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رياضة

زجنبار / عارف أحمد  :
وسط أصوات املدافع وعىل زخات 
املطر نجــح فريق خنفر يف اقتناص 
فوزا  هاما بتغلبــه عىل فريق نادي 
الدرجــاج بهدف دون رد ســجل يف 
التي  املباراة  القاتل من عمــر  الوقت 
جمعــت الفريقني عىل ملعب البلدية 
املجموعة  ضمــن  زنجبار  مبدينــة 
بطولة  منافســات  إطار  يف  الثانية 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
برعاية  تقــام  والتي  الدلتــا  ألندية 
رئيس  الزبيــدي  قاســم  عيدروس 
املجلس االنتقــايل الجنويب بإرشاف 
بانتقايل  والطــاب  الشــباب  دائرة 
بأبني وتنظيم اتحاد الكرة باملحافظة 
ال 53 لعيد  الذكرى  والتي تتزامن مع 
االستقال الوطني املجيد 30 نوفمرب. 

أصوات  تحت  جــرت  التي  املباراة 
املدافــع القادمــة من جبهــة أبني 
جاءت  الخفيفة  األمطار  وتســاقط 
من  يقدم  مل  املســتوى  متوســطة 
خالها الفريقان املأمول حيث ســاد 
اللقاء  فرتات  معظم  العشوايئ  األداء 
الذي انعدمــت الفرص الحقيقة عىل 
اقرتاب  نــدر، ومع  فيام  إال  املرميني 
اللقاء من نهايتــه يتمكن خنفر من 
اقتناص هدفا مثينا عرب العبه محمد 
الشامي ســاهم من خاله يف تأهل 

فريقه إىل دور األربعة.
 ونــال العــب الدرجــاج صاح 
جوهر جائزة أفضل العب يف املباراة 
مقدمة  ريــال  آالف   10 ومقدارهــا 
من دائرة الشــباب والطاب مبجلس 

انتقايل أبني.

حبيل جبر / وضاح احلاملي :
توج فريــق ثانوية املزاحمي بطا 
ملسابقة الدوري املدريس  الذي نظمه 
مبكتب  املدرســية  االنشــطة  قسم 
والتعليم مبديرية حبيل جرب،  الرتبية 
وذلك بعد فوزه يف املبــاراة النهائية 
التي جرت عىل ملعب الشــهداء عىل 
بركات  املنترص  عبــد  الفقيد  ثانوية 
الجزاء الرتجيحية بعد تعادل الفريقني 

بهدفني لكل منهام. 
الشــوط األول الذي شهد سيطرة 
لفريق لثانويــة املزاحمي عىل أغلب 
فرتات املباراة، واســتطاع  من إنهاء 
الشــوط األول متقدمــا  بهدفــني 
رشيد   هارون  الاعب  سجلها  لهدف، 
"هدفني" للمزاحمي    باملقابل احرز 
ثانوية  الاعب وجدي  هــدف فريق 

عبداملنترص. 
ويف الشــوط الثاين سيطر فريق 
ثانويــة عبداملنتــرص عــىل املباراة  
وســعوا إىل العــودة، ليتمكنوا من 
إدراك التعادل يف الدقائق األخرية من 
ليحســم  بالتعادل،  وتنتهي  املباراة، 

بعد  املباراة  املزاحمــي  ثانوية  فريق 
اللجوء إىل رضبات الرتجيح، ليتسلم 
فريق ثانوية املزاحمي كأس البطولة.. 
الفردية،  الجوائــز  مســتوى  وعىل 
حصل الاعب حسن قائد عىل جائزة 
هداف الــدوري، والاعب بال كامل 
عىل جائزة افضل حــارس، والاعب 
وجدي جائــزة افضل العب، بينام تم 
تكريــم الكابنت محمد شــرب لدعمه 
للرياضة والبطولــة، كذلك تم تكريم 
بعض الشــخصيات واللجنة املنظمة 
املشــاركة بشهائد  للدوري واملدارس 

تقديرية. 
مديرية  عام  مديــر  املباراة  حرض 
ومدير  أحمد،  محمد  بديع  جرب  حبيل 
مكتب الرتبية االســتاذ / عبدالحميد 
األنشطة  قســم  ومسؤول  شــعيلة 
باملكتب األســتاذ / عبداملجيد لعوج 
الشــباب  ، والقائــم بأعامل مكتب 
والرياضة نصار عردوس، واالســتاذ 
ربيع عيل سيف مستشار مدير العام 
من  وعدد  والرياضة  الشباب  لشؤون 

الشخصيات.

عدن / خاص  :
الخميس  اليوم  يفتتح رسميا صباح 
وذلك  بكريرت،  الحبييش  الشهيد  ملعب 
بعد أن انتهت عملية تأهيله وتعشــيبه 
واكتسائه حلّة جديد  واإلعان الرسمي 
عــن جاهزيته الســتضافة املباريات 
عدن،   بالعاصمة  الرياضية  والفعاليات 
بتكلفه 371 مليون ريال ميني بتمويل 

حكومي. 
والتجديد  التأهيل  عملية  وشــملت 
أعامل تعشــيب أرضية امللعب بالنجيل 
الصناعي وتركيــب كرايس للمدرجات 
بعدد خمسة ألف مقعد تقريبا باإلضافة 
إىل إعــادة تأهيل املنصة الرئيســية ) 
منصة كبار الضيوف ( واإللغاء للمنصة 
املستحدثة وكذا صيانة اإلنارة الخاصة 
كهربائية  مولــدات  وتوفري  بامللعــب 
احتياطية وتركيب قنوات رصف للمياه.

ويف ذات السياق تتجه االنظار عرص 
يوم غــدا الجمعة إىل ملعب الشــهيد 
الحبييش الذي ســيحتضن لقاء القمة 
الذي ســيجمع قطبي عــدن ) التال 
والوحــدة( يف مباراة يتوقــع لها أن 

تشــهد حضور جمهور كبري گ عادة 
مباريات الديــريب، خاصة وأن املباراة 
الفريقني  لقاءات  مرسح  عىل  ستقام 
التاريخــني وإعادة رشيــط ذكريات 

مباريات سابقة احتضنها امللعب.

عدن / عالء عياش : 
تغلب فريــق التال عىل منافســه فريق 
الجــاء 66 -39 ، يف املباراة التي جرت ضمن 
مباريات الجولة الثانية يف تصفيات البطولة 
التنشــيطية لكرة الســلة ألندية عدن والتي 
ينظمها االتحــاد العام لكرة الســلة برعاية 
االخوين االســتاذ نائف البكري وزير الشباب 
والرياضة واالستاذ أحمد حامد مللس محافظ 
محافظة عدن، بدعــم وبتمويل من صندوق 
رعاية النشء والشباب، وتقام يف الفرتة بني 

20 نوفمرب _ 2 ديسمرب املقبل .
واســتطاع فريــق التال بقيــادة مدربه 
الكابنت هشــام حجرية يف تسجيل حضور 
أول مميز يف التصفيات بكســبه للفوز األول 
بالتصفيات  من أمام منافسه الجاء .. حيث 
متكن التال يف إنهاء الفرتتني األوىل والثانية 
ملصلحته بواقــع األوىل  ) 19 _ 9 ( ، والثانية 

.  ) 6 _ 21 (
الفرتة الثالثة شــهدت تحسن ملحوظ يف 
مســتوى العبي فريق الجاء بعد متكنوا يف 
الخروج من هذه الفــرتة بالتعادل ) 12 _ 12 
( ، ليعود فريق التال لكســب الفرتة األخرية 
ملصلحتهم بواقع ) 14 _ 12 ( ، لينتهي اللقاء 

بنتيجــة اجاملية قوامهــا 66_ 39 ( لصالح 
التال .

أدار املباراة طاقم تحكيم مكون من عبدالله 
فرحان ) حكم رئييس (، أحمد فتحي ) حكم 

مساعد (، عادل حسن ) مساعد ثاين (، زاهر 
االغربي ) مسجا ( ، محمد معصار ) ميقايت 
( ، عصام أحمد عمر ) ميقايت 24 ( ، وراقبها 

االستاذ محمد البيضاين .

عدن / خاص :
أعياد  الخميس تصفيات بطولة  اليوم  تنطلق 
الثــورة يف لعبة كرة اليد ) أنديــة عدن ( بلقاء 
الروضة والجزيــرة عىل ملعب  يجمع فريقــا 
نادي الجاء بخور مكرس، والتي تأيت تزامنًا مع 
االحتفال بالذكرى53 لعيد االســتقال الوطني، 
وتنظمهــا لجنة اتحاد كرة اليد بالتنســيق مع 
فرع اللعبة بعدن، برعاية األخوين األستاذ نائف 
البكري وزير الشــباب والرياضة واألستاذ أحمد 
حامــد للملس محافظ محافظــة عدن ، وتقام 
بدعم ومتويل صندوق رعاية النشء والشــباب 

بوزارة الشباب والرياضة .
وأقرت اللجنة املرشفة عىل البطولة يف تحديد 
يوم الخميس  موعــد افتتاح مباريات تصفيات 
أندية  مبشــاركة  تقام  والتي  املحافظــة  أندية 
واملنصورة  والنرص  والروضة  والجاء  الشــعلة 
والجزيرة، وتقام يف الفرتة بني 26 نوفمرب _ 3 
ديســمرب املقبل ، عىل ملعبي نادي الجاء بخور 

مكرس والشعلة بالربيقة .
وكانت قد أســفرت قرعة مباريات تصفيات 
البطولة التي قسمت إىل مجموعتني عن وقوع 
أندية الجاء والروضة والنرص يف املجموعة ) أ 

( ، يف حني ضمت املجموعة ) ب ( فرق الشعلة 
أن تلعب مباريات  ، عــىل  والجزيرة واملنصورة 
املجموعة األوىل يف ملعب الجاء بخور مكرس، 
ومباريــات املجموعة الثانيــة يف ملعب نادي 

الشعلة يف الربيقة .
ويتأهل صاحبا املركزيــن األول والثاين إىل 

نهائيــات البطولة املرحلة الثانية ) أبطال تجمع 
املحافظات عدن لحج ابــني حرضموت الوادي 
والســاحل ( والتي تنطلــق يف الفرتة بني 20 
28 ديســمرب املقبل ســيحدد االتحاد مكان   _

استضافتها الحقا .

ر�شميا .. اليوم افتتاح ملعب احلبي�شي بكريرت

التالل يتجاوز اجلالء يف ت�شفيات البطولة التن�شيطية لكرة ال�شلة لأندية عدن 

اليوم ..  انطالق ت�شفيات بطولة اأعياد الثورة لكرة اليد ) اأندية عدن (

خنفر يطيح  بالدرجاج بهدف قاتل  يف 
بطولة ال�شيخ زايد لأندية دلتا ابني

ثانوية املزاحمي بطال مل�شابقة الدوري 
املدر�شي يف مديرية حبيل جرب


