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رياضة

عدن / األمناء / خاص :
املجلس  رئيــس  مستشــار  عقد 
االنتقــايل، رئيــس دائرة الشــباب 
والرياضة يف األمانة العامة، األستاذ 
مؤمن الســقاف، اجتامعا مع طاقم 
الدائرة وعدد مــن الرياضيني، لبحث 
ســبل الرتتيب إلقامة مهرجان عدن 

الريايض الثالث.
الكابنت  تكليف  االجتامع  وشــهد 
الجــاروين رئيســا للجنة  هشــام 
املهرجان، كام ناقش االجتامع األفكار 
واملقرتحات املتعلقــة املهرجان، وتم 
التصورات  بوضــع  اللجنة  تكليــف 
أفضل  املهرجان يف  الالزمة إلقامــة 

صورة ممكنة.
هو  الثالث  الريــايض  واملهرجان 
ملهرجانني  امتداًدا  يأيت  سنوي  تقليد 
ســابقني يف كٍل من العاصمة عدن 
واملــكال، ويهدف املهرجــان إلحياء 
األلعاب الرياضية الفردية والجامعية، 
حيث يتنافس العبو العديد من األلعاب 
يف فرتة محددة تهدف لتحريك عجلة 

الرياضة.
ومــن املقرر أن تشــهد العاصمة 
إقامة  حرضمــوت،  ومحافظة  عدن 
مهرجاين عــدن وحرضموت الثالث، 
يف الوقــت ذاتــه، حيــث يتزامنان 
مع الذكرى األعيــاد الوطنية أكتوبر 

ونوفمرب.

سباح/ األمناء/ عبدالقادر شرفان:
حســم التعادل مــن دون أهداف 
اللقاء الذي جمع فريق العرقة ونظريه 
منافســات  ضمن  الســعدي  نجوم 
بطولــة شــهداء ســباح املجموعة 
الثانية، التــي تقام برعاية من رشكة 
الشامل للرصافة وإرشاف نادي سباح 

وبنظام املجموعات.
ورغم محاوالت مهاجمي الفريقني 
شباك  هز  يف  اللقاء  أشــواط  طوال 
الخصــوم إال أن جميــع محاوالتهم 

باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل 
منهم  فريــق  كل  وينــال  اإليجايب 
نقطة مهمة لريتفع رصيد عرقة إىل 
نقطتني ونجوم الســعدي إىل نقطة 

وحيدة.
املباراة  أفضل العب يف  نال جائزة 
محمــد ســامل فليس العــب نجوم 

السعدي.
أدار اللقــاء باقتدار الحكم عاطف 
سامل  ممدوح  ومســاعدوه   ، صالح 
وعــي صالح ، وجــالل االمر حكاًم 

رابًعا.

عدن /األمناء/ عالء عياش:
لكرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  يواصل 
الوطني محمد ســامل  املدرب  بقيادة  القدم 
الداخــي عىل ملعب  الزريقي، معســكره 
الشــهيد الحبييش مبحافظة عدن، تحضرًيا 
للمشاركة يف بطولة كأس الخليج )خليجي 
25(، والتي تستضيفها مدينة البرصة بدولة 
العراق خالل الفرتة بني 6 - 19 يناير 2023.

ودخــل منتخبنا الوطنــي األول مرحلة 
بقامئة مكونة من  للبطولة  األوىل  التجهيز 
33 العبًا، مبعســكر داخي يقام عىل ملعب 
الشهيد الحبييش مبحافظة عدن ، يجري من 
خالله الالعبون املختارون للقامئة اختبارات 
عــىل فرتتــني صباحية ومســائية ، بغية 
الوصول إىل الجاهزية القصوى فنيا وبدنيا 

والوقوف عىل مستواهم الفني واملهاري .
وتركز معسكر املنتخب بيومه الثاين عىل 
اللعب  التكتيكيــة  واالعتامد عىل  الجوانب 
يف املسافات القصرية ، باإلضافة إىل إجراء 
متارين بدنيــة خفيفة لرفع الجانب اللياقي 
لدى الالعبــني املختارين للقامئــة األولية 

للمنتخب .
وشــهدت تدريبات اليوم غيــاب مدرب 
املنتخــب الوطنــي الكابنت محمد ســامل 

الزريقي ، الذي غــادر الوطن رفقة االداري 
البرصة  مدينة  إىل   ، الزرقــة  عبدالوهــاب 
بالعــراق لحضور قرعــة خليجي 25 والتي 

تعقد اليوم الثالثاء املوافق 25 أكتوبر .
وكان منتخبنا الوطني األول لكرة القدم ، 
قد دشن السبت معسكره الداخي مبحافظة 

عدن تحت قيادة مدربه الوطني محمد سامل 
الزريقــي وبقامئة مكونة مــن 33 العبًا ، 
يتجهزون عىل فرتتني صباحية ومســائية 
عــىل املغادرة للمشــاركة يف بطولة كأس 

الخليج بالعراق .

باتيس/ األمناء/ عارف أحمد:
أكمل فريق النــرص من باتيس عقد  
املتأهلــني للدور الثــاين )الـ 16( من 
بطولة الفقيد الشــيخ عــي عبدالله 
فوزه  بعد  السادسة  الكروية  العيسايئ 
الشعب  فريق  شــقيقه  عىل  العريض 
بســتة أهداف نظيفة يف املباراة التي 
جمعتهام عرص األحد عىل ملعب نادي 
السد يف ختام املرحلة التمهيدية األوىل 
للمسابقة التي شــارك فيها 33 فريقا 
شــعبيا مثلوا مختلف مناطق دلتا أبني 
مبديريتي خنفر وزنجبار وأقيمت بدعم 
من رشكة العيسايئ لألسمنت، وتنظيم 
اتحاد باتيس للفرق الشعبية بالتنسيق 
بانتقايل  والطالب  الشــباب  إدارة  مع 

أبني.
 آخر لقــاءات الدور األول جاءت من 
طــرف واحد وهو فريــق النرص الذي 
تســيد املباراة من البداية حتى النهاية، 
فيام ظهر الشــعب مبستوى متواضع 
للغاية ومل يكــن بالند، بعد جز العبوه 
يف مجاراة العبــي النرص الذين  كانت 
لهــم اليد الطوىل عــىل أرضية امللعب 
يف االســتحواذ وصنع الخطورة عىل 
الفائز  الطرف  سداسية  سجل  املرمى.. 
لــؤي عدنان )هدفني(  النرص كل من 
والعوش )هدفني( وأنس سيف وأحمد 

بن أحمد عقيل.
وكانــت قاعة مدرســة الســد قد 
احتضنت وخالل اســرتاحة شــوطي 
الشــعب،  النرص وشــقيقة  مبــاراة 
وبحضور رئيس نادي الســد ، ورئيس 
الشعبية  الفرق  واتحاد  املنظمة  اللجنة 
باتيس األســتاذ فاروق عي  مبنطقة 
عبيد )أبوجميل( ، ونائب رئيس اللجنة 
املنظمة رائد حسني الرسحي ، ورئيس 
 ، الجوهري  املســابقات محمود  لجنة 
ونائب رئيس نــادي التعاون الريايض 
صالح مهدي ، ومديــر  ثانوية باتيس 
الفرق  ، ومندويب  الشــوب  املنعم  عبد 
والتي  ال16  دور  قرعة  مراسم  املتأهلة 

أسفرت عن املقابالت التالية:

 - األطالل باتيس ×  أهي الحبيل 
 - السد العايل   ×    املاتري 

 - كاظمة املخزن ×  نرص زنجبار 
 - نرص باتيس  ×   نجم باتيس 

 - شباب الرواء  ×   شباب يرامس 
 - زمالك باتيس ×  باجدار زنجبار 

 - األحرار باتيس    ×    املصنع
 - نرص املخزن ×  اللواء 11 صاعقة.

 فيام تأهــل بالقرعة نرص الحصن 
)باي( إىل دور الثامنية.

للدوري  املنظمة  اللجنــة  أقرت  وقد 
انطالق منافســات دور الـــ16 اليوم 
بلقاء يجمع بني فريقي االطالل وأهي 
الحبيل وكالهام من باتيس عىل أرضية 
ملعب نادي السد الذي يحتضن الحدث.

سيئون/ األمناء/ جمعان دويل:
القطــن فوًزا  حقق فريق شــباب 
مثيًنــا وكبرًيا عــىل فريــق األحرار 
نظيفة  أهداف  أربعــة  بنتيجة  بتاربة 
يف املبــاراة التــي جمعتهــام  عىل 
أرضية االســتاد األوملبي بسيئون يف 
السابعة  املجموعة  تصفيات  افتتاحية 
ألنديــة وادي حرضمــوت التي تضم 

الريان بساه،  القطن،  )سيئون، شباب 
األحرار بتاربــة، اتحاد حورة(، ضمن 
يف  حرضموت  كأس  بطولة  تصفيات 
القدم ألندية  الســابعة لكرة  نسختها 
محافظة حرضموت واديا وســاحال، 
التي تقام برعايــة محافظ محافظة 
حرضموت األســتاذ / مبخوت مبارك 
قبل  إعالمية من  بن مايض ورعايــة 

العمقي وإخوانــه للرصافة،  رشكــة 
للبطولة  األساســية  اللجنة  وتنظمها 
املكونة من قيادات اتحادي قدم الوادي 
والســاحل وبإرشاف مكتبــي وزارة 
الوادي  بحرضموت  والرياضة  الشباب 
فريق  وضع  النتيجة  وبتلك  والساحل، 
شــباب القطن أول ثــالث نقاط يف 
رصيده بينام فريق األحرار بتاربة بقي 

رصيده خالًيا من النقاط.
أدار املبــاراة طاقــم تحكيمي: يف 
الســاحة الحكــم/ محمــد باصالح 
وســاعداه عىل الخطــوط  الحكم/ 
مازن مرجان والحكم عبدالله حمدون 
والحكم الرابع عبيد سعدان بن عبيدالله 
، راقب املبــاراة إداريا / فرج نارص بن 
كده ، ومقّيم للحكام محمد عبدالكريم 

العامري .
الخميس القادم 27 أكتوبر، ستنطلق 
تضم  التي  الثامنة  املجموعة  تصفيات 
)شــبام ، وحدة تريم ، شباب عينات 
، ريبون حريضة، شــباب الهجرين(، 
وســتجمع مباراة افتتــاح املجموعة 
فريقي )وحدة تريم × شباب الهجرين( 
، عىل أرضية االستاد األوملبي بسيئون.

املنتخب الوطني الأول يوا�ضل حت�ضرياته خلليجي 25 بالعراق

يف بطولة الفقيد العي�ضائي..  الن�ضر يكمل عقد املتاأهلني واإجراء قرعة الدور الثاين

�ضباب القطن يفوز على الأحرار بتاربة يف بطولة كاأ�س ح�ضرموت لكرة القدم

م�ضت�ضار رئي�س املجل�س النتقايل موؤمن ال�ضقاف يراأ�س 
اجتماًعا لبحث الرتتيبات الالزمة ملهرجان عدن 

التعادل من دون اأهداف يح�ضم لقاء جنوم 
ال�ضعدي مع عرقة يف بطولة �ضهداء �ضباح


