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رياضة

عدن /األمناء /  عالء عياش :

تنطلق عرص غد الجمعة عىل مالعب 

لدوري  الرابعة  الجولة  منافســات  عدن 

عدن املمتاز لكرة القــدم لألندية ، والتي 

تقام برعاية محافظ املحافظة األســتاذ 

أحمد حامد مللس وبالتنســيق مع مكتب 

الشباب والرياضة بعدن .

الرابعة من  الجولة  مباريات  وتفتتح 

حيث  لقاءات،  ثالث  بإقامة  املنافســات 

الحبييش  الشــهيد  ملعب  عــىل  يلتقي 

يف  والجالء  شمســان  فريقــا  بكريرت 

املنازلة  لقاء يســعى من خالله طرفــا 

إىل تضميد جراحه عىل حســاب اآلخر ، 

التي  الجولة املاضية  وتعويض خســارة 

الشعلة  من  شمســان  الفريقان  تلقاها 

بهدف نظيف، والجالء من املنصورة بذات 

النتيجة .

وعىل ملعب باوزير باملعال يأمل فريق الروضة يف مواصلة مسلســل 

تقديم العطاءات والعروض القوية خالل مشواره يف البطولة وذلك عندما 

يلتقي ضيفه فريق الشــعلة صاحب النقاط الثالث ، وعىل ملعب باحبيب 

بالربيقة يصطدم فريق الجزيرة بضيفه متصــدر ترتيب البطولة برصيد 

تسع نقاط فرق وحدة عدن .

وعرص السبت سيكون ملعب الشهيد الحبييش بكريرت عىل موعد مع 

لقــاء قوي يجمع العميد التالل مع ضيفــه الطامح فريق املنصورة ، يف 

مباراة ســيحاول من خاللها الفريق مواصلة مشوارهم بثبات واقتناص 

النقاط الثالث ، يف حني تختتم مباريــات الجولة عىل ملعب النرص بدار 

سعد  مبباراة أخرية تقام عرص األحد وتجمع فريقا النرص وضيفه امليناء .

األمناء / خاص :

فريق  ســلة  أنهت 
يف  مشــاركتها  امليناء 
البطولــة  منافســات 
العربيــة لكرة الســلة 
 ، باإلســكندرية   33
الفتح  أمام  بالخســارة 
 ( املغــريب  الرباطــي 
103/66( ، وذلــك يف 
اللقاء الذي أقيم  بصالة 
بــرج العرب لحســاب 
مباريات الجولة األخرية 
الدور  منافســات  من 

األول .
امليناء  فريق  وتلقى 
الخســارة الثالثة خالل 
البطولة  يف  مشــواره 
التي تشــهد مشــاركة 
19 فريقــا من مختلف 
البلــدان العربية وزعت 
4  مجموعــات  عــىل 

يتأهل أول وثاين املجموعات للدور الثاين 
صالتي  البطولة  منافسات  وتستضيف   ،
نادي االتحاد وبرج العرب باإلســكندرية 
يف الفــرتة بني ) 29 ســبتمرب وحتى 9 

أكتوبر ( .
وســيطر العبو فريق الفتح املغريب 
األوىل مســتغلني  الفرتة  عىل مجريات 
حالة التوهــان واإلرباك التي ظهر عليها 
العبو امليناء ليتمكنوا من حســم الفرتة 
األوىل بواقــع ) 28/13 ( بفضــل تألق 
محــرتف الفريق األمريــي )ماركوس 
ويســي( الذي أحرز العــدد األكرب من 

نقاط الفريق يف هذه الفرتة .
املغريب  الرباطي  الفتح  فاعلية العبو 
الثانية  الفرتة  يف  اســتمرت  الهجومية 
واستطاعوا يف انهاء تفاصيلها بأريحية 

مطلقة وبنتيجة ) 33/9( .
انتفاضة من  الثالثة شــهدت  الفرتة 
جانب العبوا فريق امليناء من خالل اظهار 
مســتوى مغاير يف هــذه الخاصة التي 
واستطاعوا  الفريق  العبوا  متييز  شهدت 
عىل اثرها حسم تفاصيلها ) 22/18( ،، 
الفرتة الرابعة كانت اكرث حامســا وندية 
من جانــب الطرفني اللــذان متكنا يف 
الفرتة ملصلحة  لتنتهي  التســجيل  تبادل 
الفتح املغريب ) 24/22( ، لينتهي اللقاء 
الفتح املغــريب بنتيجة اجاملية )  بفوز 

. )103/66
ويف اللقــاء اآلخر والذي جمع ممثل 
اليمن اآلخر شــعب حرضموت والفريق 
الجزائــري وداد بوفارك عىل صالة نادي 
مباريات  ولحســاب  السكندري  االتحاد 

الجولة األخرية للمجموعة الثالثة ، خرس 
الثالثة  فريق شــعب حرضموت مباراته 
بنتيجــة ) 101/71 ( ليودع البطولة من 

الدور األول .
حرضموت  شــعب  فريقا  وشــارك 
وامليناء ممثالن عن كرة السلة اليمنية يف 
البطولة العربية لألندية 33 باإلسكندرية 
والتي تجري منافساتها عىل صالتي نادي 
االتحاد الســكندري وبرج العرب ، حيث 
وقع فريق املينــاء يف املجموعة األوىل 
اللقب ومســتضيف  إىل جانــب حامل 
البطولــة االتحاد االســكندري و البليدة 
الجزائري والفتح املغريب ، يف وقع شعب 
الثالثة إىل  حرضمــوت يف املجموعــة 
جانب األهي املرصي والفتح الســعودي 

ووداد بوفارك الجزائري .

 أبني / نبيل ماطر :

جرت  الثالثاء املايض ، يف قاعة اإلجتامعات مبكتب وزارة الشــباب 
والرياضة يف ديوان الســلطة املحلية مبديريــة زنجبار مركز محافظة 
أبني ،  مراســيم ســحب قرعة بطولة كأس الذكرى الـــ 58 لثورة 14 
أكتوبر املجيــدة ألندية محافظة أبني ، التي تقام برعاية الشــيخ أحمد 
صالح العييس رئيس اإلتحاد اليمني لكرة القدم و معايل وزير الشــباب 
والرياضة نايف صالح البكري و اللواء الركن ابوبكر حسني سامل محافظ 
محافظة  أبني، بالتنســيق مع اإلتحاد العام للعبة ومكتب وزارة الشباب 

والرياضة باملحافظة وتنظيم فرع إتحاد اللعبة باملحافظة .
 وخالل مراسيم سحب القرعة التي جرت بحضور رؤساء ومندويب 
األندية املشــاركة والبالغ عددها 21 فريقا ،  تم من خالله مناقشة كافة 
الجوانــب التنظيمية و الفنية املتعلقة بالبطولــة التي اعتمد فيها نظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة . 
و تضمنت قرعــة أندية دلتاء أبني وأحور وشــقرة التي وزعت إىل 
مجموعتني ضمــت املجموعة األوىل أندية )التعــاون ، الفجر الجديد ، 
الهالل، شباب الدرجاج ، بنا،  أحور (، فيام ضمت املجموعة الثانية أندية 
)خنفر، شقرة  ، سد باتيس ، الجيل الصاعد ، حسان التي وضعته القرعة 

باي ( واملجموعة الثالثة اندية يافع وشملت )رسار - سباح- رصد( .
 ويف نفس الســياق ضمت قرعة املنطقة الوسطى التي اجريت يف 
مدرســة الشهيد محمد حســني ناجي للتعليم األسايس مبدينة لودر و 
التي توزعت اىل مجموعتني اتت عــىل النحو التايل املجموعة األوىل ) 
زارة ، جوبان الحضــن ، امرصة (، فيام ضمت املجموعة الثانية )  العني 
، الوضيــع، عرفان التي وضعته القرعة باي،  عىل ان يتأهل فريق كبطل 
ممثــل ألندية املنطقة الوســطئ ، و يتأهل بطل مــن كل مجموعة من 
املجموعات الثالث لتجــرى بينهم القرعة للعب يف مربع الكبار،  ليتأهل 
فريقان لتحديد بطل بطولة كأس الذكرى الـ 58 لثورة 14 أكتوبر املجيدة 

ألندية محافظة أبني .

حلج/ األمناء/ وحيد الشاطري:

التقــى  األخ خالد عوض اليــامين مدير عام مكتب الشــباب والرياضة 
باملحافظــة مبكتبه إداريت ناديي الرشارة والحســيني لألندية محافظة لحج 
للتلمس عن قرب أبرز الصعوبات واملشــاكل العالقة، أهمها الدعم  املايل الذي 
يسري نشــاط الناديني اللذين يســتعدان بصورة جيدة للدخول لتجمع أبطال 

املحافظات لكرة القــدم  للصعود إىل 
مصــاف الثانيــة. يف بداية االجتامع 
الناديني وقال  بقيــاده  اليامين  رحب 
التعريف  إن لحج ورياضتها غنية عن 
مــن خــالل عراقتها يف مشــاركة 
بجمهورية  العبدلية  السلطنة  منتخب 
مرص العربيــة وهذا يعطيها الحق يف 

املنافســة إلظهار فرقها مبســتوى يليق مبكانة وتاريخ رياضة لحج، وحث 
اليامين الناديــني بتجهيز فرقها يف التجمعات للصعــود إىل مصاف الدرجة 
الثانية وتوعد بتوجيه الدعم املادي واملعنوي لي يظهران مبســتوى عال يف 

التجمعات.
يف اللقاء تحــدث اإلخوة مهدي العمري رئيس نادي الحســيني ومحمد 
البز رئيس نادي الرشارة وحميد مســيمن أمني عام  نادي الحســيني ومحمد 
صالح سليامن مدير النشاط الريايض بنادي الرشارة، حيث تطّرق الجميع عن 
أوجه الدعم املادي واملعنوي وتوفري مستلزمات رياضية من الرشكات الخاصة 
بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة باملحافظة والسلطة املحلية باملحافظة 
لي يظهر الناديان مبستوى مرشف يرشق الرياضية اللحجية من خالل صعود 
الناديــني إىل مصاف الدرجة الثانية، ويف الختام شــكر اليامين الحضور يف 
مقدمتهم  األخ فصيل شــوكرة مستشار املحافظ لشــؤون الرياضة ونتمنى 
للناديني التوفيق والنجاح والصعود إىل مصاف الدرجة الثانية بإذن الله تعاىل.

حرض اللقاء اإلخوة فيصل شــوكرة مستشــار املحافظ لشؤون الرياضة 
وعي مقبل النابهي مدير االتحادات واألندية للمكتب.

امليناء و�شعب ح�شرموت ينهيان م�شاركتهما 
يف البطولة العربية لكرة ال�شلة باخل�شارة

�شحب قرعة بطولة كاأ�س اأكتوبر 
الكروية  لأندية اأبني

اليماين يلتقي اإدارتي ال�شرارة واحل�شيني 
ملناق�شة ا�شتعداد الناديني لأبطال املحافظات

تنطلق غدا اجلمعة.. لقاءات قوية يف اجلولة الرابعة لدوري عدن املمتاز


