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رياضة

سيئون/ األمناء/ عالء عياش :

حرضموت  وشــعب  امليناء  فريقا  تأهل 
لبطولة  الذهبي(  )املربــع  النهائية  للمرحلة 
كأس الجمهورية لكرة السلة، وذلك بعد انتهاء 
مباريات املرحلة الثانية تجمع سيئون، والتي 
أقيمت عىل أرضية صالة الشــهيد عيل عبيد 
بامعبد مبدينة سيئون يف الفرتة بني 7 _ 11 
سبتمرب الجاري ، ونظمها االتحاد العام للعبة 
برعاية وزير الشباب والرياضة نائف البكري 
بدعم ومتويــل من صنــدوق رعاية النشء 
 ، بالوزارة  الرياضة  قطاع  وإرشاف  والشباب 
بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة وفرع 

االتحاد بوادي حرضموت .
واســتطاع فريق امليناء حجــز البطاقة 
املؤهلة األوىل للنهائيات بعد فوزه عىل فريق 
التالل ) 69_30( يف املباراة التي اقيمت امس 

السبت ، بواقع الفرتات األربع  و لينتهي اللقاء 
ميناويا متصدرا التجمع عن جدارة واستحقاق برصيد 10 نقاط من 

خمس مباريات لعبها الفريق .

يف  تحكيميا  اللقــاء  قاد  املبــاراة  ادار 
الساحة عبدالله شامس وعيديد يسلم وعادل 
حسن .. ويف الطاولة خالد يرس ) مسجال ( 
فرج ســاملني )ميقايت ( عيل بازياد ميقايت 

) ٢٤ (
ويف املباراة الثانية ضمن فريق شــعب 
حرضموت تأهله للنهائيات بفوز مســتحق 
عىل منافســه فريق سيئون بواقع )93_69 
( يف لقــاء شــهد أفضلية لفريق شــعب 
انهــاء فرتات  الــذي متكن من  حرضموت 
اللقاء األربع ملصلحتهم بواقع الفرتة األوىل 
 ( والثالثــة   )21_9  ( والثانيــة   )  12_16(
22_24( والرابعة )22_36 ( , ونتيجة نهائيا 
)93_69 ( ، رافعا رصيــده إىل 9 نقاط يف 

املركز الثاين خلف املتصدر امليناء .
زاهر  الســاحة  يف  تحكيميا  اللقاء  قاد 
محمود و عيل بازيــاد و عبدالله فرحان .. 
وكان يف الطاولة ســامل جود ) مسجال ( و 
فرج ساملني ) ميقايت ( وعادل حسن ) ميقايت ٢٤ ( وراقبها الكابنت 

لطفي عمر بازياد .

عدن/ األمناء / عمار حسن مخشف:

افتتحت عــر الجمعــة بطولة دوري 
عدن املمتاز لكرة القدم ألندية عدن الرياضية 
عىل ملعب الشــهيد الحبييش بعدن كريرت ، 
، برعاية محافظ  التي تقام بنسختها األوىل 

محافظة عدن األستاذ أحمد حامد مللس. 
بلقاء وحدة  القرعــة  وقد جاءت وقائع 
عدن وشمسان يف افتتاح دوري عدن املمتاز 
ومتكــن يف االفتتاح فريــق وحدة عدن من 
اكتساح فريق شمســان بنتيجة كبرية كان 

قوامها مثانية أهداف مقابل هدف وحيد . 
وقد ســجل أهداف فريق وحدة عدن كالً 
من : ســعدون املحوري هدفني ، عيل حفيظ 
، محمد بارويس ، عامر كباري ، عمرو طالل 
، عبدالخالق الشــعيبي ، محمد رايض ، فيام 
جاء هدف فريق شمســان مــن ركلة جزاء 
نفذها الالعب عيل هويدي بنجاح ، وقد أدار 
املباراة االفتتاحية طاقم تحكيمي مكون من : 
أكرم السقاف ) حكم ساحة ( ، وخالد أمني ) 
مساعد أول ( خالد الوحييش ) مساعد ثاين ( 

فيام كان حكم رابعا خالد فتحي .
وبعد نهاية املباراة اختارت اللجنة املنظمة 

للبطولة العب فريق وحدة عدن ) عيل حفيظ 
( كأفضل العب يف املباراة وقد تسلم جائزته 
من الدكتور عدنان الكاف عضو هيئة رئاسة 

املجلس االنتقايل الجنويب .
وتتواصل منافســات دوري عدن املمتاز 
يــوم الجمعة القــادم املوافق 17 ســبتمرب 
بلقاءين يجمع فريقا الروضة والجزيرة عىل 
ملعب الشــهيد الحبييش ، فيــام يلتقي يف 
اللقاء الثانية فريقا املنصورة والشــعلة عىل 
املنصورة  لنادي شباب  التابع  العلواين  ملعب 

الريايض .

رصد/ األمناء /عارف علوان:

 وصلت منافســات بطولة الشــهيد  القائد منري 
محمود اليافعي )أبو الياممة( السنوية الكروية  للفرق 
الشعبية يف نســختها األوىل والتي تقام يف منطقة 
السعدي مبديرية رصد محافظة أبني وينظمها نادي 
شباب يافع الريايض بدعم  من الشاعر محسن عيل 
غالب السليامين )أبو سلطان( إىل مشهدها الختامي 
وتسمية طريف مواجهتها النهائية من خالل نتيجتي 
اللتني جــرت أحداثهام أمس  النهايئ  مبارايت نصف 
وأمس األول عىل واقع تنافــي مثري صنعته أقدام 
العبي الفرق األربع التي متسكت بحظوظها يف بلوغ 

النهايئ. 
يف املبــاراة األوىل للمربع الذهبي والتي احتضن 
وقائعها ملعب الفقيد سامي صالح مبنطقة السعدي 
عر أمــس األول، واصل فريق اللــواء 11 صاعقة 
عروضه الجيدة ونتائجه الالفتة ومتكن من إقصاء 21 
مايو - أحد الفرق العريقة واملرشــحة للذهاب بعيدا -  

بهدف وحيد حمل توقيع نجم اللواء 11 صاعقة حلمي 
مقشع يف د/30 من زمن الشــوط األول من عالمة 
الجزاء ليساهم يف عبور اللواء 11 صاعقة إىل محطة 
الختام كطــرف اول.. ونال العب 11 لــواء صاعقة 
صالح عادل جائزة أفضــل العب يف املباراة واملقدمة 

األكادميية العاملية  للتطوير والتدريب الربيطانية. 
أما املواجهة الثانية يف نصف النهايئ ، وجمعت 
الجارين فريقي جار الريايض واتحاد شــعب البارع 
وكالهام من رصد  عر امس والتي كانت الندية فيها 
تصل إىل مداها البعيد بعدما ظهر الفريقان يف حالة 
خاصة يف أدائهام عىل واقــع املباراة التي احتفظت 
بإرسارها إىل الرمــق األخري بعدمــا انتهت أوقاتها 
األصلية بالتعــادل االيجايب بهدف يف كل شــبكة ، 
ليكون الحســم عرب نقطة الجزاء لتبتســم املواعيد 
لالعبي فريق جار الريايض الذين اجادوا التعامل مع 
حرق األعصاب وتحقيق الفوز  )4/5( ، ليالقوا اللواء 
11 صاعقة يف املباراة النهائية التي ســيتحدد موعد 

اقامته الحقا..

باتيس/ األمناء/ عارف أحمد:

انطلقت عىل ملعب نادي السد الريايض مبنطقة باتيس يف مديرية 

خنفر محافظة أبني بطولة الفقيد ورجل املال واألعامل املعروف الشيخ 

عيل عبدالله العيســايئ الكروية للفرق الشعبية يف نسختها الخامسة 

التي ينظمها اتحاد باتيس للفرق الشعبية برئاسة األخ فاروق عيل عبيد، 

وتقام بدعم من مصنع باتيس لإلســمنت ومبشاركة  32 فريقا ميثلون 

مختلف مناطق دلتــا أبني واعتمد فيها نظام خــروج املغلوب من  مرة 

واحدة.

افتتاحيــة الدوري التــي تزينت بحضور جامهــريي كبري جاءت 

مبواجهة جمعت فريقي األمازون من »الدرجاج » وكاظمة من »زنجبار« 

، والتي دخلها الفريقــني برغبة  تحقيق الفــوز واالنتقال اىل املحطة 

القادمة... فمع اطالق الحكم عبــده محمد كريف صافرة البداية ، كانت 

قوة التنافس حارضة بني الفريقني اللذين تبادال الهجامت حتى الدقيقة 

األخرية من زمن الشــوط األول والتي شهدت تســجيل  األمازون هدف 

السبق عرب العبه أصيل عاتق انتهت به مجربات الشوط  بذلك الهدف.

ويف الشوط الثاين كان األمازون األكرث إرصارا عىل الفوز ونجح يف 

إضافة الهدف الثاين عن طريق العبه حاج عبدالله املســحري يف د/50 

، ليســعي بعدها كاظمة لتقليص الفارق من خالل قيامه بعدة محاوالت 

عىل مرمى األمازون لكن دون فائدة ، ومــع اقرتاب املباراة من نهايتها 

يتمكن األمازون من إضافة الهدف الثالث عرب ذات الالعب املسحري أكد 

مــن خالله أحقية فريقه بالفوز والتأهل للدور الثاين... فيام ودع العبي 

كاظمة زنجبار  البطولة بروح رياضية عالية.. ونال العب األمازون حاج 

عبدالله جائزة أفضل العب يف املباراة وهي عبارة عن مبلغ مايل مقداره 

خمسة ألف ريال. 

حرض اللقاء االفتتاحي عضو انتقايل أبني عيل محمد الساكت ومدير 

مكتب الشباب والرياضة مبديرية خنفر رفعت بقبق ومدير مكتب اتحاد 

الفرق الشعبية خنفر أسامة املوقري ورئيس اتحاد باتيس للفرق الشعبية 

، ونادي السد الريايض فاروق عيل عبيد )أبو جميل ( ونجم نادي حسان 

يف الزمن الجميل الكابنت عبداللــه مكيش،  ونائب رئيس نادي التعاون 

الريايض صالح مهدي نر. ومحمود الجوهري رئيس لجنة املسابقات .

يلعب اليوم األحد يف إطار املســابقة فريقا الشعلة والريان وكالهام 

من مدينة جعار.

وحدة عدن يكت�سح �سم�سان يف افتتاح دوري عدن املمتاز

فوز عري�ض لـــ »الأمازون« يف افتتاحية 
دوري الفقيد العي�سائي يف ن�سخته اخلام�سة

امليناء و�سعب ح�سرموت يتاأهالن اإىل املربع الذهبي يف بطولة كاأ�ض اجلمهورية لكرة ال�سلة

اللواء 11 �ساعقة وجار الريا�سي يتاأهالن اإىل نهائي بطولة ال�سهيد اأبو اليمامة


