جزاء يف 
 ، لكل فريق  الفريقني بهــدف  بتعادل 
الحظ  لركالت  الفريقني  بعدها  يحتكم 
الرتجيحيــة التي ابتســمت يف نهاية 
املطاف ملصلحة فريق النجوم بالعريش 

الذي ضمــن تأهله للــدور الثاين عن 
جدارة وإستحقاق .

الخميس  اليــوم  عرص  وتتواصــل 
املوافق 15 أكتوبر مباريات الدور األول 
يف البطولــة بلقاء يجمع فريقا اتحاد 

الشعب االحمدي .

اليوم .. ال�ضعلة يقابل �ضم�ضان وغدا التالل والوحدة يف ديرببي الغ�ضب 

بركالت الرتجيح .. النجوم يق�ضي جاره الأهلي يف بطولة القد�س عربية بخورم�ضكر 

اإحتاد الطاولة عدن يدعو ممثلي الندية حل�ضور 
الجتماع اخلا�س ببطولة الفئات العمرية ..

موؤ�ض�ضة خليفة تكرم  الفائزين يف م�ضابقة 
الرجل احلديدي ب�ضقطرى


