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رياضة

 عدن / األمناء/ عالء عياش :

تحتضــن قاعة قــر العرب ) 
الصغرى (  صباح اليوم قرعة بطولة 
كأس الفقيد عيل محســن املرييس 
الرمضانية بنســختها الـــ27، التي 
ســتقام بتنظيم إتحــاد الكرة بعدن 
يف  والرياضة  الشباب  دائرة  ورعاية 
، تحت  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
إرشاف مكتــب الشــباب والرياضة 

بعدن .
وتنظم نســخة البطولة يف هذا 
العام عىل ملعب الشــهيد الحبييش 
22 فريقا ) وحدة  بكريرت، مبشاركة 

عدن ، التالل ، الشــعلة ، شمسان ، 
املنصورة ، املينــاء ، الجزيرة ، نر 
عدن ، الجــالء ، الروضة ، والطليعة 
، حسان وخنفر وعرفان  والحسيني 
 ، والتضامن  حرضمــوت  شــعب   ،
شبوة،  والتضامن   ، والنر  الصمود 
وشاطئ برئ عيل، منتخب سقطرى(.

املرييس  بطولة  قرعة  وستجري 
الـ27، يف الساعة العارشة من صباح 
الفرق  مندويب  بحضور  االحد،  اليوم 
ستقام  التي  البطولة  يف  املشــاركة 
املغلوب،  خروج  بنظام  منافســاتها 
مستويات  إىل  تقســيمها  تم  حيث 

وعىل إثرها تجري قرعة املباريات .

ويف سياق متصل، عقدت اللجنة 
املايض  الخميس  للبطولــة  املنظمة 
اجتامعها الفنــي مبقر اتحاد الفرع 
مدير  بحضــور  الحبييش  مبلعــب 
بعدن  والرياضــة  الشــباب  مكتب 
األندية  ومندويب  الشــاذيل  وجدان 
الالئحة  خاللها  من  ناقش  املشاركة، 
املتعلقة  الفنية  والجوانب  التنظيمية 
بإقامــة املنافســات، باإلضافة إىل 
األندية  البطولــة عىل  توزيع الئحة 

املشاركة.
وحدد اللقاء موعد انطالق بطولة 
الفقيد عيل محســن املرييس ) 27 ( 
، وذلك يف متام يف )3 رمضان(  عىل ملعب الشهيد  الساعة التاسعة والنصف مساًء.الحبييش بكريــرت 

املكال/األمناء / فهمي باحمدان :

خطف الفريق األول لكرة الســلة رجال 
بنادي شــعب حرضمــوت البطاقة األوىل 
التصفيات  عــن  الثانية  للمرحلــة  املؤهلة 
الســلة  لكرة  التصنيفي  للدوري  التمهيدية 
التي  أندية ســاحل حرضمــوت  مجموعة 
يقيمهــا اإلتحاد العام للعبــة برعاية وزير 
الشــباب والرياضة االســتاذ نايف صالح 
األســتاذ  البكــري ومحافــظ حرضموت 
مبخوت مبــارك بن مايض وبإرشاف مكتب 

وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع اتحاد 
كرة السلة بساحل حرضموت.

الثانية كأول ناد  وتأهل الشــعب إىل املرحلة 
عن تصفيات الســاحل عقب الفــوز الكبري الذي 
حققه عىل نظريه وجاره املكال  بنتيجة 72 نقطة 
مقابل 19 نقطة يف املبــاراة التي أقيمت بينهام 
عىل امللعب الشــامل لأللعــاب الرياضية مبلعب 
الفقيد بارادم باملكال، وســجل الشعب بذلك الفوز 

السادس عىل التوايل دون أن تعرتض مسريته أي 
خسارة ليضمن باستحقاق املركز األول وبقيت له 

مواجهتان سيخوضهام مع التضامن وسمعون.
وتبقى البطاقة الثانيــة حائرة بني التضامن 
واملــكال والزال التنافس قائــم بينهام يف امليدان 
إىل جانب أن نتائجهام الزالت معلقة بقرار اتحاد 
اللعبة بعد تقدم املكال باحتجاج عىل التضامن ومل 

يتم الفصل يف األمر إىل االن.

 زجنبار / األمناء / عارف أحمد :

 أكتمل عقد الفرق املتأهلة للدور نصف النهايئ 
القدم للناشئني ألندية  من مسابقة بامبارك لكرة 
ينظمها   والتي  2005م  مواليد  سقطرى  محافظة 
الكرة باالرخبيل بدعم من مؤسســة  اتحاد  فرع 

خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية.
وقد بلغت الهالل، الوحدة، الســد، والجمهور 
نصف النهايئ للبطولة بعد أن تجاوزوا منافسات 
الدور  ربع النهايئ مبباريات قوية أشــتدت فيها 
املنافسة ووصلت منها مباراتني لركالت الرتجيح.

حيث ســحق  النهــايئ فريــق الوحدة ثاين 
الثامنية  الثالثة يف افتتاح لقاءات دور  املجموعة 
املجموعة  الــرق متصدر  الخميس فريق  عر 
األوىل بأربعة أهداف لهدف وحيد ، وتخطى فريق 
الهالل متصدر املجموعة الثالثة  فريق األهيل ثاين 
املجموعة األوىل بهدفني نظيفني، ويف مواجهتي 

مســاء الجمعة  تفوق السد أول املجموعة الثانية 
عىل فريق امليناء ثــاين املجموعة الرابعة بنتيجة 
اإليجايب  تعادلهام  بعــد  الرتجيح  3/4 برضبات 
بهدف لهدف ، وتأهل فريق الجمهور أول املجموعة 
الثانية  املجموعة  الرابعة عىل حساب نوجد ثاين 
بنتيجــة 5/6 برضبات الرتجيح بعــد تعادلهام 

السلبي يف الوقت األصيل للمباراة.
وسيتواجه يف املربع الذهبي الوحدة مع السد 
عىل ملعب الفقيد سعد عيل ساملني ، والهالل مع 
الجمهــور عىل ملعب نادي الوصــل يف لقاءات 
نارية للتأهل للمبــاراة النهائية لتعزيز كل منهام  

حظوظه للظفر بلقب البطولة.
وكانت لقــاءات دور الربع النهايئ قد شــهدت 
حضور جامهريي غفري مــن مختلف مدن ومناطق 
يقدمه  وما  املباريات  مبشاهدة  لالستمتاع  سقطرى 
ناشــئني األندية من إبداع كروي يســعد الجامهري 
املتشوقة ملثل هذه املنافسات الكروية العمرية املميزة.

اليوم .. قاعة ق�ضر العرب حتت�ضن قرعة مري�ضي 27 الرم�ضانية 

اإكتمال ا�ضالع ن�ضف نهائي دوري » 
بامبارك« لأندية �ضقطرى للنا�ضئني

�ضعب ح�ضرموت يتاأهل اإىل املرحلة الثانية للدوري الت�ضنيفي لكرة ال�ضلة

األمناء / الضالع/ خاص :

يف  بهدف  اإليجايب  التعادل  حسم 
كل شــبكة نتيجة اللقــاء الذي جمع 
فريــق نادي مجد املدســم مع نظريه 
شباب قعطبة ضمن منافسات بطولة 
كأس الضالــع لألنديــة التي ينظمها 
اتحاد كرة القدم باملحافظة وبدعم من 
األمانة  والرياضة يف  الشــباب  دائرة 

العامة للمجلس االنتقايل، وتحت إرشاف إدارة الشباب والطالب يف تنفيذية انتقايل الضالع.
وشهد اللقاء أداء متوازناً وسط سعي الفريقني لحصد الفوز وخطف بطاقة التأهل املبارشة 
دون الدخول يف حسابات افضل خارس، لكن التعادل كان سيد املوقف ،وهي النتيجة التي ضمن 
بهــا كل فريق التأهل، بعد أن قامت اللجنة املنظمة بإجراء قرعة لتحديد الفريق املتأهل مبارشة  

والفريق الذي تأهل كأفضل خارس يف الدور الثاين.
وبحســب اللجنة املنظمة للبطولة فقد أوقعت القرعة فريق شــباب قعطبة فائزاً  ليرضب 
موعداً يف نصف النهايئ مع فريق النر، فيام تأهل املجد كأفضل خارس ملواجهة التضامن يف 

املربع الذهبي عىل طريق الوصول إىل اللقاء النهايئ للبطولة.
هــذا وقد حددت اللجنة املنظمة مواعيد نصف النهــايئ حيث من املقرر أن يلتقي التضامن 
مع املجد يوم األحد، فيام سيلتقي النر وشباب قعطبه يوم االثنني ، وسيكون اللقاء النهايئ 

عر  الثالثاء القادم.

تنب / األمناء / خاص :

الفرق  بطولة  عرش  الشــقعة  فريق  اعتىل 
الشــعبية الكروية يف نســختها الثانية والتي 
أقيمــت يف مديرية تنب بلحــج بعد تغلبه عىل 
منافسه فريق اهيل هران ديان بهدف وحيد يف 
املباراة النهائيــة والتي جمعتهام عر الجمعة 
عىل أرضية ملعب قريــة الهجل بتنب يف ختام 
فعاليات املسابقة التي نظمها املجلس الريايض 
للفرق الشــعبية بتنب برئاســة املهندس عوض 
حويدر برعاية الركة الوطنية لألسمنت ودعم 

العزيبي رئيس حلف قبائل وأبناء  الشــيخ يارس 
الحوطة وتنب مبشاركة 32 فريقا.  

محطــة الختام التي تزينت بحضور جامهريي كبري افرتش جنبات ملعب الهجل يتقدمهم مدير عام 
مكتب الشــباب والرياضة بلحج خالد عوض اليامين ، وقيادة املجلس الريايض للفرق الشــعبية وعدد 
من الشــخصيات اإلجتامعية والرتبوية والرياضية ، جاءت الئقة بالحــدث بعد أن قدم الفريقني مباراة 
حامسية ومثرية مع أفضلية واضحة لالعبي شباب الشقعة الذين نجحوا يف تسجيل هدف الفوز واملباراة 
الوحيد يف الدقيقة 25 من زمن الشوط األول عرب نارص أحمد والذي ظل صامدا حتى النهاية رغم الجهد 

الذي بذله العبو األهيل خالل الشوط الثاين يف إدراك التعادل لكن دون جدوى.
وعقب نهاية املباراة قام الضيوف بتكريم فريق الشــقعة بــكأس البطولة وفريق أهيل هران بكأس 
الوصيف وفريق سفيان بكأس املركز الثالث وفريق مقيطري بكأس املركز الرابع ، كام تم منح العب فريق 
الشــقعة عبادي الطنوزة جائزة أفضل العب يف البطولة ،  والعب فريق الحبيل أيرس فضل جائزة الهداف 
برصيــد 9 أهداف ، والالعب عصام الكازمي عىل جائزة أفضل العب صاعد كام تم تكريم األربعة الحراس 

عبد الباري من هران وعارف فضل من الشقعة وبعبش من سفيان واستامه بالل من مقيطري.

تعادل ايجابي بني جمد املد�ضم و�ضباب قعطبة يوؤهل 
الفريقني اإىل املربع الذهبي لكاأ�س ال�ضالع

ال�ضقعة ين�ضب نف�ضة بطال  للن�ضخة الثانية من بطولة الفرق ال�ضعبية بلحج


