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رياضة

عدن / األمناء / خاص :

تنطلق عــر الجمعة أوىل مباريات 
دوري عــدن املمتاز لكــرة القدم )أندية 
عدن( ، بلقــاء يجمع فريقي وحدة عدن 
الحبييش  الشهيد  ملعب  عىل  وشمسان 
البطولة  افتتــاح مباريات  بكريرت ، يف 
التي تقــام برعاية محافــظ املحافظة 
األســتاذ أحمد حامد مللس ، ومبشاركة 
جميع أندية عدن , تلعب بنظام الكل مع 

الكل ) ذهابا وإإليابا ( .
قد  للبطولة  املنظمــة  اللجنة  وكانت 
أقامت صباح األحد املايض حفل مراسم 
البطولــة بحضور مندويب  إجراء قرعة 
األنديــة املشــاركة يف البطولة ) التالل 
والوحدة والشــعلة وامليناء وشمســان 
واملنصورة والروضــة والجالء والجزيرة 
، والذي من خالله استعرضت  والنر ( 
اللجنة لوائح ونظام الدوري ونوقشــت 

عدد من املالحظات يف أجواء رائعة.
وقد أسفرت قرعة البطولة يف دورها 

األول عن املواجهات التالية:
جدول مباريــات دور الذهاب )دوري 

عدن املمتاز(:
مباريات األسبوع األول:

)ملعــب   / شمســان   - الوحــدة 
الحبييش(

)ملعــب   / الجزيــرة   - الروضــة 
الحبييش(

املنصورة - الشعلة / )ملعب العلواين(
النر - الجالء / )ملعب النر(
التالل - امليناء / )ملعب شاذيل(

مباريات األسبوع الثاين:
شمسان - الروضة )ملعب باوزير(

املنصورة - الوحدة )ملعب العلواين(
الشعلة - النر )ملعب باحبيب(
الجالء - امليناء )ملعب الحبييش(

الجزيرة - التالل )ملعب الحبييش(
مباريات األسبوع الثالث :

شمسان - الشعلة / )ملعب باوزير(
الوحدة - الروضة / )ملعب الوحدة(

الجالء - املنصورة / )ملعب الحبييش(
التالل - النر / )ملعب شاذيل(

امليناء - الجزيرة / )ملعب الحبييش(
مباريات األسبوع الرابع :

الجالء - شمسان / )ملعب الحبييش(
الروضة - الشعلة / )ملعب الحبييش(
الجزيرة - الوحدة / )ملعب الحبييش(

التالل - املنصورة / )ملعب شاذيل(
النر - امليناء / )ملعب النر(

مباريات األسبوع الخامس :
شمسان - التالل / )ملعب باوزير(

الجالء - الروضة / )ملعب الحبييش(
الشعلة - الوحدة / )ملعب باحبيب(

امليناء - املنصورة / )ملعب الحبييش(
الجزيرة - النر / )ملعب الحبييش(

مباريات األسبوع السادس :
امليناء - شمسان / )ملعب الحبييش(
الروضة - التالل / )ملعب الحبييش(

الوحدة - الجالء / )ملعب الوحدة(

الشعلة - الجزيرة / )ملعب باحبيب(
املنصورة - النر / )ملعب العلواين(

مباريات األسبوع السابع :
النر - شمسان / )ملعب النر(

امليناء - الروضة / )ملعب الحبييش(
التالل - الوحدة / )ملعب شاذيل(

الجالء - الشعلة / )ملعب الحبييش(
)ملعــب   / املنصــورة   - الجزيــرة 

الحبييش(
مباريات األسبوع الثامن :

املنصــورة - شمســان / )ملعــب 
العلواين(

الروضة - النر / )ملعب الحبييش(
الوحدة - امليناء / )ملعب الوحدة(
الشعلة - التالل / )ملعب باحبيب(

الجزيرة - الجالء / )ملعب الحبييش(
مباريات األسبوع التاسع :

شمسان - الجزيرة / )ملعب باوزير(
)ملعــب   / الروضــة   - املنصــورة 

العلواين(
النر - الوحدة / )ملعب النر(

امليناء - الشعلة / )ملعب الحبييش(
التالل - الجالء / )ملعب شاذيل(

سيئون/ األمناء / عالء عياش :
تنطلق صباح اليــوم الثالثاء املرحلة 
الثانية لبطولــة كأس الجمهورية لكرة 
السلة )تجمع ســيئون(، والتي ينظمها 
االتحاد العام لكرة الســلة برعاية وزير 
بدعم   ، البكري  نائف  والرياضة  الشباب 
النشء  رعايــة  صنــدوق  من  ومتويل 
والشــباب ، وبإرشاف قطــاع الرياضة 
بالوزارة تســتضيف منافساتها أرضية 
صالة الشهيد عيل بامعبد مبدينة سيئون 
وتلعب بنظام الكل مع الكل خالل الفرتة 

بني 7 _ 11 سبتمرب الجاري .
وتشارك يف البطولة  التي تأيت ضمن 
خطــط وبرامج بطولة االتحــاد العام 
للعبة من البطوالت واملسابقات للموسم 
الريايض 2021 ، )6 ( فرق متثل أبطال 
تجمعات عدن وادي وساحل حرضموت 
، وهــي أندية التالل واملينــاء ) عدن ( ، 
الشعب واملكال ) ســاحل حرضموت ( ، 
) وادي حرضموت  تريم وسيئون  الربق 
( ، يتأهل صاحبا املركزين األول والثاين 
للمرحلــة النهائيــة للبطولــة )املربع 
الذهبــي( ، والذي حدد مــكان إقامته 
عثامن  الشــيخ  مبدينة  املغلقة  الصالة 

العاصمة عدن .
ويف ذات الســياق أوضــح الكابنت 
محمد خراز  )رئيس لجنة تجمع سيئون( 
عضــو مجلس إدارة االتحــاد العام إىل 

"أن اللجنــة املنظمة بكامــل مكوناتها 
التجهيزات  كافة  اكامل  عىل  اوشــكت 
والتحضــرات الخاصة بتنظيم وافتتاح 
والتي  بالبطولة  املتمثــل  الكبر  الحدث 
نتمنى أن تكــون منوذجية من الناحية 
والتنظيمية وعكس صورة جيدة  الفنية 
عن رياضة ولعبة كرة الســلة التي بدأت 
بالتعايف والظهور مجددا بشكلها املعتاد 
بعد ان شــهدت ركود وخمول يف الفرتة 
املاضية بسبب الظروف التي يعاين منها 

الوطن" .
وأضاف محمد خراز  إىل "أن جهودا 
كبرة تبذل منذ أيام عديدة  من مختلف 
طواقم اللجنة املنظمة ، مبا فيها الفنية 
والتنظيميــة واالعالميــة واالمنية من 
حريصا  سيكون  الجميع  مشرا   ، خالل 

إخــراج  عــىل 
البطولة بالصورة 
التــي  الجيــدة 
نجاح  تضمــن 
املنافسات  ملا يف 
ذلك املساهمة يف 
وارتقاء  تطــور 
اللعبة   مســتوى 
حالة  تشهد  التي 
بفضل  استقرار 
العمــل الكبــر 
يقدمــه  الــذي 
للعبة بقيادة ربان  العام  أعضاء االتحاد 
السفينة األستاذ عبدالستار الهمداين" .

وقــدم محمد عوض خراز الشــكر 
باألستاذ  ممثلة  املحلية  السلطة  لقيادة 
عصام حربيش الكثري وكيل محافظة 
حرضموت لشــئون مديريــات الوادي 
وأخيه األســتاذ عبد الهــادي التميمي 
الوكيل املســاعد وقيادة مكتب الشباب 
بن  رياض  باألســتاذ  ممثلة  والرياضة 
صالح الجهوري لجهودهم وتذليل كافة 
الصعــاب إلنجاح البطولــة يف مدينة 
السالم )ســيئون( وذلك يأيت يف إطار 
اهتاممهــم ودعمهم لقطاع الشــباب 
والرياضة. متمنيا من الجميع املساهمة 
البطولة رغم  الفاعلة إلنجاح  واملشاركة 

الظروف الصعبة التي متر بها البالد.

باتيس /األمناء /عارف علوان:
احتضنت مدرسة السد للتعليم األســايس مبنطقة باتيس مبديرية 
خنفر محافظة أبني مراسيم  ســحب قرعة بطولة الفقيد الشيخ عيل 
عبدالله العيسايئ رجل املال واألعامل الكبر  واملعروف لكرة القدم للفرق 
الشعبية يف نسختها الخامســة والتي ستقام بدعم من مصنع باتيس  
لإلسمنت، وإرشاف اتحاد الفرق الشعبية يف منطقة باتيس ومبشاركة 
32 فريقا من مختلف مناطق دلتا أبني تتنافس بطريقة خروج املغلوب 

من مرة واحدة. 
وقد تم خالل اجتامع سحب القرعة، الذي ترأسه األستاذ فاروق عيل 
عبيد الرهوي )أبو جميل( رئيس اتحاد باتيس للفرق الشعبية ونادي السد 
الريايض ، ورئيس لجنة املسابقات محمود الجوهري ، ورؤساء اللجان 
وأعضاء اتحاد الفرق الشــعبية وممثيل الفرق املشاركة، مناقشة كافة 
الرتتيبات والجوانب التنظيمية والفنية املتعلقة بنجاح النسخة الخامسة 
، وقد أســفرت القرعة عن املواجهات التالية: )رصرعربعثامن × زمالك 
جعار( ، )كاظمة زنجبار × امازون الدرجاج( ، )أهيل الحصن × املصنع( 
، )الشــعلة جعار × الربان جعار( ، )شــباب يرامس × رشارة باتيس( ، 
)اتحاد كبث × زمالك الدرجاج( ، )صقوراللكيده × نر الحصن( ، )نرس 
الحصن × الســدالعايل( ، ) األحرار باتيــس × النجوم باتيس( ، ) أهيل 
الحبيل × التحالف( ، ) النر باتيس × النجم باتيس( ، ) الكاظمة املخزن 
× اتحاد الحصن( ، ) الجزيرة الكود ×  االتفاق الرواء( ، ) االطالل باتيس 
× النر زنجبار( ، ) االتفاق جعار × اللوء11 صاعقة( ، ) الصعيد حلمة 

× زمالك باتيس(. 
وستجمع مباراة افتتاح البطولة والتي تقرر انطالق منافساتها يوم 
الجمعة القادم املوافق 10  سبتمرب الجاري بلقاء يجمع فريقي رصر عرب 
عثامن  وزمالك جعار عىل ملعب نادي السد الريايض موقع الحدث الذي 

سيحتضن جميع مباراته البطولة. 
هذا وقد جرى عىل هامش مراسم إجراء القرعة توزيع أطقم مالبس 
رياضية لجميع الفرق املشــاركة واملقدمة من الراعي الرسمي للبطولة 

رشكة الوحدة لإلسمنت.
حرض مراسيم إجراء القرعة عضو انتقايل أبني عيل محمد الساكت، 
ومدير مكتب اتحاد الفرق الشــعبية مبديرية خنفر أســامة املوقري، 
والعب فريقي الجيش وشمسان  يف الزمن الجميل محمد سعيد سامل، 

ونائب رئيس نادي التعاون الريايض صالح مهدي نر.

عدن / األمناء/ خاص:
دعمت إدارة نادي التالل صفوفها بالتوقيع مع املهاجم فيصل عبدالله 
محمــد لتعزيز لصفوف الفريق الكروي األول ، والذي يســتعد لخوض 

منافسات  غامر 
عــدن  بطولــة 
املمتــاز والتــي 
تنطلق منافستها 
نهاية األســبوع 

الحايل .
خطوة  وتأيت 
مــع  التعاقــد 
فيصل  الالعــب 
 ، محمد  عبدالله 

يف إطار اهتامم وحرص إدارة النادي التي تســعى إىل إيجاد األرضية 
الخصبة وتوفر املناخ املناســب من أجل تســجيل الظهور املرشف يف 

البطولة .
ويعترب الالعب  فيصل عبدالله محمد نجم منتخباتنا الوطنية الشباب 
والناشئني ، واحدا من األسامء الشابة والتي استطاعت وبفرتة وجيزة 
أن تضع بصمتهــا يف املالعب الرياضية ، من خالل بعض التجارب التي 
خاضها مع بعض الفرق وكانت أبرزها مشــاركته مع فريق الجالء يف 

بطولة كأس بلقيس ألندية عدن .

اجلمعة.. وحدة عدن و�سم�سان يف افتتاح مباريات دوري عدن املمتاز

اليوم.. مناف�سات بطولة كاأ�س اجلمهورية لكرة ال�سلة )جتمع �سيئون(

اجلمعة.. �سرر عرب عثمان وزمالك جعار يفتتحان 
دوري الفقيد العي�سائي يف ن�سخته اخلام�سة

اإدارة التالل تتعاقد مع الالعب في�سل عبدالله 
لتعزيز �سفوف الفريق الكروي الأول


