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رياضة

باتيس / األمناء / عارف أحمد:
أكمل فريق السد العايل اللكيدة عقد 
املتأهلني للدور نصف النهايئ )املربع 
الشــيخ  الفقيد  بطولة  من  الذهبي( 
عيل عبدالله العيســايئ الكروية يف 
نسجتها السادسة بعدما تجاوز فريق 
األحرار من باتيس ) 4/5( يف اللقاء 
الذي جمعهام عرص األحد عىل أرضية 
ملعب نادي السد يف ختام منافسات 
ينظمها  التي  للمسابقة  الثامنية  دور 
اتحاد الفرق الشعبية مبنطقة باتيس 
وترعاها رشكة العيســايئ لألسمنت 
وتقام مبشاركة 33 فريقا شعبيا من 
مختلف مناطــق دلتا أبني  مبديريتي 
نظام  فيها  واعتمــد  وزنجبار  خنفر 

خروج املغلوب من مرة واحدة.
انتهى  قد  األصــيل  الوقت  وكانت 

بعد  أهداف  بدون  الســلبي  بالتعادل 
اســتغالل  الفريقني يف  أخفــق  أن 
الفــرص القليلة التــي أتيحت لهام 
النتيجة  لتظل  اللقاء  خالل شــوطي 
الصفرية سمة حارضة حتى النهاية.. 
املعاناة  ركالت  إىل  الفريقني  ليحتكم 
لالعبي  ابتســمت  والتي  الرتجيحية 
السد العايل بعد أن نجحوا  يف ترجمة 
مقابل  أهداف  إىل  الخمــس  الركالت 

إضاعة األحرار لركلة واحدة.
املنظمة   اللجنة  حــددت  وقد  هذا 
اليوم الثالثــاء  موعدا النطالق الدور 
نصــف النهــايئ بلقــاء يجمع بني 
الزمالك مــن باتيس والنرص  فريقي 
من املخزن عىل أن يلتقي غدا األربعاء 
فريقــي األطالل من باتيس والســد 
العايل فيام تأهل فريق النجم   باتيس 

بالقرعة )باي(.

عدن / األمناء / عالء عياش :
يكثف منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم بقيادة مســاعد املدرب محمد 
ســامل الزريقي من تدريباته اليومية  
يف املعســكر الداخيل املقام  بعدن، 
تحضريا للمشــاركة يف بطولة كأس 

الخليج بالعراق )خليجي 25 (. 
ويتواصل بنســق عــايل برنامج 
قبل  للبطولة  وتجهيزه  املنتخب  إعداد 
التوجه يف االيام القادمة ، للمعسكر 
مكان  العام  االتحاد  يحدده  الخارجي 
اقامته وموعده ، والذي من املتوقع أن 
يقام بحضور املدرب التشييك سكوب 

والطاقم املعاون له  .
"الصباحية  التامرين   وشــهدت 
واملسائية" ، تواجد العبني من الستة 
للمعسكر  مؤخرا  املستدعاة  األسامء 
)عمر منصور وفيصــل املعرويف( ، 
عىل أن يلتحــق باقي الالعبني تباعا، 
يف حني اكتمل العدد بالنسبة لالعبني 
استدعائهم يف وقت سابق  تم  الذين 
لدخــول املرحلة األوىل مــن اإلعداد 
وهم عمر الداحي وتامر سنان وعيل 

عبس وميالد العمييس وصقر الدريب 
وحمزة محروس .

وتخللت تدريبات املعسكر الداخيل 
الحبيبيش  الشهيد  ملعب  عىل  املقام 
مبحافظة عــدن ، حصتني صباحية 
املســاعد  اعتمد  حيث   ، ومســائية 
الزريقي يف الفــرتة الصباحية  عىل 
رفع الجانب البدين واللياقي واختبار 
قوة التحمل لالعبني ، يف حني ركزت 
متارين الفرتة املسائية عىل الجوانب 
املهارية والتكتيكية ودوران الكرة يف 

املسافات القصرية .
األول  الوطني  منتخبنــا  ويواصل 
غدا بوترية ونســق عايل تحت قيادة 
مســاعد املدرب الكابنت محمد سامل 
الزريقــي معســكره الداخيل بعدن 
يف إطار اســبوعه الثالث ، استعدادا 
للمشــاركة يف بطولة كأس الخليج 
بالعراق ، والتي حدد لها أن تنطلق يف 
الـ 6 من شــهر يناير وتستمر حتى 
18 مــن نفس الشــهر ، وقد اوقعت 
منتخبنــا الوطنــي يف املجموعــة 
العراق  منتخبات  جانــب  إىل  األوىل 

والسعودية وعامن .

األمناء / عدن / خاص :
اســتقبل معايل وزير الشــباب والرياضة 
نايف صالح البكري، أمس االثنني، مبكتبه يف 
العاصمة عدن، عضــو هيئة املجلس االنتقايل 
املفاوضات  الجنويب، رئيــس وحدة شــؤون 
د. نارص الخبجي، واســتعرض معه عدًدا من 
الريايض والشبايب،  بالجانب  املتعلقة  القضايا 

ويسلّم نادي حبيل جرب الترصيح النهايئ.
بزيارة االستاد  البكري والخبجي،  وكام قام 
األوملبي باملدينة الرياضية يف الشــيخ عثامن 
واطلعا عىل حجم األرضار التي تعرض لها إبان 
العام  حرب املليشــيات الحوثية يف عدن، يف 

.2015
وتم زيارة مركــز التدريب والتأهيل الذي تم 
إنشــاؤه من قبل الوزارة بالتعاون مع صندوق 
األمم املتحدة للســكان، وشــهدا جــزًءا من 
فعاليات الدورة األسيوية )C( ملدريب كرة القدم 

املقامة حالًيا يف املركز، وتأكيدهام عىل أهمية 
التدريب والتأهيل ومساندتهم ملثل هذه الدورات 
النوعية التي تعود بالنفع والفائدة عىل األندية 

الرياضية وشبابها.
شــهد مراسم التســليم نائب وزير الشباب 

الشباب  وزارة  ووكيل  الوجيه،  منري  والرياضة 
والرياضة د. عزام خليفة ووكيل قطاع الرياضة 
خالد الخليفي، وعدد من قيادات الوزارة ومدير 
عام مديرية حبيل جرب، بديع القطيبي وأعضاء 

إدارة نادي حبيل جرب.

عدن/ األمناء/ خاص:
التقى  مدير عام مديرية دارسعد بالعاصمة 
عــدن عبود ناجي حســني - األحــد، بديوان 
الســلطة املحلية مبديرية دارسعد - إدارة نادي 

النرص الريايض والثقايف.
ويف اللقاء الذي حرضه مدير مكتب الشباب 
والرياضة الكابنت حميد قرييش ورئيس اللجان 
املجتمعية بدار ســعد العقيد جالل عيل يحيى، 
النادي"  املانجو "أمني عــام  والكابنت أمــني 
وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي، أشــاد 
بالنجاحات التي حققها النادي، حيث هنأ مدير 
عام دارسعد العبي نادي النرص عىل تحقيقهم 
بطولــة أندية عدن للناشــئني يف كرة القدم، 
مشريا إىل أن الشــباب اليوم هم من ميلكون 

زمام املستقبل.
كام أكد مدير عام دارســعد دعم الســلطة 
املحلية املســرت للنادي ، وقد بحــث مع إدارة 
النادي السبل الكفيلة يف تطوير النادي والبحث 
عن استثامرات جاده وحقيقية لتشجيع النادي 

يف األلعاب الرياضية املختلفة .
ويف ختــام االجتامع قام مدير عام املديرية 
والهدايا  التكريــم  الناشــئني  فريق  بســليم 
املمنوحة لهم من قبل دائر الشــباب والطالب 

يف األمانة العامة للمجلس االنتقايل الجنويب 
.. متمنيــا التوفيــق والنجــاح لفريق نرص 
عدن وإدارتــه وتحقيق مزيدا مــن البطوالت 

واإلنجازات الثقافة والرياضية.

سيئون/ األمناء/ جمعان دويل:
حقق فريق ســيئون فوًزا صعًبا عىل فريق 
االتحاد بحــورة بنتيجة ثالثة أهــداف مقابل 
هدفني يف املباراة التــي جمعتهم عىل أرضية 
استاد سيئون األوملبي ضمن املجموعة السابعة 
يف  حرضموت  كأس  بطولــة  تصفيــات  من 

نسختها السابعة.
رصيده  ســيئون  فريق  رفع  النتيجة  وبتلك 
إىل 6 نقاط من مباراتــني حقق فيهام الفوز 
ليخطف صدارة املجموعة الســابعة عىل فريق 
شــباب القطن الذي اعتالهــا ليلة أمس بأربع 
نقاط من تعــادل وفوز، فيام بقي رصيد فريق 
اتحاد حورة نقطــة واحدة من مباراتني تعادل 

وخسارة محتال املركز الرابع يف املجموعة .
أدار املباراة يف الســاحة الحكم / أنور عمر 
باحارثة وســاعده عىل الخطوط ، حكم أول / 
عيل مزيون وحكم ثاين / أحمد عتاليل والحكم 
مقّيام للحكام ( / عقيل عيل خميس .صالح عاشــور عبدون  وراقــب املباراة فنيا ) الرابع / هاين ســاحب ، راقب املباراة إداريا / 

وزير ال�سباب والريا�سة ي�ستقبل اخلبجي وي�ستعر�ض معه 
الق�سايا املتعلقة باجلانب الريا�سي وال�سبابي

مدير عام دار �سعد يلتقي اإدارة نادي ن�سر عدن وفريق النا�سئني

ب�سعوبة �سيئون يفوز على احتاد حورة يف بطولة كاأ�ض ح�سرموت

اكتمال اأ�سالع املربع الذهبي لبطولة 
الفقيد العي�سائي ال�ساد�سة

منتخبنا الوطني يكثف من 
حت�سرياته يف مع�سكر عدن


