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عدن / األمناء / عالء عياش :

افتتحت صباح أمس االثنني صالة الفقيد عيل أســعد مثنى الرياضية املغلقة مبدينة الشيخ عثامن 
محافظة عــدن ، والتي تم إعادة تأهيلها بدعم ورعاية من صندوق رعاية النشء والشــباب والربنامج 

السعودي للتنمية وإعامر اليمن ، تأهباً الستقبال املسابقات والبطوالت الرياضية .
وجرى تســليم الصالة لوزارة الشــباب والرياضة من قبل الربامج السعودي للتنمية وإعامر اليمن 
ممثلــة مبديرها أحمد املدخيل والوفــد املرافق له ، بحضور نائب وزير وزارة الشــباب والرياضة منري 
الوجيه، وبدر معاون نائب محافظ محافظة عدن والقائم بأعامل وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع 

الرياضة خالد الخليفي ، وعدد من وكالء ومدراء عموم مكاتب وزارة الشباب والرياضة .
وبعد قص رشيط افتتاح صالة الشــهيد عيل أسعد مثنى ، شــهدت إقامة حفل كرنفايل مبسط نفذ 
من العبي بعض األلعــاب الرياضية بعدن ، من خالل تقديم العروض االســتعراضية يف ألعاب املالكمة 
والتايكواندو والجودو والطاولة ، باإلضافة إىل بعض الكلامت التي ألقيت ممثلة عن الربنامج الســعودي 
للتنمية وإعامر اليمن والســلطة املحلية بعدن ووزارة الشباب والرياضة ، أكدت جمعيها أن االفتتاح يعترب 
منجزا كبريا ســيعود بالنفع والفائدة عىل الرياضيني والرياضة بعدن والتــي ظلت لفرتة طويلة تفتقد 

لوجود صالة رياضية مؤهلة تستضيف الفعاليات والبطوالت الرياضية .
تجدر اإلشــارة إىل أن صالة الفقيد عيل أســعد مثنى الرياضية املغلقة مبدينة الشيخ عثامن قد تم 
إنشــاؤها يف العام 1986 ، استقبلت الكثري من البطوالت واملســابقات الرياضية املحلية والدولية وكان 
اهمها بطولة غرب آســيا لكرة الســلة 2000 ، قبل أن يتم إعادة تأهيلها بسبب األرضار التي طالها بسبب 
أحداث حرب 2015 ، عىل مرحلتني بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب والربنامج السعودي للتنمية 
وإعامر اليمن  من خالل أعامل االضاءة والتكييف وتركيب الرتتان وســاعة إلكرتونية باإلضافة إىل توفري 

مولد كهربايئ.

رياضة

مكيراس / االمناء /  بدر مقيبلي :

للمــرة الثالثة عىل التــوايل فاز فريق التالل بدوري الشــيخ باصغري 
املسبحي لكرة القدم يف نسخته الخامسة لكرة القدم يف مديرية مكرياس 
بفوزه عــر أمس األول الســبت عىل فريق شــباب الصومعة برضبات 

الرتجيح 5/6 بعد تعادل الفريقني اإليجايب بهدف لكل منهام. 
حيث تقدم التالل يف الشــوط األول بهدف النجم محمد طارق ومتكن  

شــباب الصومعة من تعديل كفة املباراة 
املتألق  الثــاين  بتوقيــع  الشــوط  يف 

عبدالجليل النجار. 
وكيل  ســلم  املبــاراة  نهايــة  ويف 
املسبحي  زيد  املهرة محمد عيل  محافظة 
وراعــي البطولة الشــيخ أحمــد محمد 
باصغري املســبحي ومدير مكتب الشباب 
والرياضة باملديريــة عادل الحنش كأس 
الــدوري لكابنت فريق التــالل ) البويب 
الصايص  الوطنــي عالء  املنتخب  ( نجم 
وكأس الوصيــف لكابنت فريق شــباب 
الصومعة النجم عادل املضوي وامليداليات 

الفضية وكأس املركــز الثالث وامليداليات الربونزية لفريق شــباب مرتعة 
محمد عيل حنش وكاس الفريق املثايل لفريق شباب مكرياس. 

 وتســليم كأس أفضل العب يف الدوري للنجم جميل الجروي من فريق 
التالل وكأس أفضل حارس للســد املنيع عبداللــه أحمد القطيش من فريق 
شباب عريب وكأس هداف الدوري من للنجم  ريان الجروي من فريق شباب 

الصومعة برصيد أربعة. 
وكذلك تكريم لجان التحكيم والتنظيم واإلعالم وكل من ســاهم ودعم 

وتعاون يف إنجاح هذا الدوري السنوي.

بعد اإعادة تاأهيلها.. افتتاح ال�ضالة الريا�ضية املغلقة بعدن 

التالل بطال وال�ضومعة و�ضيفا لدوري با�ضغري امل�ضبحي مبكريا�س

باتيس / األمناء /  عارف أحمد :

حجز  فريق النر من زنجبار تذكرة العبور األوىل  
اىل نهايئ بطولة الفقيد الشــيخ عيل عبدالله العيسايئ 
الكروية للفرق الشعبية يف نســختها الخامسة بعدما 
أطاح مبنافسه فريق األمازون من الدرجاج  بهدف دون 
رد يف اللقــاء الذي جمعهام عــر  األحد عىل ملعب 
نادي الســد الريــايض يف أوىل لقــاءات دور االربعة 
للمســابقة التي ينظمها اتحاد باتيس للفرق الشــعبية 
بدعم من مصنع باتيس لإلســمنت وأقيمت مبشــاركة 
32 فريقا ميثلون مختلف مناطــق دلتا أبني مبديريتي 
خنفر وزنجبار واعتمد فيها نظــام خروج املغلوب من 

مرة واحدة.
ويدين النر مــن زنجبار بهذا الفــوز إىل العبه 
أحمد جامل  العويني الذي ســجل هدف املباراة الوحيد 
يف شــوطها األول ليساهم يف عبور فريقه اىل محطة 

الختام كطرف اول.
أوىل مواجهــات نصف النهايئ اكتســت باإلثارة 
والندية يف ظل رغبة كل طرف عــىل تحقيق االنتصار 

ومواصلة املشــوار واإلقرتاب من منصــة التتويج ، إال أن 
الوصول إىل الشــباك كان مســتعصيا قبل أن يفك شفرته 
العب النر أحمد العويني بتســجيله هــدف فريقه الذي 
انتهت به أحداث الشــوط األول واملباراة عــىل اعتبار أن 
الشــوط الثاين مل يأت بأي جديد عىل مســتوى النتيجة ، 
رغم ارتفاع ســخونة اللقاء يف الشوط الثاين خاصة من 
جانب األمازون الــذي حاول تدارك املوقــف والعودة إىل 
واجهة املباراة إال أن جميع محاوالته باتت بالفشل يف ظل 
الحضور الجيد لالعبــي النر الذين حافظوا عىل تقدمهم  

حتى النهاية. 
وبهذه النتيجة يعلن فريق النر من  زنجبار نفســه 
أول طريف النهايئ يف انتظار الطرف الثاين الذي سيتحدد 
اليوم الثالثاء من خالل املواجهة التي ستجمع أبناء املنطقة 

الواحدة فريقي األحرار واألهيل يف ديريب باتيس.
حرض املبــاراة مدير مكتب الشــباب والرياضة للفرق 
الشعبية م/ خنفر أســامة املوقري ، ورئيس اتحاد باتيس 
للفرق الشعبية ، رئيس نادي السد االستاذ  فاروق عيل عبيد 
)أبو جميل ( ونائب رئيس نادي التعاون صالح مهدي نر 

ورئيس اتحاد الرواء للفرق الشعبية رمزي امسعيدي.

ن�ضر زجنبار يحجز البطاقة الأوىل لنهائي دوري الفقيد العي�ضائي

�ضم�ضان يتوج بطاًل لت�ضفيات عدن املوؤهلة لبطولة الفقيد خالد �ضالح للجودو لأندية املحافظات
عدن / األمناء / خاص : 

لتصفيات  ابطاال  شمســان  فريق  العبو  توج 
محافظة عدن واملؤهلة لبطولة الفقيد خالد صالح 
حســني يف رياضة الجودو ألنديــة املحافظات ،  
والتي نظمها فرع اتحاد اللعبة تحت إرشاف مكتب 
الشــباب والرياضة بعدن، وبرعايــة معايل وزير 
الشــباب والرياضة نايف البكــري ومحافظ عدن 
االســتاذ احمد حامد مللس،  واستضاف منافساتها 

بساط نادي الروضة مبديرية القلوعة .
وشــارك يف تصفيــات البطولــة التي تقام 
نهائياتها يف محافظة لحج نهاية الشهر الجاري، 
اندية شمســان وامليناء والروضة والجالء، إضافة 
اىل فريق مدرســة عدن الربيطانية ، تنافسوا يف 
 50،45،40،35،30،25،20 ( الناشئني   فئتي  اوزان 
( و فئة الشــباب ) 66،60،55، +66 ( ، وشــهدت 
املنافســات حضورا جامهريا كبريا وسط تنافس 
قوي ومثري بني العبو الفرق املشــاركة اسفر يف 
نهاية املطاف عن فوز نادي شمسان باملركز األول ، 
وتساوي ناديي الروضة والجالء بالنقاط يف املركز 

الثاين .
جاءت النتائج الفردية لالعبني املشاركني عىل 

النحو التايل:
فئة الناشئني :

) وزن20كجــم( : األول بتــار أحمد بن احمد 
)الروضة( الثاين عامر رفعت أحمد )الروضة( .

األول   : وزن25كجــم(   (
ســعيد  رامــي  عبدالرحمــن 
)الجالء( الثاين بديع عادل سعيد 

)الروضة( .
األول   :  ) وزن30كجــم   (  
الثاين  )شمســان(  وليد  محمد 

عبدالحكيم الحمدي )الجالء( .
: األول   ) 35 كجــم  ) وزن 
الثاين  )الروضة(  منصور  صائل 

معاد رامي  )الجالء( .
األول   : 40كجــم(  )وزن 
عبدالرحمن سامل )الجالء( الثاين 

عبدالرحمن يارس )شمسان( .
األول   : وزن45كجــم(   (
الثاين  )شمسان(  هاشم  يونس 

ابراهيم بسام )الروضة( .
) وزن 50كجم(: األول أنس 
الثاين أحمد  )الروضــة(  صالح 
)مدرسة  الحسني  هادي  محمد 

عدن الربيطانية(.
فئة الشباب:

منــري  منصــور  األول   : 55كجــم(  وزن   (
)شمسان( الثاين ابوبكر نارص )الجالء( .

) وزن60كجم ( : االول محمد صالح الحيدري 
)شمسان( الثاين سامل عبدالله )الجالء( .

) وزن66كجــم (: االول عبداللــه عبدالرحيم 

)شمسان( الثاين عيل عبده مصلح )الروضة( .
) وزن+66( : االول ســعيد الخــرض املداري 

)شمسان( الثاين مصطفى يونس)امليناء( .

بتســليم  الضيوف  قام  التصفيات  ويف ختام 
كأس املركز األول لنادي شمســان وكذلك تم منح 
اصحاب املراكز األوىل يف األوزان املختلفة شهادات 

تأكيد تحقيق املراكز املتقدمة.


