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رياضة

سيئون/ األمناء/ عالء عياش :

 تســتأنف عرص غد الجمعــة، وبعد غد 

الســبت، عىل مالعب األندية بالعاصمة عدن 

مباريات الجولــة األوىل لبطولة دوري عدن 

املمتاز لكرة القدم لألندية، والذي يقام برعاية 

محافظ املحافظة األستاذ أحمد حامد مللس.

الجمعــة مباراتان،  وتجري عرص غــد 

حيث يلتقي يف املبــاراة األوىل والتي تقام 

عىل ملعب الشــهيد الحبييش بكريرت فريقا 

الدين،  صالح  والجزيــرة  بالقلوعة  الروضة 

يف حني يلتقــي يف املبــاراة الثانية فريقا 

املنصورة والشعلة عىل ملعب الفقيد العلواين 

بنــادي املنصورة يف لقاء قوي يســعى من 

خالله الفريقان إىل وضع بصمتهم وتحقيق 

االنطالقة املثالية يف بداية املشوار.

وتستكمل مباريات الجولة عرص الســبت بلقاءين يجمع األول 

فريق التالل وامليناء عىل ملعب الشــهيد الحبييش بكريرت، يف حني 

ســيكون ملعب النرص مبديرية دار سعد مرسحا ملباراة فريقا النرص 

والجالء يف إطار منافسات الجولة.

وكانــت مباريات البطولة التي تقــام برعاية محافظ املحافظة 

األســتاذ أحمد حامد مللس قد افتتحت عــرص الجمعة املايض بلقاء 

جمع وحدة عدن وشمســان، اســتطاع من خالله فريق وحدة عدن 

من تحقيق فوز قيايس وكبري عىل منافســه فريق شمسان بثامنية 

أهداف لهدف وحيد.

لودر/ األمناء/ عارف أحمد:

 قام القائم بأعامل وكيل قطاع املشاريع 

بوزارة الشباب والرياضية محسن عيل بيبك، 

صباح أمس األربعاء، بزيــارة تفقدية مللعب 

كرة القــدم التابع لنادي عرفــان الريايض 

مبدينة لودر محافظة أبني، لالطالع عىل سري 

أعامل مرحلة فرش وتركيب العشب الصناعي 

واملمول مــن قائد ألوية الحامية الرئاســية 

العميد نارص عبدربه منصــور هادي والتي 

تنفذ من قبل وزارة الشــباب والرياضة، وكذا 

عــىل االحتياجات اإلضافيــة التي يحتاجها 

امللعب. 

وخالل زيــارة بيبك امليدانيــة التفقدية  

برفقة ســعد العمــري مدير عــام التدريب 

والتأهيل بوزارة الشــباب والرياضة ، ومدير 

املهندس  املشاريع  بقطاع  الهنديس  اإلرشاف 

القائم بأعامل وكيل  النجدي،  استمع  صادق 

قطاع املشاريع بوزارة الشباب والرياضة إىل 

رشح مــن قبل املقاول املنفــذ يحيى الحدي 

عن سري عملية فرش أرضية امللعب بالعشب 

متسارعة  بخطوات  تســري  والتي  الصناعي 

والذي من املتوقع أن يكون جاهزا خالل األيام 

القليلة القادمة، كام اســتمع بيبك من رئيس 

نادي عرفان الريايض الكابنت خالد مفتاح إىل 

حاجة امللعــب لبعض األعامل اإلضافية حتى 

تكتمــل فرحــة 

أبنــاء وشــباب 

خاصة  لودر  م/ 

يتعلــق  فيــام 

الســور  برفــع 

حديدي،  بشــبك 

تأهيل  واستكامل 

الرشقي  املــدرج 

وبناء  للملعــب 

الغريب،  املــدرج 

وبناء غرفتني مع 

الخدمات وتجهيز 

إنــارة للملعــب 

يخــرج  حتــى 

بصورة  العمــل 

متكاملة. 

القائم  بيبك،  أدىل محسن  زيارته  وخالل 

الشباب  بأعامل وكيل قطاع املشاريع بوزارة 

لـــ )األمناء( قال فيه:  والرياضة، ترصيحا 

»ســعداء بزيارة ملعب نــادي عرفان والذي 

الصناعي،  العشب  فرش  أعامل  فيه  تتواصل 

وخالل أيام ســيكون جاهزًا بإذن الله، وكذا 

االطالع عىل احتيــاج امللعب لبعض األعامل 

اإلضافية والتي ســيتم رفعهــا إىل الجهات 

املعنية العتامدها الحقا«. 

وأضاف بيبــك: »وتعتــر عملية فرش 

العشــب الصناعي هي مرحلة أوىل والقادم 

أفضل الســتكامل هــذا امللعــب، كام تأيت 

زيارتنا هــذه لعدد من املالعب التي ســيتم 

كمالعب  االصطناعي  بالعشــب  تعشــيبها 

العني والوضيع وشقرة باإلضافة إىل عرفان 

بناء عىل توجيهات وزير الشــباب والرياضة 

نايف البكــري يف ظل حرصه ومتابعته عىل 

رسعة اإلنجاز لتلك املالعب حتى يستفيد منها 

وعىل  املناطق،  تلك  يف  والرياضيون  الشباب 

ومالمسة  للرياضة  ورعايته  الكبرية  جهوده 

هموم وتطلعات الشباب والرياضيني يف كل 

محافظات الوطن«.

مكيراس/ األمناء/ بدر مقيبلي:

استهل فريق العقلة من مديرية الصومعة 

الجولــة الثالثة من دوري باصغري املســبحي 

مكرياس النسخة 5 مبفاجأة سارة وفوز كبري 

يف مباراة رائعة تزينت بالحضور الجامهريي 

الكبري و6 أهداف. 

الجولة الثالثة من دوري باصغري تواصلت 

مبتابعــة كبرية خارج امللعــب وتفاعالت عر 

والصوت  للواتس  املبارش  االجتامعي  التواصل 

والصورة عــر أثري الفيبوك لــألخ والصديق 

الرائع جالل امضمجي. 

وعرص يوم أمس قال فريق العقلة كلمتــه مخالفا كل التوقعات 

التي سبقت املباراة وفاز عىل املجد العنايب 2/4 ,فمع انطالق صافرة 

الحكم ســجل العقلة أوىل أهداف املباراة )يــارس اليزيدي( وبعد 10 

دقائق اســتدرك مهاجم املجد عبدالله صالح الحــدي التعادل وخالل 

عرشين دقيقة من تبادل السيطرة والكر 

والفر أضاف املجد الهــدف الثاين أحمد 

العاقل. 

ويف شوط املدربني أكد مدرب العقلة 

ملجريات  قراءته  صنعــاء(  )أبو  املجتهد 

املبــاراة بالتعليــامت والتغيريات وغرّي 

مجريــات املباراة لصالــح فريقه بداية 

لنجم  الثــاين  والهدف  التعــادل  بهدف 

زمالؤه  وأضاف  اليزيــدي  يارس  الفريق 

قاسم الشــهري وعامر القبايل الهدفني 

الثالــث والرابع لتنتهي املبــاراة القوية 

بفوز العقلة 4/ 2. 

وبهذا الفوز يتصدر العقلة املجموعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات 

ومجد العنب ثانيا برصيد4 نقاط مــن 3 مباريات وتالل البويب ثالثا 

برصيد 4 نقاط من مباراتني والفداء رابعا برصيد 3 نقاط من مباراتني 

واالتحاد أخريا 0نقاط من مباراتني.

أبني / األمناء / نبيل ماطر    

يعقد اتحاد كرة القدم يف محافظة أبني، صباح اليوم الخميس، أوىل 

اجتامعاته يف ديوان السلطة املحلية بقاعة مكتب الشباب والرياضة يف 

مدينة زنجبار، مركز املحافظة، برئاسة الكابنت جياب عبدربه باشافعي 

ونائبه ثعلب املالعب 

الكابنت  اليمنيــة 

مكيش،  عبداللــه 

وذلك بعــد التعديل 

املجلس  قــوام  يف 

واعتــامده  اإلداري 

االتحاد  قبــل  من 

مع  تزامنا  العــام، 

انطــالق الــدوري 

العــام اليمني لكرة 

القدم.

هذا  ويحظــى 

بثقــة  االتحــاد 

االتحاد العام للعبة، 

حيــث يتوقــع أن 

يقوم االتحاد بإعداد برامج وخطط وأنشــطة رياضية تساهم يف الرقي 

بالرياضة األبينية، باإلضافة إىل تشــكيل اللجان الفرعية لالتحاد ممن 

ميتازون بالخرة والكفاءة ملا من شأنه امليض باالتحاد نحو األفضل.

يذكر أن اختيار شــخصيات رياضية لها ثقلها كأمثال الكابنت جياب 

عبدربه باشافعي )الشبح( والكابنت عبدالله مكيش ثعلب املالعب اليمنية 

وعارف الوادي والكابنت ريجي دباء ومحمد أحمد الفقريية ستســاهم 

يف تغيري خارطة الطريق التحاد أبني بعد أن شهد إرهاصات حالت دون 

إقامة أي نشاط يذكر.

 باتيس/ األمناء/ عارف أحمد:

التحق فريق الشباب من يرامس بركب املتأهلني إىل الدور الثاين )مثن 
النهايئ( بعد فوزه املستحق عىل فريق الرشارة من باتيس بأربعة أهداف 
نظيفــة يف اللقاء الذي جمعهام عرص الثالثاء عىل ملعب نادي الســد 
الريايض مبنطقة باتيس يف مديرية خنفر ضمن منافسات الدورالـ 32 
لبطولة الفقيد الشيخ عيل عبدالله العيسايئ الكروية للفرق الشعبية يف 

والتي  الخامسة  نسختها 
ينظمهــا اتحــاد باتيس 
من  بدعم  الشعبية  للفرق 
لإلسمنت  باتيس  مصنع 
ومبشــاركة 32 فريقــا 
ميثلــون مختلف مناطق 
خروج  وبنظام  أبني  دلتا 

املغلوب من مرة واحدة. 
املبــاراة جــاءت من 
الضيف  وهو  واحد  طرف 
شــباب يرامس الذي كان 
الطرف األفضل يف معظم 

فرتات اللقاء مســتغال تواضع أداء خصمه الذي حاول بكل جهده غلب 
املعطيات دون جدوى يعد أن اســتطاع فريق  شــباب يرامس اإلمساك 
بزمام األمور يف مساحات امللعب بتفوق واضح جعل وصوله إىل شباك 
رشارة باتيس يف املتناول وتحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة ســجلت 
مناصفة بواقع هدفني يف كل شــوط ، وتناوب عىل تســجيله كل من 
حسن منذوق هدفني، وعبدالله خالد عمر وصالح سمقه، ليساهموا يف 
عبور فريقهم إىل محطة دور ال16 ، فيام ودع رشارة باتيس املســابقة 

من دورها التمهيدي األول.
حرض املبــاراة رئيس القيادة املحلية بانتقايل خنفر حســني ثابت، 
وعضــو املجلس االنتقايل فيصــل باعرفه ومدير مكتــب اتحاد الفرق 
الشــعبية خنفر أســام’ املوقري ورئيس اتحاد الفرق الشعبية مبنطقة 

باتيس فاروق عيل عبيد، ومستشار منظمة السالم صالح مبلغ .
 أدار اللقاء وسيم حســني ورفعت بقبق ويسلم دهمس، ونقل عر 

اإلذاعة الداخلية للملعب بصوت املعلق نارص محسن العطوي. 
وتتواصل اليوم الخميس منافســات البطولــة بلقاء يجمع فريقي 

صقور اللكيدة ونرص الحصن.

»بيبك« يطلع على �ضري اأعمال فر�ش الع�ضب ال�ضناعي والحتياجات الإ�ضافية مللعب عرفان

العقلة يهزم العنابي ويت�ضدر املجموعة الأوىل من دوري با�ضغري

اليوم .. احتاد كرة القدم اجلديد 
يعقد اأوىل اجتماعاته باأبني

�ضباب يرام�ش يخمد �ضرارة باتي�ش برباعية نظيفة 
ويتاأهل اإىل ثمن نهائي دوري الفقيد العي�ضائي

غدا اجلمعة.. ا�ضتئناف مباريات دوري عدن املمتاز


