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عدن / األمناء/عالء عياش :

 سحبت صباح أمس األربعاء قرعة منافسات بطولة كأس عدن 
لكرة القدم، والتي ينظمها اتحاد فرع عدن، برعاية دائرة الشــباب 
والرياضة باملجلس االنتقايل الجنويب، وتحت إرشاف مكتب الشباب 
والرياضة بالعاصمة عدن، مبشــاركة أندية املحافظة وتقام جميع 
املباريات عىل ملعب الحبييش بطريقة خروج املغلوب من دور واحد 

 .
وأسفرت نتائج قرعة البطولة عن صدام قوي مبواجهة الشعلة 
وشمسان ضمن مباريات الدور االول، يف حني سيقابل وحدة عدن 
منافســه فريق النرص، وباملقابل لن تكون مهمة فريق التالل أحد 
الفرق املرشحة للفوز بالبطولة سهلة وذلك عندما يصطدم بالطامح 

فريق الروضة.
وجاءت بقية نتائج قرعة البطولة التي حدد موعد انطالق اوىل 
مبارياتها يف العارش من شــهر فرباير املقبل عىل ملعب الشــهيد 

الحبييش مبدينة كريرت، عىل النحو التايل : 
وحدة عدن - نرص عدن 10 فرباير .

التالل - الروضة  11 فرباير .
امليناء - الجزيرة 12 فرباير .

املنصورة - الجالء 13 فرباير .
شمسان - الشعلة 14 فرباير . 

ويف نهاية اللقاء أصدر فرع الكرة ومكتب الشــباب والرياضة 
بالعاصمة عدن قرارا بإيقاف ومنع مشاركة 9 العبني، وذلك بسبب 
مشاركتهم يف بطولة املحافظات بصنعاء دون إشعار وأخد موافقة 

الســلطات والجهات املعنية بالعاصمة عدن ، وهم : نارص جعمول 
والخرض الدوح و عامر الشــبوطي و رشف محفوظ واحمد البدوي 
و معني النخعي و باســل الزاميك وهادي محمــد هادي و مروان 

محفوظ .
يذكر بأن بطولة كأس عدن لكرة القدم بنســختها األوىل، هي 
باكورة العمل املشــرتك بعد التوافق بني اتحــاد الكرة ومكتب وزارة 
الشباب والرياضة بالعاصمة عدن ودائرة الشباب والرياضة باملجلس 

االنتقايل الجنويب .

املكال/  األمناء / خاص:

أعلنت اللجنة الرئيســية لبطولــة كأس حرضموت 
لكرة القدم، أمس االثنــني، عن مواعيد برنامج مباريات 
دور الثامنية من بطولة النســخة السابعة التي يرعاها 
محافظ حرضموت األســتاذ مبخوت مبارك بن مايض 
ومبشــاركة الراعي اإلعالمي للبطولــة  رشكة العمقي 

وإخوانه للرصافة. 
التي  املباريات  برنامــج  املنظمة  اللجنــة  وأصدرت 
ســتقام بنظام الذهاب واإلياب بعد انتهاء مباريات دور 
16 بإعالن تأهل املكال وســالم الغرفة واكتامل وصول  
الفرق الثــامن إىل هذه املرحلة الحاســمة والهامة من 
البطولة التي شارك فيها منذ االنطالقة 44 ناديًا , بلغ 16 
ناديًا منها املرحلــة الثانية وتأهل حاليًا 8 أندية للمرحلة 

الثالثة .
واعتمــدت اللجنة املنظمة امللعــب األوملبي وملعب 

بارادم الحتضان  مباريات دور الثامنية ) ذهابًا وإيابًا ( وستجرى 
مباريــات دور الذهــاب يومي 27 و28 ينايــر 2023 عىل تجرى 
مباريات دور اإلياب )العــودة ( يومي 3 و4 فرباير 2023 ويتأهل 
النادي الفائز مبجمــوع املباراتني للمرحلة الربعــة دور األربعة 

)نصف النهايئ(.  

وسيكون جدول املباريات عىل النحو التايل :
دور الذهاب: 

- الجمعة 27 يناير 2023:
 تضامن حرضموت x  املكال - بارادم املكال 

اتفاق الحوطة x سالم الغرفة - األوملبي سيئون

لودر/ األمناء / عارف أحمد :

تتواصل عىل أرضية ملعب صالح 
الرتايب مبنطقــة العني يف مديرية 
دوري  مباريات  أبني  محافظة  لودر 
كرة القدم الشــتوي لفئة الناشئني 
برعاية  التاسع أسايس  الصف  حتى 
رباط العني وبدعم من الشــخصية 
االجتامعيــة املعروفة أحمد عبدربه 
قاســم اليس مبشــاركة 17 فريقا 
وزعوا إىل 6 مجموعات تلعب بنظام 
الكل مع الكل عــىل أن يصعد األول 

من كل مجموعة إىل الدور الثاين.
وأقيمت عرص الثالثاء مباراة يف 
إطار املجموعة الخامســة وجمعت 
بني فريقي السالمية والعدين والتي 
انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف 
بعــد أداء متوســط ومتكافئ بني 

الفريقني اللذين اودعا اول نقطة يف 
رصيدهام.. ونال جائزة أفضل العب 
يف املباراة الناشــئ محمد الربيزي  

من فريق العدين. 
فريقي  مبــاراة  انتهــت  فيام 
الدغبيس وميــالن ضمن املجموعة 
الرابعــة ملصلحة األول بهدف نظيف 
سجل من عالمة الجزاء عرب الناشئ 
حمــدان ليقود فريقــه إىل اعتالء 
نيل  من  واالقرتاب  املجموعة  صدارة 
بطاقة التأهل إىل الدور الثاين.. فيام 
نال جائزة أفضــل العب يف املباراة 

حيدرة الدغبيس..
وكان فريق الصيوعي قد  سجل 
الشعلة  حســاب  عىل  عريضا  فوزا 
قوامه  الثالثــة  املجموعــة  ضمن 
خمســة أهــداف نظيفة عكســت 
أحقيــة ناشــئي الصيوعي بخطف 

نقاط املبــاراة الثالث بعد أن 
قدموا  أداء جيدا اســتعرضوا 
مهاراتهم  الفنية عىل أرضية 
امللعب واجادوا يف اســتثامر 
أتيحت لهم عىل  التي  الفرص 
مكنتهم  اللقاء  شوطي  مدار 
منافسهم  شــباك  زيارة  من 
يف خمس مناسبات وتحقيق 
بيضاء  أهداف  بخمسة  الفوز 
عــززت مــن حظوظهم يف 
الوحيدة  التأهل  بطاقة  انتزاع 
الدور  إىل  املجموعــة  عــن 

الثاين.
التعادل  حســم  فيــام 
الســلبي بدون أهداف نتيجة 
املباراة التــي جمعت فريقي 
غزة واألمواج ضمن املجموعة 

الثانية بعد أن عجز من خاللها صغار 
الفريقني من الوصول إىل الشــباك 
رغم تعــدد الفرص التي أتيحت لهام 

خالل شــوطي اللقــاء، ليضع كل 
فريق نقطة يف رصيده.

عدن  / األمناء /خاص :
 

الفني للمنتخب الوطني للناشئني بقيادة  أنهى الجهاز 

املدرب الوطني محمد حسن البعداين مرحلة النزول امليداين 

للمحافظات الكتشاف واختبار واختيار العبني جدد لضمهم 

لقامئة املنتخــب الحالية ضمن املرحلة األوىل من الربنامج 

املعد استعدادًا لخوض النهائيات اآلسيوية التي ستقام يف 

دولة تايالند شهر مايو القادم. 

وكانت املحطة األخرية محافظة مــأرب التي اختتمت 

الثالثاء  باالطــالع عىل إمكانيات العبــي مديرية حريب 

وخالل اليومني املاضيني تم اختبار العبي أندية ومديريات 

مأرب مبشاركة قرابة 100 العب خضعوا إلجراء تقسيامت 

فيام بينهم عىل مجموعات واقامة مباريات من اشــواط 

للوقوف عىل إمكانياتهم الفنية والبدنية 

وخالل األســبوع املايض تم يف مدينة سيئون وتريم  

اختبار 143 العبًا مبشاركة أندية املدينة

وخالل املرحلة األوىل تم اختيار مجموعة من الالعبني 

الجمهورية ويتــم حاليًا عملية  من مختلف محافظــات 

التقييم واملراجعة من قبل الجهاز الفني وغربلة االســامء 

واختيار أفضل الالعبني .. وبحســب مصــدر فني فقد تم 

اختيار 35 العبا منهم خمسة حراس مرمى والبقية توزعوا 

عىل بقية املراكز.. وهذه االســامء ســيتم رفعها من قبل 

الجهاز الفنــي إىل االتحاد لالطالع عليهــا ومن ثم البدء 

باملرحلة الثانية والتي تتضمن اخضــاع الالعبني الذين تم 

لتقييم مســتوياتهم وقدراتهم  اختيارهم ملعسكر  داخيل 

الفنية والبدنية واختيار أفضل الالعبني والذين سيتم ضمهم 

لقامئة املنتخب الحالية.

رياضة

اجلهاز الفني للنا�سئني ينهي مرحلة النزول امليداين وحدة عدن والن�سر يف افتتاح بطولة كاأ�س عدن الكروية و�سدام ناري بني ال�سعلة و�سم�سان 
للمحافظات ويختار  35 العبًا ملع�سكر قادم مع القائمة احلالية

اجلمعة 27 يناير انطالقة مباريات دور الثمانية من بطولة كاأ�س ح�سرموت ال�سابعة

توا�سل مباريات دوري الرباط الكروي ال�ستوي للنا�سئني


