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رياضـــة

عدن/ عياش :

قررت اللجنــة الرياضية مبديرية 
تنظيم بطولة  صرية واملرشفة عــى 
الدوري الرمضــاين ) الهويك( للفرق 
الشعبية، عقد االجتامع الفني وإجراء 
قرعة املنافســات، وذلك صباح اليوم 
التاسعة والنصف  الســاعة  الخميس 

صباحاً مبكتب مدير مديرية صرية .
البطولة االعرق  وتحظى نســخة 
واالقــدم عــى مســتوى البطوالت 
العام،  الشعبية هذا  للفرق  الرمضانية 
برعاية كرميــة من محافظ العاصمة 
عــدن األســتاذ أحمد حامــد مللس و 
عام  مدير  الجــرادي  محمود  الدكتور 
مديرية صرية، وتقام بصورة مستمرة 

منذ أكرث من ثالثة عقود من الزمن .
الرمضاين  الدوري  بطولة  وتشهد 
فريقا   »32« الهــويك(، مشــاركة   (
من مختلــف مديريات العاصمة عدن، 

من  املغلوب  خــروج  بنظــام  وتلعب 
دور واحــدة، وتســتضيف مبارياتها 
مبنطقة  الرتايب  الهويك  ملعب  أرضية 

الروزميت .
وحددت اللجنة املرشفة عى تنظيم 
بطولة الهويك عرص يوم السبت القادم 
املوافــق 18 مارس، املوعد الرســمي 

ألنطالقة املنافســات والتي ســتحدد 
القرعة طرفاها يوم الخميس .

وكانت نســخة البطولة يف عامها 
املايض قد أســفرت عن تتويج فريق 
القلوعــة بــكأس البطولــة عى أثر 
الرتجيح  بركالت  الضياء  فريق  تخطيه 

يف املباراة النهائية.

لودر/ األمناء/ أحمد احلامدي :

أعلنت اللجنــة املنظمة لبطولة النــارص الرمضانية يف 
نســختها »الثانية« للمنتخبات عن موعد تحديد عملية إجراء 
قرعة بطولة النارص الرمضانية للمنتخبات النســخة الثانية  
وذلك يوم الســبت القادم املوافق 18 مارس  يف قاعة مدرسة 
الشهيد محمد حسني ناجي م لودر وبحضور جميع مندويب 
الرياضية  الشــخصيات  املشــاركة وبعض  الـ18  املنتخبات 

واالجتامعية.
الذي  القرعــة  موعد  وخــالل 
ســتعقده اللجنة املنظمة للبطولة 
يوم السبت القادم  سيتم االفصاح 
عــن كل ما يتعلــق بالبطولة كام 
للمندوبني   كشوفات  توزيع  سيتم 
رياضيــة   دريســات  وتوزيــع 

للمنتخبات املشاركة  .
تنطلــق  أن  املحتمــل  ومــن 
النــارص  بطولــة  منافســات 
ثالث  يف  للمنتخبات  الرمضانيــة 
يوم من شهر رمضان املبارك وهذا 
ما ســتحدده اللجنة مع االجتامع 
أنها  القادم كام  السبت  يوم  الفني 
ســتقام البطولة عى ملعب نادي 
عرفــان الريايض و بتنســيق مع 

ادارة نادي عرفان وتحت االضواء الكاشــفة خالل ليايل شهر 
رمضان املبارك .

الجدير بالذكر أن البطولة تقام سنويا وبدعم ورعاية داعم 
الشباب رئيس الحامية الرئاســية العميد ركن نارص عبدربه 
منصور هادي الذي يويل اهتاممــه الكبرية  ألبناء محافظة 
أبني وتحديدا املنطقة الوسطى بدعهم الالمحدود يف القطاع 
الريايض  وقد خصص مبلغ مليون ريال للبطل وكاس ناهيك 
عن الجوائز األخرى التي تشمل البطولة  وتشعل املنافسة بني 

الفرق املشاركة.

حديبو /األمناء/خاص:

 أجرى فريق بامبارك للرجل 
أرخبيل  مبحافظــة  الحديدي 
ســقطرى أمس األول الثالثاء 
أول متريــن جامعي بعد أن تم 
املتفوقني  من  عنارصه  اختيار 
بتحــدي بامبارك الــذي أقيم 
الســبت املايض عى ســاحل 
مشاركة  وسط  قاضب  مدينة  
واســعة وحضــور رســمي 

وشعبي كبريين. 
الفريق مترينه  حيث اجرى 
الطبيعية  دكســم  مبنطقــة 
الحيوي  بتنوعها  تنفــرد  التي 

وأشــجارها النادرة عاملياً، تحــت إرشاف فريق مختص، 
وحظي بتفاعل كبري من عنارص الفريق. 

وشهد السباق جري الفريق ملســافة تصل ألكرث من 
10كم برسعة مختلفة ، إلكســابهم مهارات وخربات يف 
التامرين وكذا عى كيفية التعامل مع السباقات القصرية 

والطويلــة ، إىل جانب رفع مســتواهم البــدين والقوة 
الجسامنية والعضلية لقطع مسافات أكرب بأوقات أقل. 

وســيخضع الفريق خالل الفــرتة القادمة إىل جدول 
متارين مستمرة للحفاظ عى لياقتهم واألجواء التنافسية 

التي الزالت فيهم منذ إعالن إقامة تحدي بامبارك.

األمناء / متابعات:

إيجــا  البولنديــة  تأهلــت 
شفيونتيك إىل دور الـ 8 ببطولة 
فوزها  عقب  للتنس،  ويلز  إنديان 
رادوكانو  إميــا  الربيطانية  عى 
مبجموعتــني نظيفتني، )صباح 

األربعاء بتوقيت جرينتش(.
من  ســيجعل  الفوز  وهــذا 
يف  شــفيونتيك  إيقاف  الصعب 
حملــة الدفاع عن لقبهــا، التي 

حققته يف املوسم املايض.
شــفيونيتك،  واحتاجــت 

العامل،  عــى  األوىل  املصنفــة 
لســاعة و25 دقيقة لتفوز عى 
رادوكانو، املتوجة ببطولة أمريكا 
بنتيجة   ،2021 املفتوحة يف عام 

6 / 3 و6 / 1.
وتلتقي شفيونتيك يف دور الـ 
8 مع الرومانية سورانا كريستيا، 
التــي تغلبــت عى الفرنســية 
كارولــني جارســيا، املصنفــة 
الخامسة يف البطولة، 6 / 4 و4 
/ 6 و7 / 5 يف ســاعتني و24 

دقيقة.

اليوم اخلمي�س االجتماع الفني وقرعة بطولة الهوكي الرم�شانية للفرق ال�شعبية 
اأزمة يف طريق بر�شلونة ل�شم جنم ال�شيتيتقام برعاية محافظ عدن ومأمور مديرية صيرة..

ال�شبت القادم موعد انطالق قرعة بطولة النا�شر الرم�شانية للمنتخبات

فريق بامبارك للرجل احلديدي ينفذ اأول مترين جماعي مبنطقة دك�شم

األمناء / متابعات :

 كشــف تقرير صحفي إسباين 
عن عائــق صعب قــد يعقد خطة 
برشلونة لدعم صفوفه بأحد نجوم 

مانشسرت سيتي.
»سبورت«  صحيفة  وبحســب 
الكتالونية فإن »برشلونة يستهدف 
عدًدا من الصفقات املجانية املميزة، 
يف الصيف املقبــل من بينها إلكاي 
سيتي،  مانشسرت  العب  جندوجان، 

يف ظل األزمة املالية للنادي«.
وأكدت: »مع ذلــك، فإن الراتب 
الذي طلبه جندوجان لن يســتطيع 
برشــلونة دفعــه حاليــا، حتى ال 
يتجاوز حــد الرواتــب املعتمد من 
رابطة الليجا، الذي بسببه تم إبطال 

بابلو جايف ضمن قامئة  تســجيل 
الفريق األول«.

لدى  أولوية  جندوجان  يكن  ومل 
برشــلونة، مع وجود أســامء مثل 
زوبيميندي،  ومارتن  سيلفا  برناردو 
لكــن موقفه التعاقــدي دفع إدارة 

البارسا للتفكري يف ضمه.
الذي  جندوجان  أن  إىل  وأشارت 
آخر  االتحاد  ملعب  ينتهي عقده يف 
املوسم الجاري »ال ميانع النظر يف 
العروض املقدمــة لضمه، مع عدم 
ملانشسرت  التجديد  إمكانية  استبعاد 

سيتي«.
وسيضطر برشــلونة للمحاولة 
بقوة مع قائده سريجيو بوسكيتس، 
التجديد، طاملا أصبح هناك  أجل  من 

صعوبة يف التعاقد مع جندوجان.

�شفيونتيك اإىل ربع نهائي اإنديان ويلز


