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تقام برعاية الرئيس القائد عيدروس الزبيدي..

ضمن فعاليات مهرجان عدن الريايض 2.. 

رياضة

أبني / األمناء / عارف علوان:
اكتمل عقد الفرق املتأهلة إىل دور 
األربعــة  )املربع الذهبــي ( لبطولة 
ألندية  الكرويــة  االســتقالل  كأس 
محافــظ أبــن التي تقــام برعاية 
الرئيــس عيدروس الزبيــدي  رئيس 
بإرشاف  الجنويب   االنتقايل  املجلس 
وتنظيم  باملحافظة  املحليــة  القيادة 
تقام  والتي  الشــباب والطالب  دائرة 
مديريات  ميثلون  ناديا   15 مبشاركة 

زنجبار وخنفر ولودر. 
وكانت لقاءات الدور ربع  النهايئ 
للمســابقة قد انطلقت منافســاتها 
عرص الســبت بإقامــة مواجهتن، 
امــرصة  فريقــي  األوىل  جمعــت 
التابع  البلديــة  وأحور عــى ملعب 
لنادي حســان مبدينة زنجبار ضمن 
املجموعــة األوىل، والتي حســمها 
شــباب امرصة لصالحه مــن بوابة 
ركالت الرتجيــح بعــد تعادلهام يف 
بعد  لكل شبكة  بهدف  الوقت األصيل 
مباراة متكافئة تقاسم فيها الفريقان 
عى  واالستحواذ  السيطرة  مناصفة 

الكرة خالل شوطي اللقاء. 
الفجر  جمعت  الثانية  املباراة  ويف 
وحسان عى ملعب البيتي بجعار يف 
إطار املجموعــة الثانية نجح الفجر 
باقتنــاص فوز مســتحق من أنياب 
فارس أيام الخوايل حســان بنتيجة 
ثالثة أهــداف مقابل هدف. ســجل 
أهــداف الفجر عبداللــه عيل يحيى 
)هدفن( ونــارص رزق هدفا ،  فيام 
مهدي  الوحيد  حســان  هدف  سجل 

وجدي. 
وشــهد يــوم األحد إقامــة آخر 
الثامنية  دور  إطــار  يف  مباراتــن 
جمعــت األوىل فريقــي التعــاون 
والدرجاج عى ملعب البلدية بزنجبار  
يف إطــار املجموعــة األوىل والتي 
لهدفن  التعــاون  ملصلحــة  انتهت 
نظيفن ســجال مناصفة عى مدار 
يومي اللقــاء عرب جالل أحمد والعب 
الدرجاج صالح ســعيد  بالخطأ يف 

مرماه.
ويف املباراة الثانية جمعت فريقي 
خنفر والسد باتيس عى أرضية ملعب 
ضمن  جعار  مبدينــة  البيتي  الفقيد 
املجموعــة الثانية ، والتي حســمها 
األخــر العريــق خنفــر لصالحة 
أهداف  أربعة  قوامها  كبرية  وبنتيجة 
تســجيلها  عى  تناوب  هدف  مقابل 
كل من أحمد الحاج  )هدفن ( وأحمد 
باعراك  ومعاذ محمد بواقع هدف لكل 

منهام.
هذا وقد تقرر انطالق منافســات 
دور األربعة عرص غد األربعاء بإقامة 
األوىل تجمــع فريقي  مواجهتــن 
امرصة القادم من لودر والتعاون من 
باتيس عى ملعــب البلدية بزنجبار، 
فيام تجمــع الثانيــة فريقي خنفر 
والفجــر عى ملعب الفقيــد البيتي 
مبدينة جعــار، والفائزان من هاتن 
املباراتــن ســيلتقيان يف املبــاراة 
النهائية يوم الثالثــاء القادم املوافق 
املتوج عى  البطل  لتهديد  30 نوفمرب 

عرش بطولة كأس االستقالل.

املكال / األمناء / فهمي باحمدان :
 ينظم اتحاد التايكوندو بســاحل حرموت يف الفرتة من 24 إىل 
26 نوفمرب الجاري بنادي شــعب حرموت بديــس املكال البطولة 

الفردية لالعبي األندية والهواة .
وذكر رئيس اتحاد التايكوندو بالســاحل منري عوض الجعيدي أن 
البطولة تأيت ضمن األنشطة والفعاليات والبطوالت الخاصة بفعالية 

االحتفال بالذكرى الـ 54 لالستقالل الوطني املجيد 30 نوفمرب.
مشريًا إىل أن اتحاده أعلن مبكرا عن فتح باب التسجيل للراغبن يف 
املشاركة وحدد األوزان املدمجة 43 - 4٧ كجم ,51 - 55 كجم,54 - 5٨ 
كجم,62 - 6٨ كجم  للمنافســة , حيث ستبدأ البطولة بعقد االجتامع 

الفني العام والبدء يف التصفيــات التمهيدية ومن ثم تختتم  بإجراء 
املنافسات النهائية يعقب ذلك الختام والتتويج والتكريم.

وتعترب بطولة التايكواندو الفردية إحدى البطوالت الخاصة بفعالية 
30 نوفمرب ذكرى االســتقالل وتتبعها بطولة الكــرة الطائرة املزمع 
انطالقتها الثالثاء 23 نوفمرب التي تقام برعاية وزير الشباب والرياضة 
األســتاذ نايف صالح البكــري ومحافظ حرمــوت قائد املنطقة 
العســكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملن البحسني وإرشاف مكتب 
وزارة الشباب والرياضة بســاحل حرموت، حيث دشنت البطوالت 
الخميس املايض بإقامة البطولة التخصصية الثالثة للمضامر وامليدان 

وبطولة سباق الدراجات الهوائية.

عدن / األمناء / عالء عياش :
تســتضيف عــرص اليــوم الصالة 
عدن  مبحافظة  املغلقــة  الرياضيــة 
منافسات بطولة كأس الجمهورية لكرة 
الســلة لألندية )املربع الذهبي(، والتي 
ينظمها االتحاد العــام للعبة، ومتويل 
صنــدوق رعايــة النشء والشــباب، 
وإرشاف قطاع الرياضة بوزارة الشباب 

والرياضة .
وتفتتــح املنافســات التي تقام يف 
الفــرتة بــن ) 23-25 نوفمــرب ( ، 
مبشاركة أندية امليناء ) عدن ( والشعب 
) حرموت ( واألهــيل والوحدة من 
صنعاء ، عرص اليوم الثالثاء ، بلقاءين 
األول يجمع شــعب حرموت واهيل 
صنعاء ، يف حن يلتقي املباراة الثانية 
التي تقــام يف ذات اليوم فريقا امليناء 

والوحدة بصنعاء .
البطولة  منافســات  إقامــة  وتأيت 
ضمن برنامج وخطة نشــاط  االتحاد 
العام لكرة الســلة للعام الحايل 2021 
، وهــي ختام للبطولــة التي انطلقت 
يف الفــرتة املاضية ، عى ثالث مراحل 
و شــهدت مشــاركة اندية من جميع 
املحافظــات النشــطة يف اللعبة ، تم 
تأهل  توزيعها عــى )6 ( مجموعات 
فريقان من تجمع صنعاء وفريقان من 

تجمع وادي حرموت ، وفريق من كل 
من مجموعات عدن ولحج ، وســاحل 
حرموت ، والبيضاء والحديدة ، وتعز 
يف  اقيمت  والتي  الثانية  للمرحلة  وإب 
تجمعــن ، األول يف مدينة ســيئون 

والثاين يف صنعاء .
وجاءت مواعيد املباريات عى النحو 

التايل : 
الثالثاء 23 نوفمرب: 

أهــيل صنعاء × شــعب حرموت  
 2:30

امليناء عدن × وحدة صنعاء  4:00 
األربعاء 24 نوفمرب: 

وحدة صنعاء × أهيل صنعاء 2:30

امليناء عدن × شعب حرموت 4:00
الخميس 25 نوفمرب: 

شــعب حرموت × وحدة صنعاء 
2:30

أهيل صنعاء  × امليناء عدن 4:00 
تجدر اإلشارة إىل أن األندية األربعة  
الذهبي  للمربــع  تأهلها  ضمنــت  قد 
لبطولة كأس الجمهورية لكرة الســلة 
، تصدرهــا املرحلة الثانيــة )تجمعي 
أندية  سيئون وصنعاء( ، حيث نجحت 
امليناء وشــعب حرموت من التأهل 
عن تجمع ســيئون ، يف حن تأهلت 
أنديــة األهيل والوحــدة بصنعاء عن 

تجمع صنعاء .

عدن/ األمناء / خاص :
حقق فريقا الشعلة وامليناء فوزهم األول يف 
إطار مباريات املربع الذهبي لبطولة األوملبي لكرة 
الطائرة ألندية عــدن والتي تأيت ضمن فعاليات 
مهرجان عدن الريايض بنسخته الثانية، وينظم 
باملجلس  والرياضة  الشباب  دائرة  ودعم  برعاية 
االنتقايل الجنويب تزامنا مع احتفاالت شــعبنا 

الجنويب بعيد االستقالل 30 نوفمرب املجيدة .
واستطاع فريق الشعلة كسب منافسه فريق 
املنصورة بثالثة أشــواط مقابل شــوط واحد، 
يف املباراة التي جمعــت الفريقن  عى أرضية 
الصالة الرياضية املغلقة مبدينة الشــيخ عثامن 
يف افتتاح مباريات املربع الذهبي للبطولة، حيث 
انطالقة مميزة  الشعلة من تحقيق  متكن العبو 
يف الدور الحاسم بفوز أول ويف مباراة شهدت 

تقديم أداء جيد من الطرفن .
فريق الشعلة حســم نتيجة املباراة ملصلحته 
وقلب تأخره بشوط من فريق املنصورة ) 25_ 21 
( إىل فوز بثالثة أشواط مقابل شوط وبواقع ) 
25_15 / 25_11 / 25_ 11 ( ، لينتهــي اللقاء 

بفوز مستحق لفريق الشعلة )3 _ 1( .
ويف املبــاراة الثانية مــن ذات الدور تخطى 
منافســه  الثانية(  املجموعة  )أول  امليناء  فريق 
فريق التالل )وصيــف املجموعة األوىل( بثالثة 
أشواط مقابل شــوط واحد يف لقاء قوي شهد 

أداًء متقارًبــا من العبي طــريف املنازلة، حيث 
استطاع فريق امليناء يف الظهور بصورة مثالية 
يف الشــوطن األول والثاين وكسب نتيجته ) 

. ) 21_25 / 1٧_25
الثالث شهد صحوة واستفاقة  املباراة  شوط 
تاللية اســتطاع من خاللها العبــو الفريق يف 
قبل   ،)20_25( ملصلحتهم  الشوط  نتيجة  حسم 

أن يعــود فريق امليناء يف الشــوط الرابع لقتل 
أحالم التالل يف العودة وكسب الشوط بصعوبة 

) 25 _ 25( والفوز بنتيجة املباراة )3_1(.
وتتواصل اليــوم الثالثاء مباريــات الجولة 
الثانية لبطولة األوملبي لكرة الطائرة ، مبباراتن 
األوىل املنصــورة وامليناء ويف الثانية الشــعلة 

والتالل .

اليوم انطلق من�ف�س�ت املربع الذهبي لبطولة ك�أ�س اجلمهورية لكرة ال�سلة للأندية

فوز ال�سعلة واملين�ء يف افتت�ح مب�ري�ت )املربع الذهبي( لبطولة الأوملبي لكرة الط�ئرة

اكتم�ل اأ�سلع املربع الذهبي لبطولة 
ك�أ�س ال�ستقلل الكروية لأندية اأبني

اإقرار بطولة 30 نوفمرب للت�يكواندو ب�ملكل


