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رياضة

عدن / األمناء / عالء عياش :
تســتأنف عرص غد الجمعة وبعد غد 
الســبت عىل مالعب األندية بالعاصمة 
لبطولة  الثانية  الجولــة  مباريات  عدن 
دوري عدن املمتاز لكــرة القدم لألندية 
والذي يقام برعايــة محافظ املحافظة 

األستاذ أحمد حامد مللس .
ثالث  الجمعــة  غد  عــرص  وتجري 
مباريات حيث يلتقي يف املباراة األوىل 
والتي تقام عىل ملعــب باوزير باملعال  
فريقا شمسان والروضة بالقلوعة، يف 
فريقا  الثانية  املبــاراة  يف  يلتقي  حني 
املنصورة ووحدة عدن عىل ملعب الفقيد 
العلواين بنادي املنصورة يف لقاء قوي 
يســعى مــن خاللــه الفريقني وضع 
بصمتهم وتحقيق االنطالقة املثالية يف 
املشوار ، يف حني يخوض فريقا  بداية 
الشــعلة والنرص لقاءا يقام عىل ملعب 

باحبيب بالربيقة .
عرص  الجولة  مباريات  وتســتكمل 
السبت بلقاءين يجمع األول فريق التالل 

والجزيرة عىل ملعب باحبيب بالربيقة، 
يف حني تختتم  مباريــات الجولة يف 
مباراة تجمع  فريقا الجالء وامليناء يف 

إطار منافسات الجولة .
للبطولة  املنظمــة  اللجنــة  وكانت 

قــد أصدرت قــرارا برتحيــل مباريات 
الجولــة األوىل للبطولة إىل نهاية دور 
الذهــاب، والتي تعرث إقامتها بســبب 
حالة الطوارئ التي شــهدتها املحافظة 

األسبوع املايض.

الغيضة/ األمناء /مختار باداس:
فوزًا  األوملبي  الوطنــي  املنتخب  حقق 
صعبا عىل فريق نــادي فرتك املهرة بهدف 
نظيف يف اللقاء الذي جمعهام  عىل ملعب 

الشهيد مخبال مبدينة الغيضة .
يف الشوط  األول قدم املنتخب األوملبي 
بقيادة مدربة امني الســنيني ومســاعده 
الكرات  وتناقل  تكتييك  عرضا  انورعاشور 
بأســلوب جميل وتوج ذلك  األداء بتسجيل 
العبة  بوســطة  املباراة  يف  الوحيد  هدفه 
األول  الشــوط  عمر منصور يف د38 من 
،ورغم ولوج شــباك فرتك بهــدف اال انه 
انتفض بقوة وشــن عدد مــن الهجامت 
ابرزها هجمة يزيد سبيت وتسديدة محمد 
بن رعية الصاروخية التي ابعدها بصعوبة 
حارس املنتخب األوملبي اسامة حيدر فوق 
العارضة ،وتســديدة عيل حمدون القوية 
التي مــرت جــوار القائم االميــن ملرمى 

األوملبي. 
ويف الشوط الثاين بعد فرتة االسرتاحة 
واضحة  برزت  السنيني  املدرب  وتوجيهات 

املنتخب  رغبة 
اضافــة  يف 
اخرى  اهداف 
صالبة  ،ولكن 
ت  عــا فا لد ا
الفرتكاويــة 
س  حــام و
عبــني  لال ا
دون  حــال 
األوملبي  تقدم 
باهداف اخرى 
املقابل  ويف   ،
ضغــط فرتك 
عىل  بقــوة 
مرمى االوملبي 

وكاد ان يحرز التعادل من خالل عدة فرص  
تحصل عليها بواســطة الكابنت ابوحليمة 
، واهــدر فرتك  ورفاقه ســبيت واخرين 
فرصة التعادل الكبــرة من عالمة الجزاء 
يف د35 التي نفذها عبدالله برعيه وتصدى 
لها حارس مرمــى األوملبي برباعة ،وفيام 

تبقى من الوقت تبادل الفريقني الهجامت 
بطمــوح الفوز  دون تغيــر يف النتيجة 
،لينتهي اللقاء بفوز صعب وبشق االنفس 
)بهــدف دون مقابل ( ملصلحــة منتخبنا 
األوملبــي ممثــل بالدنــا  يف  التصفيات  

اآلسيوية القادمة يف الدوحة .

باتيس/ األمناء / عارف أحمد:
تأهل فريق االتحــاد من الحصن إىل 
الفقيد  )الـ 16( من بطولة  الثاين  الدور 
الشــيخ عيل عبدالله العيسايئ الكروية 
للفرق الشعبية يف نسختها الخامسة بعد 
فوزه املثر عىل منافســه فريق كاظمة 
مــن املخزن  4/3 بــركالت الرتجيح يف 
املباراة التي جمعتهام عىل أرضية ملعب 
نادي السد الريايض مبنطقة باتيس يف 
للمســابقة  األول  التمهيدي  الدور  إطار 
التي ينظمها اتحاد باتيس للفرق الشعبية 
بدعم من مصنع باتيس لإلسمنت والتي 
دلتا  ميثلون  فريقا   32 مبشــاركة  تقام 
أبني مبديريتي زنجبــار وخنفر واعتمد 

فيها نظام خروج املغلوب من مرة واحدة.  
وكان الوقت األصيل للمباراة قد انتهى 
شبكة،  كل  يف  بهدفني  االيجايب  بالتعادل 
حيث تقدم االتحاد أوال عن طريق حامدي 
العبادي يف د/ 17 ، قبل أن يســجل حامد 
جعيم التعــادل لكاظمة يف د/ 26  انتهت 

به مجريات الشوط األول. 

ويف الشوط الثاين عاد االتحاد  للتقدم  
مرة أخرى عرب ســامل محمد الشــحمه ، 
قبل أن يتمكن كاظمة مــن إدراك التعادل 
مرة أخرى عــرب ذات الالعب حامد جعيم ، 
ليستمر التعادل اإليجايب سيد املوقف خالل 
األوقات األصلية رغم تعدد الفرص السانحة 
،  ليحتكم الفريقان  التي أتيحت للفريقني 

إىل ركالت الرتجيــح ، كحل 
أخر لحســم هوية املتأهل 
والتي ابتسمت لصالح فريق 
االتحاد مــن الحصن ، الذي 
بنتيجة  مثــرا  فوزا  حقق 
بطاقــة  واقتنــص   ،4/3

العبور  لثمن النهايئ.
حرض اللقاء مدير مكتب 
م/خنفر  والرياضة  الشباب 
رفعت بقبق ، ورئيس اتحاد 
عيل  فاروق  الشعبية  الفرق 
عبيــد ، ورئيس نادي الجيل 
الصاعد أحمد منصور عقيل 
ومدير مكتــب اتحاد الفرق 
أسامة  خنفر  مديرية  الشعبية 
املوقري ، وعضو اتحــاد الكرة باملحافظة 

ريجي دباء.
أدار املباراة عبده كريف ووسيم حسني 
ورشيد سعيد ، ونقلت عرب اإلذاعة الداخلية 
للملعــب بصــوت املعلق نارص محســن 

العطوي.

أبني / األمناء / نبيل ماطر :
يســدل صباح اليوم  الخميــس يف قاعة نادي حســان الريايض 
يف مدينة زنجبار مركز محافظة أبني،  الســتار عــن فعاليات الدورة 
التحكيمية لكرة اليد التي ينظمها فرع االتحاد يف محافظة أبني بقيادة 
الكابنت انيل صالــح امذيب و برعاية معايل وزير الشــباب والرياضة 
نايف صالح البكري و محافظ محافظة أبني اللواء الركن أبوبكر حسني 
سامل و بإرشاف قطاع التدريب والتأهيل بالوزرة وبالتنسيق مع االتحاد 
العام لكرة اليد ومكتب وزارة الشــباب والرياضة باملحافظة التي شارك 
فيها 20 حكاًم ميثلون محافظات أبني وعدن ولحج و اقيمت  للفرتتني 
الصباحية واملسائية ملدة ثالث أيام ، لهدف تأهيل ورفع مستوى التحكيم  
ورفده بدماء شابه وجديدة ، واكتسابهم معارف ومفاهيم جديدة فيام 
يخص ويتعلق بالتحديثات األخرة للقوانني الدولية املســتحدثة للعبة 
الصاالت والشاطئية، من أجل االستخدام السليم لقرارات الحكم والحكام 

املساعدين واملساهمة يف االرتقاء والنهوض مبستوى اللعبة .
تلقى املشاركون يف هذه الدورة، التي تأيت ضمن خطط وبرامج اتحاد 
فرع كرة اليد يف محافظة أبني للعام الحايل2021م،  والتي يحارض فيها 
املــدرب خالد يحيى املطري - عدًدا من املعارف والتطبيقات النظرية عرب 

جهاز العرض التلفزيوين والتطبيق العميل عىل ملعب مبنى النادي .
يذكر أنه منذ العام 2011 م مل تقم أي دورة جمعت الثالث املحافظات 
يف أبــني،  التي تكاد أن تكون خارج خارطة وزارة الشــباب والرياضة 
رياضيًا ، إال أن الكابنت انيل صالح امذيب رئيس اتحاد كرة اليد باملحافظة 
بذل جهودا كبرة لقيام هذه الدورة،  بالتواصل واالتصال مع مســؤويل 
الوزارة وفرعها بأبني وقيادة الســلطة املحلية لتثبيت هذه الدورة وجلب 
املدربني واملتدربني إىل مدينة زنجبــار عاصمة املحافظة، وهذه نقطة 

تحسب لرئيس اتحاد كرة اليد املتألق دومًا .
كام ســيتم توزيع الشهادات للمشــاركني بحضور قيادات السلطة 

املحلية يف املحافظة.

عدن/ األمناء/ املركز اإلعالمي :
عــززت إدارة نادي املنصورة عرص الثالثــاء صفوف الفريق الكروي 
األول وذلــك من خالل التعاقــد مع املهاجم حســن العنربي للعب يف 
صفوف العنايب خالل الفرتة القادمة يف صفقة تعترب جيدة ستســاهم 

يف تدعيم صفوف الفريق املشارك يف دوري عدن املمتاز .
ويأيت توقيع العقد مع املهاجم حســن العنربي يف إطار سعي إدارة 
النادي ممثلة برئيســها األســتاذ أحمد عيل الداؤودي لتدعيم صفوف 
الفريق بدمــاء جديدة تســاهم يف ظهور الفريق بصــورة طيبة يف 

املنافسات القادمة .
وأبرمت الصفقة يف مقر النادي ممثــل بعضو مجلس اإلدارة أمني 
قاسم ثابت مع الالعب واملهاجم البارز حسن العنربي يف صفقة انتقال 

ملدة موسم واحد يلعب من خالله يف صفوف العنايب .
ويعترب املهاجم حسن العنربي واحدًا من األسامء البارزة يف الساحة 
املحلية ، وسبق له أن خاض تجارب سابقة مع أندية وحدة عدن والتالل 

وشمسان.

غدا اجلمعة.. ا�ستئناف دوري عدن املمتاز باإقامة مباريات اجلولة الثانية

املنتخب الأوملبي يتغلب على نادي فرتك املهرة ب�سعوبة )بهدف نظيف(

الحتاد اإىل ثمن نهائي دوري الفقيد العي�سائي بفوزه على كاظمة بركالت الرتجيح

اليوم .. اختتام فعاليات الدورة 
التحكيمية حلكام كرة اليد يف اأبني

)ح�سن العنربي( جديد كتيبة العنابي


