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يف كأس الجمهورية لكرة السلة..

رياضة

سيئون/ األمناء / عالء عياش :
نتيجة  حرضموت  شعب  فريق  حسم 
اللقــاء الــذي جمعه مع جــاره املكال 
بتحقيق فوز صعب ) 92_79 ( يف أوىل 
بطولة  ضمن  الثانيــة  الجولة  مباريات 
كأس الجمهوريــة لكرة الســلة تجمع 
ســيئون )املرحلة الثانيــة( والتي تقام 
منافساتها عىل صالة الشهيد عيل عبيد 
بامعبد يف الفرتة بني ) 7_11 ســبتمرب 
الجــاري(، وينظمها االتحاد العام للعبة 
نائف  والرياضة  الشــباب  وزير  برعاية 
رعاية  بدعم ومتويــل صندوق  البكري، 
النــشء والشــباب، وبــإرشاف قطاع 
الرياضة بالوزارة، بالتنســيق مع مكتب 
الشــباب والرياضة واتحاد اللعبة بوادي 

حرضموت.
حرضموت  شــعب  ســلة  وواصلت 
القوي من خالل تحقيق  فوز  حضورها 
املرة عرب  التصفيات، وهــذه  ثــاٍن يف 
أفضل  املكال، يف واحدة من  الجار  بوابة 
املباريــات من الناحيــة الفنية واإلثارة 
الفريقني  التي حرضت من جانب العبي 
وشهدت تقاربا كبريا يف األداء وخاصة 
يف الثالث الفرتات األخرية، بعد أن فرض 
الشــعب أفضليته يف الفرتة األوىل التي 
انتهت )13_29(. فــرتات اللقاء املتبقية 
إثارة  أظهر من خاللها العبــو الطرفني 
متقاربة  نتائجه  وكانت  واضحة،  وندية 
الفرتة الثانية ) 23_19 ( ، الثالثة ) 20_ 
22( ، الرابعة ) 20_ 22( , لينتهي اللقاء 
بفوز مســتحق لفريق شعب حرضموت 
بنتيجة نهائية ) 92_79 ( ، رافعا رصيده 

إىل 4 نقاط من مباراتني.

الســاحة  يف  تحكيميا  اللقــاء  قاد 
وعادل  محمود  وزاهــر  فرحان  عبدالله 
الطاولة خالد  حســن، فيام كان حكام 
يرس )مســجال( ، فرج ساملني ) ميقايت 
( عبدالله شامس ) ميقايت 24 ( ، لطفي 

عمر بازياد ) مراقبا ( .
وحافظ فريق التــالل عىل آماله يف 
بلــوغ املرحلة النهائيــة للبطولة، وذلك 
بفوزه عــىل فريق الربق تريم ) 70_42( 
يف املباراة الثانية، يف لقاء ســعى من 
خاللــه العبــو فريق التــالل إىل محو 
الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق 
يف املبــاراة األوىل والتمســك بحظوظ 
التأهل للمرحلة النهائية للبطولة ) املربع 
الذهبي ( ، فحاول العبو الفريق تسجيل 
من  امللعب  أرضيــة  عىل  إيجايب  ظهور 
خالل تقديم أداء ومســتوى جيد مكنهم 
من تحقيــق فوز منطقي أعاد لهم األمل 

يف مواصلة مشوارهم يف البطولة .
سلة فريق التالل استطاعت يف حسم 
فرتات اللقاء األربع ملصلحتها واستغالل 
رسعة العبيه يف الوصول لسلة املنافس 
من خالل إجــادة التعامل مع الهجامت 
املرتــدة باإلضافــة إىل االعتــامد عىل 
القوس وتســجيل  التصويب من خارج 
النقاط ، حيث انتهت فرتات اللقاء األوىل 
) 14_6( والثانيــة ) 22_14( والثالثــة 
)20_14(  والرابعــة ) 14_8( ، لينتهي 
اللقــاء بفوز التالل بنتيجــة اجاملية ) 

70_42( ، رافعا رصيده إىل 3 نقاط .
الساحة زاهر محمود  املباراة يف  أدار 
وعيل ســامل بازياد وعيديد يسلم، فيام 
كان حكام الطاولة خالد يرس )مسجال( 
وفــرج ســاملني )ميقــايت( وعبدالله 
الشنيني )ميقايت 24( ، وراقبها الكابنت 

لطفي عمر بازياد.

مكيراس /األمناء /عارف أحمد :
افتتح فريق نادي شــباب مكرياس 
مشــواره يف دوري باصغري املسبحي 
لكرة القدم يف نسخته الخامسة بفوز 
عريــض حققه عىل فريــق الرشارة  
)4/0( يف اللقاء الذي جمعهام عرص 
الثالثــاء عىل ملعــب مكرياس ضمن 
من  الثانية  للمجموعــة  مناقصــات 
أحمد  الشيخ  يدعمها  التي  املســابقة 
ويرشف  املســبحي  باصغري  محمــد 
مبشاركة  وتقام  مكرياس  نادي  عليها 
مكرياس  مديرية  ميثلــون  فريقا   20
وضواحيهــا وعــدد مــن مديريات 

محافظة البيضاء. 
وفرض نجم املنتخب الوطني سامل 
املوزعي نفســه نجام للقاء بال منازع 
عندما سجل ثالثة أهداف ، ليساهم يف 
تحقيق الفوز األول لفريقه الذي اعتىل 
برصيد  املجموعة  صــدارة  خالله  من 
3 نقاط بفارق األهــداف عن الرشارة 
الرصيد ولكن من  نفــس  الذي ميتلك 
جائزة  املوزعي  استحق  كام  مباراتني، 

أفضل العب يف املباراة. 
ومتكن شــباب مكــرياس بقيادة 
مدربه نجم الهالل الساحيل واملنتخبات 
الوطنية السابق املوسيقار صالح أحمد 
الشــهري واملعزز صفوفــه بعدد من 
نجوم املنتخب الوطني وعىل رأســهم 

الجاري ســامل عوض وأحمد الصادق 
بقشان من  املوزعي ومحمد  وســامل 
شــوطها  يف  املباراة  نتيجة  حســم 
الثاين الذي شهد تسجيل أهداف اللقاء 
األربعة وقع عليهــا املوزعي 3 أهداف 
واملدافع أحمد الصــادق هدفا، بعد أن 
اللقاء  فرتات  معظم  مكرياس  تســيد 
الذي صمد فيه منافسه خالل الشوط 
األول قبل أن تنهار دفاعاته يف الشوط 
الرهيب  الهجومــي  املد  أمــام  الثاين 
ملكريلس،  وتلقى شباكه أربعة أهداف 

يف ظرف 7 دقائق. 

شباب  وجه  الكبري  االنتصار  وبهذا 
النادي  أسطورة  يرأسه  الذي  مكرياس 
علوش(  )أبو  مرمص  أحمد  الســابق 
إنذارا شــديد اللهجة لفرق مجموعته 
باالبتعاد عن  املشــاركة  الفرق  وبقية 
طريقه وأنه لن يرىض هــذا العام إال 
بإحراز اللقب وتدوين اسمه يف سجل 
البطوالت  وأهم   وأفضل  وأجمل  أقوى 
الكروية يف إطار مديرية مكرياس إن 
مل تكن عىل مستوى املحافظة برمتها 
فال صــوت يعلو هذه األيام عن بطولة 

باصغري املسبحي.

عدن / األمناء / عالء عياش :
تتجه عرص غد الجمعة انتظار متابعي وعشــاق كرة القدم العدنية 
صوب ملعب الشهيد الحبييش بكريرت والذي يحتضن افتتاح منافسات 
دوري عدن املمتاز لألندية، والذي يقام برعاية محافظ املحافظة األستاذ 
أحمد حامد مللس ، ومبشاركة أندية عدن ، وتلعب مبارياته بنظام الدوري 

الكل مع الكل ) ذهابا وإيابا ( .
ويقص فريقا وحدة عدن وشمسان رشيط افتتاح منافسات البطولة 
عرص غدا الجمعة عىل ملعب الشهيد الحبييش ، بعد أن أوقعتهم القرعة 
وجهًا لوجــه يف واحدة من أقوى لقاءات الكــرة العدنية التي غالبًا ما 
تحمل بني تفاصيلها الكثري من املتعة واالثارة التي يبحث عنها عشــاق 

كرة القدم .
طرفا املباراة االفتتاحية ، يسعون إىل تقديم األداء والبداية النموذجية 
يف بداية املشــوار وتحقيق االنطالقة املثالية التي تعطي دفعة وحافز 
البدايات لتكملة املشــوار الطويل يف البطولة التي يتوقع لها أن تشهد 
تنافسا وحامسا كبريا بني كل الفرق املشاركة نظرا لتقارب مستوياتها 
يف البطولة التي تــأيت ضمن اهتاممات الســلطة املحلية باملحافظة 
للنهوض واالرتقاء مبســتوى الرياضة العدنيــة وكرة القدم عىل وجه 

الخصوص .
وحدة عدن ســيكون أمام تحدي صعب للبحــث عن طريق ميهد له 
تجاوز عقبة منافســه الجبل يف شموخه فريق شمسان ، يف حني لن 
يكون مشوار العبو فريق شمسان مفروشا بالورود خاصة وهم يقابلوا 
فريق قوي ومرشح فوق العادة للفوز بالبطولة نظرا لإلمكانيات الكبرية 

التي ميتلكها يف صفوف فريقه .
تكهنــات وتوقعات عن نتيجــة املباراة لن يكشــف عنها النقاب إال 
بعد إطالق صافرة نهاية املباراة املرتقبــة التي ينتظرها جمهور املباراة 
والبطولة التي يتوقع لها أن تشهد حضورا جامهريا كبريا كام هو العادة 

ملثل هذه املباريات التي تحمل طابع اإلثارة والتنافس الريايض .

عدن / األمناء/ خاص:
اختتمت عىل ملعب نادي النرص يف عدن، منافسات بطولة كرة القدم 
التي أقيمت عىل كأس الفقيد حسن جابر، الالعب السابق لفرق الرشارة 

وصمود  لحــج 
والفريق  الضالع 
ي  لعســكر ا
املسلحة،  للقوات 
نظمــت  و
مع  بالتنســيق 
النــرص  نــادي 
 ، يض يــا لر ا
 14 مبشــاركة 
فريقا شعبيا  من 

مختلف مديريات العاصمة عدن وفريق رشكة الرساري التجارية.
ونجح فريق األحرار من حي املمدارة من إحراز اللقب عقب فوزه عىل 
منافســه فريق االتحاد بركالت الرتجيح )0/3( يف املباراة التي انتهى 

وقتها األصيل بالتعادل بهدفني ملثليهام.
املباراة شهدت أداًء متكافئا يف شوطيها األصليني، وآلت نتيجتها إىل 
التعادل اإليجايب، ليحتكم الفريقان إىل ركالت الرتجيح التي ابتســمت 

لفريق األحرار ليتوج بطال بجدارة واستحقاق.
وبعد نهاية املبــاراة قام ضيوف النهايئ - يتقدمهم  زيد الشــامي 
مدير الشؤون االجتامعية يف املديرية الذي أناب عن مدير عام املديرية 
أحمد عقيل باراس، والعقيد عيل عبدالله الربكاين رئيس شعبة الرياضة 
العســكرية يف املنطقة الرابعة، ومحمد الحامطي نائب مدير الشباب 
والرياضة يف املديرية، ورشف زين عضو اللجنة املجتمعية يف املديرية - 
بتسليم كأس البطل  وكأس الوصيف للفريقني، وتم تكريم الالعب أحمد 
الطيب من فريق الســكنية باملنصورة بجائزة أفضل العب يف البطولة، 
وعبــد الرحمن عبدالله جربان من فريق األحــرار بجائزة أفضل حارس 
مرمى، كام كرمت الجهات الشــخصيات والجهات املتعاونة يف إنجاح 

البطولة.

�سعب ح�سرموت يتجاوز جاره املكال والتالل يتعافى على ح�ساب الربق يف جتمع �سيئون

مكريا�ض يفتتح م�سواره يف دوري با�سغري بفوز عري�ض على ال�سرارة

غًدا.. وحدة عدن و�سم�سان يق�سان �سريط 
مباريات دوري عدن املمتاز

اختتام بطولة الفقيد ح�سن جابر لكرة القدم بدار�سعد


