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« تختتم صباح اليوم اخلميس «

مناف�سات مثرية يف البطولة التن�شيطية لكرة الطاولة بعدن ..
عدن  /عالء عياش :

افتتحت صباح امس االربعاء
يف صالة الشــهيد احمد الحيدري
بنادي املنصورة البطولة التنشيطية
لكرة الطاولة ألندية محافظة عدن
( فئة العمومي ) والتي تقام تحت
شــعار « ال للمخدرات « ونظمها
اتحاد كــرة الطاولة عدن  ،برعاية
االخوين املهنــدس احمد امليرسي
وزير الداخلية  ،واالســتاذ نائف البكري وزير
الشــباب و الرياضة  ،وارشاف مكتب الشباب
والرياضة وتقام مبارياتها عىل مدار يومني .
وشاركت يف البطولة تسعة اندية قسمت
ملجموعتني  ،حيث ضمــت املجموعة االوىل
فــرق التــال والروضة واالتحــاد والجزيرة
واتحاد الرشطة  ،وجأت فرق الشعلة والجالء
وشمسان والنرص يف املجموعة الثانية .

وشهدت مباريات اليوم االول من البطولة
التي افتتحــت بحضور رئيس اتحاد عدن عيل
طه صالح  ،وامني عــام االتحاد محمد عبده
حيدر  ،وسكرتري النشاط النسوي نوال وارس
 ،منافســات مثرية واداء جيد اظهر من خالل
العبو الفرق املشاركة قدرات وامكانيات طيبة
اســتطاع فرق التالل والروضة مــن التأهل
للدور الثاين (املقص ) عن املجموعة االوىل ،
والجالء والشعلة عن املجموعة الثانية .

وتختتــم صبــاح الخميس
منافســات البطولــة بإقامــة
مباريــات الــدور الثــاين املربع
الذهبي ) بلقاءين يجمع التالل اول
املجموعة االوىل والشــعلة ثاين
املجموعــة الثانيــة  ،ويف اللقاء
اآلخر يلتقي الجالء اول املجموعة
الثانيــة مع فريــق الروضة ثاين
املجموعة لتســمية طريف املباراة
النهائية التي تقام عقب مباريات
املربع الذهبي لتحديد البطل والوصيف  ،يعقبه
الحفل الختامي وتكريم االبطال .
ســاهم يف ادارة البطولة طاقم تحكيمي
مكون من  :الحكم العام للبطولة نبيل زوقري
 ،والحكم الدويل محمد مهدي سعيد  ،وحكم
درجة اوىل عبدالجبار نويرص  ،وحكم الدرجة
الثالثة حسني عبدالرزاق احمد .

�سحب قرعة بطولة مري�سي  25الرم�ضانية لكرة القدم ..
عدن  /عالء عياش :

سحبت يف مكتب الشباب والرياضة بعدن قرعة بطولة الفقيد عيل
محســن املرييس « مرييس  »25الرمضانية لكرة القدم والتي ينظمها
اتحاد كرة القدم بعــدن برعاية وزارة الشــباب والرياضة وبدعم من
صندوق رعاية النشء والشباب بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة
بالعاصمة عدن .
وتشــارك يف البطولة التي تقام اوىل مبارياتهــا يف الثالث من
رمضان  ،خمســة عرش فريقا ميثلون محافظات عدن ولحج والضالع
وحرضموت الساحل وأبني  ،قسمت لخمس مجموعات  ،يتأهل اول كل
مجموعة وافضل ثالث فرق تحتل املركز الثاين يف املجموعات الخمس
للدور الثاين .
ويف االجتامع الــذي حرضه املهندس نعامن شــاهر مدير مكتب
الشــباب والرياضة بعدن  ،واملهندس محمد حيــدان رئيس اتحاد كرة
القدم عدن  ،تم فيه مناقشــة الالئحة و االمور الفنية الخاصة بتنظيم
البطولة واالتفاق عىل بنود املشاركة بحضور مندوبوا الفرق املشاركة .
وعلقــت اللجنة املنظمة للبطولة مبوافقة الفرق املشــاركة  ،البث
يف اختيار امللعب املستضيف للنســخة  25للبطولة حتى وقت الحق ،
والذي كان من املقرر أن يقام عىل ملعب الفقيد صالح باحبيب بالربيقة
لبعض االمور الفنية التي تتعلق بالتنظيم .
واسفرت قرعة البطولة بتوزيع الفرق املشاركة  15فريقا اىل خمس
مجموعات وجأت عىل النحو التايل :
املجموعة االوىل :
الشعلة _ امليناء _الجزيرة .

املجموعة الثانية :
التالل _ املنصورة _ طليعة لحج .
املجموعة الثالثة :
وحدة عدن _ نرص الضالع _ اتحاد الرشطة .
املجموعة الرابعة :
شمسان _ تضامن املكال _ نرص عدن .
املجموعة الخامسة :
فحامن ابني _ الجالء _ الروضة .
وتفتتح البطولة يف اليوم الثالــث من رمضان باللقاء االول ضمن
منافسات املجموعة االوىل مبباراة الشعلة وامليناء .
الجدير ذكــره أن بطولة الفقيد عيل محســن املرييس تحتفل هذا
العام بذكرى اليوبيل الفيض مبرور  25عاما عىل انطالق اول بطولة .
ويحمل فريــق وحدة عدن لقب البطولة األخرية التي اســتضافت
منافساتها ارضية ملعب الفقيد حسني باوزير باملعال بعد فوزه باملباراة
النهائية عىل نظريه فريق الشعلة بهدفني مقابل هدف العام املايض .

« يقام برعاية املجلس االنتقالي اجلنوبي «

فريق النعمى يق�صي �شهداء خورمك�سر من بطولة دوري الهوكي الرم�ضاين بكريرت ..
عدن  /خاص :
حســمت كتيبة فريق النعمي
التواهي بطاقة التأهل للدور الثاين
ملصلحته بعــد فوزهم الكبري عىل
فريق شــهداء خورمكرس بأربعة
اهداف مقابــل هدفني يف املباراة
التي جمعت الفريقني عىل ملعب
الهويك الــرايب بكريرت يف اطار
مباريات الــدور التمهيدي لبطولة
دوري الهــويك الرمضــاين لكرة
القدم الفرق الشعبية والتي يقام بتنظيم ودعم
من املجلس االنتقايل الجنويب مبشــاركة 32
فريقا شــعبيا من مختلف مناطق ومديريات
العاصمة عدن تلعب بنظام خروج املغلوب من
دور واحد  ،وتســتمر حتى االيام األخرية من
شهر رمضان املبارك .
تأهــل فريــق النعمي للــدور الثاين من
البطولة جــاء بعد تحقيقه لفوز مســتحق
عىل نظريه فريق شــهداء خورمكرس بأربعة

اهــداف مقابــل هدفني يف مباراة شــهدت
افضلية واضحه يف شــوطها االول ملصلحة
فريق النعمي الذي استطاع من انهاء مجرياته
بثالثية نظيفة سجلت عن طريق جهاد علوي
وامين عدنان وعيل هزاع .
شــوط املباراة الثاين يف بدايته مل يتغري
كثريا ليعود العــب فريق النعمي جهاد علوي
ليضيف الهدف الرابع ملصلحة فريقه .
باقي الدقائق شهدت صحوة متأخرة من

جانب فريق شــهداء خورمكرس
بعــد ان تحســن اداء الفريــق
وسنحت امامهم فرص للتسجيل
أســفرت عن تقليــص الفارق
بهدفني جأت بإمضــاء الالعب
محمد نــر  ،لتســتمر باقي
الدقائق وســط ضغط من فريق
شهداء خورمكرس مل تسفر عن
جديد لينتهي اللقاء بفوز النعمي
برباعية مقابــل هدفني يضمن
معها بطاقــة التأهــل الرابعة
املؤهلة للدور الثــاين فيام غادر
فريق شــهداء خورمكرس البطولة من الدور
االول .
ادار املباراة باقتدار الحكم حامدة شوقي .
تحصل العب فريــق النعمي جهاد علوي
عىل جائزة أفضل العب باملباراة واملقدمة من
املجلس االنتقايل الجنويب وســلمها الكابنت
عصام احمد عمــر نجم التــال واملنتخبات
الوطنية السابق لكرة السلة .
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دوري اللواء اخلام�س م�شاه يتوج موقع اجلبل بطال ..

األمناء  /موديه  /عارف أحمد :
توج فريق موقع الجبل بلقب بطولة اللواء الخامس مشاه
الكرويــة الداخلية مبوديه التي نظمها قســم دائرة النشــاط
الريايض باللــواء برعاية العميد ســند محمــد امليرسي قائد
اللواء والتي شــارك فيها  6فرق مثلت مختلف الرسايا والكتائب
العسكرية باللواء وزعت إىل مجموعتني وبنظام الكل مع الكل
من دور واحد  ،يصعد اول وثاين كل مجموعة إىل الدور النهايئ.
وجاء تتويج فريق موقع الجبل بالبطولة بعد أن تغلب عىل
فريق الكتيبة الثانية بثالثة أهداف مقابل هدف يف النهايئ املثري
الذي جمعهام عرص أمس األول الثالثاء عىل ملعب اللواء.
املباراة النهائية التــي أدارها الحكم عبده عيل الحداد جاءت
عىل صيغــة مثرية بني الفريقني اللذين ســعيا إىل بذل أقىص
جهودهــا لتحقيق الفوز قبل أن تكــون آخر املحطات لصالح
فريق الجيل بثالثة أهداف سجلها كل من منصور نارص وعبدالله
الشبيحي ومنري الســمح مقابل هدف للكتيبة الثانية وسجله
خالد سند.
وعقب نهاية املباراة قام قائد اللواء الخامس مشــاه العميد
سند محمد امليرسي ومدير عام مديرية موديه عبد النارص العزي
ورئيس دائرة النشــاط الريايض باللواء الكابنت نزيه الصالحي
بتكريــم البطل والوصيــف بالكؤوس والجوائز التشــجيعية
وتحصل الالعب منري الســمح من الجبل عل جائزة أفضل العب
يف البطولة بحضور الشخصية االجتامعية محمد جهامه وعدد
من القيادات العسكرية يف اللواء الخامس مشاه.

ال�سوداء يبلغ نهائي بطولة ال�شهداء
بردفان بفوزه على �شباب الراحة ..

ردفان  /وضاح احلاملي :
بلغ فريق الســوداء نهايئ بطولة الشهداء لكرة القدم التي تقام
عىل ملعب الفقيد جابــر بردفان برعاية قائد اللــواء الخامس دعم
وإســناد بعد أن قلب تأخره إىل فوز أمام منافسه فريق شباب الراحة
بهدفني لهدف يف النصف النهايئ األول .
وقبــل انطالق املباراة ألقى رئيس لجنة الحــكام بالبطولة أحمد
عقيل قصرية طالب فيها العبــو الفريقني بتقديم مباراة طيبة بعيدا
عن التعصب والتحيل باألخالق الرياضيــة بغض النظر عن الفائز
فيها فكرة فوز وخســارة  ،منوها إىل أن الهدف من هذه البطولة هو
تطوير الرياضة بردفان فالــكل ميثل هذه املديرية  .ومن ثم انطلقت
املباراة مبحاوالت الفريقان حيث تقدم شــباب الراحة الذي سيطر
نســبيا بالهدف األول ســجله الالعب ينوف فيصل من تسديدة قوية
لينتهي هذه الشــوط بتقدم فريق شباب الراحة ..ويف الشوط الثاين
نزل فريق الســوداء بقوة من أجل إدراك التعادل وهدد مرمى شباب
الراحة بكرات كثرية ومتكن من تعديل النتيجة عندما ســجل جودة
التعادل ومن ثم اضاف أرشف ثاين أهداف السوداء وقلب النتيجة عىل
منافسه فكانت الدقائق املتبقية شهدت نشاط لفريق السوداء باملقابل
حاول الراحة تدارك االمور لكنه مل يتمكن من ذلك لينتهي اللقاء بفوز
السوداء وبلغ النهايئ الذي يقام الجمعة ويف انتظار الفائز من لقاء
الغد الذي يجمع الصمود وشــعب الديوان يف لقاء مكرر من النسخة
املاضية  ..صاحب اول هدف يف هذه املباراة حصل عليها العب الراحة
ينوف فيصل مقدمة من القيادي عبدالويل الدويك ..
أدار املباراة الحكم عواد الرفاعي وســاعده سامل الحاوي ومحمد
عبد .

