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اخلبر / األمناء / عارف احمد :

يصل غدا الجمعة دوري شهداء الجنوب لكرة 
القدم للفرق الشعبية اىل محطة الختام والتتويج 
والذي يقام مبديرية ســباح يافع محافظة أبني 
بدعم من إنتقايل املديرية وإرشاف نادي ســباح 
الرياض وشــارك فيه مثاين فــرق رياضية من 
خروج  بنظام  تنافســت  سباح  مناطق  مختلف 

املغلوب من مرة واحدة. 
وســيلتقي يف املشهد الهاممي فريقا طسة 
وذي ناخب بعد أن متكنا من عبور محطتي نصف 
النهــايئ بنجاح ، حيث جاء تأهل فريق طســة 
للنهــايئ كطرف اول بعد أن اثخن شــباك فريق 

الصعيد بسباعية نظيفة. .. فيام جاء تأهل ذي ناخب كطرف 
ثاين للنهايئ من بوابة فريق شــيوحه من عالمة الجزاء بعد 
أن انتهت األوقات األصليــة  بالتعادل االيجايب بهدف يف كل 

شبكة.
ومن املتوقــع أن يحظى النهايئ بحضور جامهريي كبري 
وان يكتيس بطابع اإلثارة والندية يف ظل رغبة كل فريق عىل 
حصد اللقب الغايل الذي يحمل اســم شهداء الجنوب وعطغا 

عىل ماتزخر به صفوف الفريقني من عنارص جيدة قادرة عىل 
أحداث الفارق وترجيح كفة كل طرف عىل حساب اآلخر. 

ويأيت إقامــة هذا الدوري من قبل  إنتقايل ســباح يافع 
كلمســة وفاء وتقديرا  لتضحيات شهداء  الجنوب، ويف إطار 
تفعيل وتنشيط الجانب الريايض باملديرية ومن أجل الحفاظ 
عىل الشــباب وحاميتهم من مخاطر اآلفات ومنها املخدرات 

التي تدمر الشباب واملجتمع بشكل عام.

عدن / األمناء / عالء عياش : 

حســم فريــق الصقــر صدراة 
وذلك   ، ملصلحته  الثانيــة  املجموعة 
منافسه  عىل  مستحق  فوز  بتحقيق 
الرشارة لحج ، يف املباراة التي اقيمت 
صباح امس ضمــن مباريات الجولة 
الرابعــة يف بطولة الجمهورية لكرة 
اليــد ألندية الدرجــة االوىل ، والتي 
، برعاية  للعبة  العام  ينظمها االتحاد 
نائف البكري وزير الشباب والرياضة 
، واحمد حامد مللس محافظ املحافظة 
، بدعــم من صنــدوق رعاية النشء 
منافساتها  وتســتضيف   ، والشباب 
الصالــة الرياضية املغلقة بالعاصمة 
عدن خالل الفــرة بني 31 يوليو _ 7 
10 فرق متثل  اغسطس, مبشــاركة 

اندية الدرجة االوىل .
مبارياته  الصقــر  فريق  وانهى 
رابع  بانتصار  املجموعــات  دور  يف 
عــىل التــوايل يف اطــار مباريات 
، حيث شــهدت  الثانية  املجموعــة 

جيد  مستوى  تقديم  املباراة  مجريات 
من جانب الفريقني يف الشوط االول 
الذي انتهى بتفوق الصقر ) 17 _ 11 
( ، ليعــود العبو الصقر بصورة أكرث 
فعالية يف الشــوط الثاين بتوسيع 
الفــارق واالنتصار بنتيجــة ) 32 _ 
23 ( ، لينهــي معهــا فريق الصقر 
مبارياته يف دور املجموعات بصدارة 
 ، نقطة   12 برصيد  الثانية  املجموعة 
املباراة  أفضل العــب يف  نال جائزة 
عامر محمد نعامن من فريق الصقر .

 ادار املباراة طاقم تحكيم مكون 
وحســن  باجامزة  عبدالله  وليد  من 
عــوض باعطوه ) ســاحة ( ، عيل 
فيصل الحوثري ) مســجل ( ، محمد 

هادي باجول ) ميقايت ( .
ويف املبــاراة الثانية التي اقيمت 
انهى  األوىل  املجموعــة  لحســاب 
مبارياته  حرضموت  التضامن  فريق 
يف دور املجموعــات بحصد بطاقة 
التأهل للدور الثاين ، بفوزه املهم عىل 
فريق شباب رخمة بواقع ) 33 _ 23 

( ، لريفع رصيــده إىل 9 نقاط من 4 
مباريات ، نال جائزة أفضل العب يف 
املبــاراة عبدالله احمد عيل من فريق 

شباب رخمة .
مكون  تحكيم  طاقم  املباراة  ادار 
الحوثــري وامين  من عــيل فيصل 

عثامن جــازع ) ســاحة ( ، ايهاب 
محمد حيدرة ) مســجل ( عيل عبدة 

منصور ) ميقايت ( .
وضمن مباريات نفس املجموعة 
واصل فريق شــباب القطن تسجيل 
حضوره املميز بتحقيق فوز مستحق 

عىل منافســه فريق شــباب الجيل 
بنتيجة ) 28 _ 23 ( ، ليضمن التأهل 
املجموعة  الثاين عن  للدور  رســميًا 
األوىل رفقة تضامن حرضموت ، نال 
جائزة أفضل العــب يف املباراة نجم 

فريق شباب القطن سعيد عوض .
مكون  تحكيم  طاقم  املباراة  ادار 
من عيل عبده منصــور وخالد يحي 
املطري ) ســاحة ( ، وليــد عبدالله 
باجامــزة ) مســجل ( محمد هادي 

باجول ) ميقايت ( .
الخميــس  صبــاح  وتختتــم 
بطولة  يف  املجموعات  دور  مباريات 
الجمهورية لكــرة اليد ألندية الدرجة 
االوىل ، بإقامــة أربــع لقاءات يف 
الجولــة الخامســة ، حيــث يلتقي 
لحســاب املجموعــة األوىل فريقا 
الجالء عدن وشباب الجيل ، والشعلة 
، والرشارة يلعب  يقابل االتحــاد إب 
أمام الوحدة املكال ، وشــباب رخمة 
القطن لحساب  يقابل شــباب  ذمار 

املجموعة األوىل .

االمناء /مكيراس/  بدر مقيبلي:
تتواصل مباريات دوري باصغري املسبحي لكرة القدم النسخة السادسة 
، حيث متكن فيها فريق السالم هكار بقيادة املدرب املجتهد عبدالسالم عواد 

فريق  جارة  امطار  من 
نــر امحتار  صاحب 
النتائــج املمتــازة يف 
الذي  باصغــري  دوري 
مل يشــفع لــه كفاءة 
الوطني  مدربة  وخربة 
نجم شــباب البيضاء ) 
 4 ب   ) حميد  مصطفى 

اهداف نظيفه سجل نجم 
الفريق صدام الريك اول هاتريك يف الدوري وهدف ل حميد عرفات ، جائزة 

احسن العب يف املباراة فاز بها العب هكار صدام الريك. 
و يف املباراة أخرى التقى عىل ملعب نادي شــباب مكرياس فريق شباب 
مرتعة وجارة فريق الصداقة فبعد شــوط اول ســلبي وضياع رضبة جزاء 
لشباب مرتعة اشــتعلت مدرجات محاريب الصحراء ومدربهم املميز حسني 
الوحييش يف الدقيقة ال 20 بهدف صالح عيل الحنش ويافرحة مامتت حيث 
كان الرد رسيعا للجار شباب الصداقه بتوقيع نجم الفريق عبدربه الصومعي 
ليخرج الفريقان بالتعادل واقتســام نقطتي املباراة ، جائزة احسن العب يف 

املباراة فاز بها العب شباب مرتعة بشار محمد.
وخالل مباراة عر الثالثاء امطر فريق نجوم الصباح من مدينة البيضاء 
فريق ناشــئني مكرياس 8 صفر محققا اقوى انتصار يف االسبوع االول من 

الدوري.

رياضة

مناف�سات بطولة اجلمهورية لكرة اليد حتدد هوية املتاأهلني للدور الثاين 

فوزان وتعادل يف دوري با�سغري امل�سبحي بن�سخته ال�ساد�سة 

 سقطرى / األمناء / خاص :

أســتهل فريقا نوجــد واملجد مشــوارهام يف 
النســخة السادسة من بطولة الشــيخ زايد الكروية 
ألندية محافظة أرخبيل سقطرى بالفوز عىل فريقي 
الطليعة والســد  عىل الرتيب وبنتيجة كبرية ضمن 
منافســات املجموعة الثالثة  يف إطار املسابقة التي 
ينظمها فرع اتحاد الكرة بالجزيرة بدعم من مؤسسة 
خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية والتي تقام 
مبشــاركة 18 ناديا وزعوا إىل أربع مجموعات تلعب 
بنظام الكل مع الكل من دور واحد عىل أن يتأهل األول 

والثاين من كل مجموعة إىل الدور ربع النهايئ.
وجاء فوز نوجد عىل الطليعة بنتيجة )2/5( يف 

املباراة التــي جمعتهام عر أمس األول الثالثاء عىل 
الثالثة..  ملعب ستريوه يف مفتتح لقاءات املجموعة 
بعد مواجهة شــهدت تفوًقا ميدانيا واضحا  لالعبي 

نوجد عىل معظم فرات شــوطي اللقاء ، 
مكنتهم من تسجيل خمسة أهداف متتالية 
بواقع ثالثة يف الشوط األول وهدفان يف 
الشــوط الثاين وقع عليها كل من الرحمن 
عبدالله وســامل عبدالله بواقع  ) هدفني( 
لكل منهام ومختــار محمد هدف جاء من 
عالمة الجزاء .. فيام ســجل هديف الطرف 
الخارس يف األنفاس األخرية من اللقاء عرب 

أبو مقاد وعبدالله عيل عامر. 
فيام جاء فوز املجد عىل فريق الســد 

برباعية نظيفــة يف اللقاء الذي جمعهام عر أمس 
، يف مواجهة شهدت تعرض العب نادي السد اسامه 
بالجندوح إلصابة خطرية يف الرأس اثر تصادم قوي 

مع حارس فريق  املجد مام أستدعى نقله عرب سيارة 
اإلسعاف إىل مستشفى خليفة بالعاصمة حديبو وهو 
اآلن بصحــة جيدة.. رباعية املجد ســجلت مناصفة 
بواقع هدفني يف كل شوط بعد أفضلية شبه مطلقة 
لالعبي املجد عىل معظم فــرات اللعب وتناوب عىل 
تسجيلها كل من عبدالله محمد خميس واحمد عارف 
حديد وسامل  عبدالله خميس وعبدالله جمعان سعد  

وبهذا الفوز املســتحق أودع فريقا  نوجد واملجد 
أول 3 نقاط يف رصيدهام يف بنك الدوري ليتقاســام 
صدارة املجموعة ، فيــام تفتتح عر اليوم مباريات 
املجموعــة  الرابعة مبواحهة  تجمــع فريقي امليناء 

واألهيل يف ختام منافسات الجولة األوىل .

غدا اجلمعة : دوري �سهداء اجلنوب ي�سل اإىل حمطة اخلتام والتتويج

�سعب نوجد واملجد ي�ستهلن م�سوارهما بالفوز يف بطولة ال�سيخ »زايد« ال�ساد�سة للأندية

أقيم برعاية إنتقالي سباح يافع..


