رياضة

www.alomanaa.net
الثالثاء  ٢٣ -يوليو  - ٢٠١٩املوافق  ٢١ذو القعدة  14٤٠هـ

14

Thusday - 23 Jul 2019 - No: 1015

اليوم  :خنفر واجليل يق�صان �شريط افتتاح طريان بلقي�س الكروية

األمناء  /زجنبار  /عارف علوان :
يشهد ملعب البلدية مبدينة زنجبار عرص اليوم الثالثاء
انطالق بطولة رشكة طريان بلقيــس الكروية ألندية أبني
والتي ينظمها فرع اتحاد الكرة باملحافظة وتقام مبشاركة
 23ناديا تم توزيعهم اىل خمس مجموعات تتنافس بنظام
الكل مع الكل من دور واحد.
وسيلتقي يف املشهد االفتتاحي للمسابقة فريقا خنفر
والجيل ضمن املجموعة األوىل التي تضم إىل جانبهام أندية
الدرجاج وأحور.
وأوضح الكابنت أحمد مهدي ســامل عضو االتحاد العام
لكرة القدم املرشق العام عــى البطولة بأن كافة الرتتيبات
قد استكملت النطالق هذه البطولة الكبرية. .مشريا إىل أن
اللجنــة املرشفة قد أقرت إقامة منافســات البطولة بواقع
مبــاراة يف كل اســبوع عىل مســتوى كل مجموعة من
للمجموعات الخمس نظرا لعدم إرســال مخصص البطولة
كامال وأنه يف حالة إســتالمنا للمخصص كامال ســيتم
تعديل الجدول بواقع خمس مباريات يف األســبوع الواحد.
.داعيا جميع أندية أبني إىل االســتعداد الجيد لهذه البطولة
والظهور مبظهر مرشف مبا يتناسب مع حجم هذه البطولة
الكبرية و مبا يتناسب مع سمعة وعرافة املحافظة كرويا.
وكانت اللجنــة املرشفة قد أقرت يف اجتامع ســابق

لها إقامة مباراة واحدة يف كل اســبوع وتشــكيل لجان
للتجمعات يف كل ملعب عىل أن يسمح ألي العب شارك يف
الدور االول لبطولة بلقيس مبحافظة عدن أن يشــارك مع
ناديه يف بطولة بلقيس أبني.
كام أقرت اللجنة املرشفة اعتــاد ملعب جوبان بلودر
كملعب رســمي إلقامة مباريات املجموعة الثالثة فيه عىل
أن نلعب املجموعة الرابعة يف مدينة مودية.

فوز املوانئ وميناء احلاويات يف افتتاح بطولة (�شهداء ميناء عدن لحاويات) للكرة اخلما�سية .

وديا ..خنفر يك�سب الفجر بهدفني نظيفني

األمناء  /جعار /عارف أحمد :
حقــق فريق خنفر الفوز عــى ضيفه فريق الفجــر الجديد بهدفني
نظيفني يف املباراة الودية التي جمعتهــا عرص أمس عىل ملعب البيني
مبدينة جعار والتي تأيت ضمن استعدادات الفريقني لبطولة رشكة طريان
بلقيس ألندية أبني واملزمع انطالق منافساتها يف األيام القليلة القادمة.
وقد مثل اللقاء فرصة طيبة ملــدريب الفريقني الكابنت فيصل محمود
مدرب خنفر والكابنت ســامل املوزعي مدرب الفجر للوقوف عىل مستوى
وجاهزية الالعبني الذين ســيخوضا بهم بطولة بلقيس  ،فبعد شوط اول
ســلبي يف النتيجة ومتكافئ يف األداء ويف تبادل االستحواذ والسيطرة
 ،نجــح خنفر يف فرض إيقاعه عىل مجريات الشــوط الثاين وترجم تلك
األفضلية يف تســجيل هدفني وقع عليهام عرفات محمد صالح و البديل
أحمد باعراك كام أهدر خنفر رضبة جزاء بأقدام أحمد الحاج بعد أن تصدى
الحــارس أحمد فوزي بامهيد ..لتنتهي املباراة بفوز خنفر اوي مســتحق
بثنائية نظيفة.
أدار اللقاء تحكيميا عوض عبده مبعية سامي زيد ومحمد سامل.

�إقرار اخلطوات التنفيذية لتنظيم
بطولة ك�أ�س ح�ضرموت الأوىل لكرة اليد
املكال  /فهمي باحمدان :

عدن  /محمد فتحي :
انطلقت منافسات بطولة شهداء ميناء عدن للحاويات
للكرة الخامســية التي تقام برعاية رشكــة عدن لتطوير
املوانئ ( )APDCمبشــاركة عدد من املرافــق الحكومية
واملؤسســات التجارية عىل ملعب الفقيد (حســن سامل
باوزير) يف مديرية املعــا بإقامة مباراتان جمعت املباراة
االفتتاحية فريقي املوانئ واخوان ثابت فيام جمعت املباراة
الثانية فريقي اليمنية وميناء عدن للحاويات.
وشــهدت املباراة األوىل فوزا ســاحقا لفريق املوانئ
بقيــادة املدرب (محمد خالد عبده) عىل فريق رشكة أخوان
ثابت بنتيجة  14هــدف مقابل  3اهداف ســجلهم  :عمر
شــيخ ( 5اهداف) ويارس دنجبيز (هاتريك) ومحمد حسن

(هاتريك) وجالل جميل وابوبكــر جعفر وعبدالله بارصه
فيام ثالثيــة فريق أخــوان ثابت ســجلهم  :محمد خالد
(هدفني) وايهاب احمــد  ..ادار املبــاراة تحكيميا الدويل
نائل عوشــان وعالء البدوي ومعاذ عيل ومحمد الشحاري
وراقبها االستاذ سامي عليوه.
فيام املباراة الثانية التي كانت مثرية وشــهدت تنافس
قوي بني فريقي ميناء عدن للحاويات واليمنية انتهت بفوز
فريق ميناء عدن للحاويــات بقيادة املدرب (حامده فضل)
بخمسة اهداف مقابل ثالثة سجلهم  :زيك مجيد (هاتريك)
وهاين انور ووهيب صالح فيام ثالثية فريق اليمنية سجلهم
عبدالباسط العفيفي وعبدالله شيخ واوسان فدعق ..

الربان يحرز ك�أ�س �سباعيات التوعية من خماطر الألغام بخنفر

األمناء  /جعار /عارف أحمد :
أحرز فريق الربان كأس سباعيات
التوعيــة من مخاطــر األلغام للفرق
الشــعبية والتي نظمها فريق التوعية
مبديرية خنفــر ونفذهــا الربنامج
الوطني للتعامل مع األلغام بالرشاكة
مع مكتب الشؤون اإلجتامعية والعمل
بأبني وبدعم من منظمة اليونيســيف
وذلك بعد فوزه يف املباراة النهائية عىل
األهيل بهدفني نظيفني وشارك فيها
 9فرق واســتمرت عــى مدى يومني
واعتمد فيها نظام خروج املغلوب.
وقد شــهد اليوم الثــاين واألخري
من املســابقة إقامة مباريات املرحلة
الثانية والتي افتتحت مبباراة (الشعلة
واألمــل )والتي حقق فيها الشــعلة
الفوز بركنية واحدة  ،فيام جاء اللقاء
الثاين قويا والذي جمع فريقي(األهيل
والهالل) واللذان قدما مباراة متكافئة
يف الشــوطني قبل أن تكــون كلمة

الفصل يف نهايتها
لصالــح األهــي
بهــدف وحيد ويف
املباراة الثالثة متكن
الربان مــن التغلب
عىل الشعلة بهدف
وركنبة مقابل هدف
للشــعلة  ،ليرضب
الربــان موعدا مع
األهــي يف نهايئ
الســباعيات والذي
شــهد تنافسا مثريا
بني الفريقني قبل أن يبتســم لالعبي
الربان والذين امتلكــوا ميزة التفوق
عىل فريــق األهيل بهدفــن دون رد
ليتوجوا ابطــاال تاركــن الوصافة
لالعبي األهيل.
ويف الختام جــرى تكريم فريق
الربان بكأس الســباعية ونال العب
األهيل يارس الربيــي جائزة أفضل

اقر اللقاء الذي عقد مبكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حرضموت
وضم املدير العام للمكتب الكابنت حسن صالح مسجدي ورئييس اتحادي
كرة اليد بســاحل ووادي حرضموت وليد محمد باشغنون وساملني مبارك
بن عبدات اقر الخطوات التنفيذية للبــدء بتنظيم بطولة كأس حرضموت
األوىل لكرة اليد التي سيشارك فيها اربع من اندية املحافظة وهي التضامن
وشــباب روكب من الساحل وشباب القطن ووحدة تريم من الوادي والتي
تعرث اقامتها يف الفرتة السابقة ألسباب مالية .
واتخذ اللقاء الذي حرضه مدير ادارة االتحادات واالندية مبكتب الشباب
والرياضة بســاحل حرضموت محمد ســامل الجفري جملة من القرارات
الهادفة لتنظيم هذه املســابقة التي تأيت ضمن األلعاب املصاحبة لبطولة
كاس حرضموت لكرة القدم التي ينتظر تدشــن نســختها السابعة هذا
العام وضمن االنشطة والفعاليات املقرة من مكتبي الشباب والرياضة يف
الساحل والوادي يف اطار توحيد النشاط الريايض باملحافظة الذي يرعاه
محافظ املحافظة قائد املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني
البحسني  ,اذ تم االتفاق عىل تكليف لجنة فنية يختارها الفرعان ويصادق
عليها املكتبان وتختص بإدارة شــئون املسابقة  ,كام تم االتفاق عىل عقد
لقاء مامثل باملدير العام ملكتب وزارة الشباب والرياضة يف الوادي املهندس
عيل يسلم باشعيب إلقرار مكان إستضافة البطولة والربنامج الزمني لها .

ربان القلوعة طرف �أول يف نهائي
بطولة عدن الأوىل

عدن  /عمار مخشف :

العب يف الســباعيات والعب الربان
عبده اللخم جائــزة الهداف بحضور
العقيد محمد فضــل العرايب ورئيس
قسم األنشطة املدرسية مبكتب تربية
خنفر حســام الحيدري واألمني العام
لنادي املنصوره بــدر الفلييس ومدير
الخدمة املدنية بخنفر أوسان امدوباء
وعدد مــن الشــخصيات الرياضية
مبديرية خنفر.

استطاع فريق ربان القلوعة من حجز مقعده
يف نهايئ بطولة عدن األوىل بعد فوزه عىل فريق
بلوك  12بنتيجة هــدف دون رد يف املباراة التي
جمعت الفريقني عرص اليــوم األحد عىل ملعب
الحامد الرتايب  ،وذلك ضمن منافسات دور نصف
نهايئ بطولــة عدن األوىل الذي تقام عىل ملعب
الحامد الرتايب الكائن بجانب ملعب نادي وحدة
عدن الريايض وبتنظيم فريق شــباب الشــيخ
عثامن ومبشاركة  32فريقا من مختلف مديريات
محافظة عدن بنظام خــروج املغلوب عىل مرة
واحدة ..
وقد ســجل هدف املباراة الوحيد عمر العبوس  ،أدار اللقاء باقتدار األخ
رامــي عرورة  ،وبعد نهاية املباراة اختــارت اللجنة املنظمة للبطولة العب
فريق ربان القلوعة( عمرو غالب ) كأفضل العب يف املباراة سلمها له األخ
محمد املشويل  ،أحيى املباراة املعلق الرائع أديب الزهري.

