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رياضة

 املنسق اإلعالمي / العزي العصامي :

بلــغ منتخبنا الوطنــي األول لكرة 
القدم مرحلــة متقدمة من التدريبات يف 
معســكره الخارجــي األول املقام حاليا 
بالقرب  الريايض  األسيوطي  منتجع  يف 
من مدينــة الفيوم املرصية ، اســتعدادا 
الخامســة  الخليــج  كأس  ملنافســات 
والعرشين التي تستضيفها مدينة البرصة 

العراقية الشهر القادم.
مريوسالف  التشــييك  املدرب  كثف 
ســكوب املدير الفني للمنتخب، الجرعات 
جانب  إىل  ومســاء  صباحا  التدريبيــة 
املحــارضات التي يلقيهــا عليهم لتقييم 
األداء وتصحيــح األخطاء ، بينام منحهم 
بعد  الثالثاء  التدريب عرص يوم  راحة من 

تدريبات قوية صباحا .

يســعى ســكوب إىل خوض مباراة 
تجريبيــة هــي االوىل للمنتخــب يوم 
الجمعة القادم مع احد فرق القسم الثاين 
الالعبني  إعادة  بالدوري املرصي بهــدف 
اىل أجــواء املباريات خصوصا مع توقف 
الدوري املحيل وابتعــاد كثري من العبينا 
عن املباريات لفرتات طويلة ، حيث جرى 

التنسيق لذلك من قبل إدارة البعثة.
املاضية  األيام  خالل  املنتخب  شــهد 
انضامم ثالثة العبني مــن العبي املهجر 
للتدريبات بانتظــار وصول ثالثة آخرين 

الختبارهم وعرضهم عىل الجهاز الفني. 
أن هناك عدًدا  للجميع  أعلن   سكوب 
من الالعبني ســيغادرون املعسكر خالل 
األيام القادمة وفقا لتقييمهم الفني وبناًء 
عىل ما قدمه الالعبون من أداء ومستوى 

خالل تدريبات هذا األسبوع.

سيئون / األمناء/ جمعان دويل :

أنهى فريقــا األحقاف ومدودة مباريات تصفيات املجموعة السادســة من 
بطولــة كأس حرضموت بالتعادل اإليجايب بهدف لــكل منهام، يف املباراة التي 
جمعتهام عىل أرضية اســتاد ســيئون األوملبي، وهي مبــاراة تحصيل حاصل 
للفريقني بعد أن حســم بطاقتي التأهل للدور الثاين عن املجموعة فريق السالم 
بطــال للمجموعة برصيد 13 نقطة وفريق الربق برتيم الوصيف برصيد 10 نقاط 
فيام غادرت البطولة من املجموعة السادســة  فرق )القادسية، بور، األحقاف، 
مدودة(، يف البطولة التي تنظمها اللجنة الرئيسية لكأس حرضموت يف نسختها 
السابعة برعاية محافظ املحافظة األستاذ/ مبخوت مبارك بن مايض ، وبرعاية 

رشكة العمقي وإخوانه للرصافة.
أدار املباراة حكم ساحة/ عامر بن زيدان وساعده عىل الخطوط مساعد اول 
الحكم الدويل/ إبراهيم الحسني ومساعد ثاين الحكم/ عبدالله حمدون، والحكم 
الرابع/ عبدالله قندوس، راقب املبــاراة إداريا/ فرج نارص بن كدة، وراقبها فنيا 

)مقّيام للحكام(/ ماجد راشد.
اليوم الخميس ووفًقا لقرار لجنة املسابقات بالبطولة ستقام املباراة الفاصلة 
والتي ســتجمع فريقي )الشــعلة × االتفاق(، لتحديد بطل ووصيف املجموعة 
الخامسة بعد تساويهام بالنقاط لكل منهام 10 نقاط عىل أرضية استاد سيئون 

األوملبي.

/ عــالء  األمنــاء   / عــدن 

عياش :

نظــم نادي الصــم والبكم 
بعدن عىل أرضية الصالة املغلقة 
منافسات البطولة األوىل أللعاب 
القــوى، برعاية نايــف البكري 
وزير الشباب والرياضة والدكتور 
محمد الزعوري وزير الشــؤون 
وبدعم من   ، والعمل  االجتامعية 
والشباب  النشء  رعاية  صندوق 
وصندوق رعاية وتأهيل املعاقني.

وأقيمت الفعالية مبناســبة 
ذوي  لألشــخاص  العاملي  اليوم 
اإلعاقة من فئــة الصم والبكم ، 
الشــباب  وزارة  وكيل  وبحضور 
والرياضــة الدكتور عزام خليفة 

ومدير عام التخطيــط وتقييم األداء بالــوزارة الدكتور مربوك 
الحسني وبعض من قيادات مكتب الشباب والرياضة بعدن .

وتنافــس املشــاركون يف البطولة يف فعاليتــي )100 م( 
و)200(، وأسفرت نتائج سباق 100 م عن فوزه محمد عبدالجبار 
ثابت باملركز األول، ومحمد سعيد محمد باملركز الثاين، عامر عمر 
محمد املركز الثالث، ويف ســباق 200 م أحرز رعد عبدالســالم 
محمــد املركز األول ، وحــاز عىل املركز الثاين املتســابق نارص 

عبدالله ، وباملركز راشد فضل سامل .

ويف نهاية الفعالية تــم تكريم الفائزين باملراكز األوىل يف 
الســباقني بالكؤوس وامليداليات والجوائــز املالية ، وكام اهدت 
قيادة نادي الصم والبكم بعدن معايل وزير الشــباب والرياضة 
نايف البكري ذرع تذكاري نظري اهتامما و دعمه اقامة األنشطة 

الرياضية .
حرض ختام البطولة نائب مدير مكتب الشــباب والرياضة 
بعدن محفوظ ســيف ، رئيس نادي الصم والبكم بعدن رزاز عيل 
محمد ، و نبيل ســيف مدير االنشطة مبكتب الشباب والرياضة ، 

منري الدين حمود مستشار مكتب الشباب والرياضة.

جعار / األمناء / عارف علوان :

القدم  تتجه أنظار عشــاق كرة 
صوب  الخميس  اليوم  عرص  األبينية 
ملعب الفقيد حيــدرة البيتي مبدينة 
املواجهة  ســيحتضن  الــذي  جعار 
بني  تجمع  التي  املرتقبــة   الكروية 
فريقي حســان والحضن يف نهايئ 
بطولــة كأس االســتقالل الكروية 
ألنديــة أبني والتي أقيمــت برعاية 
كرميــة من قبــل الرئيــس القائد 
رئيس   - الزبيدي  قاســم  عيدروس 
وإرشاف  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
تنفيذية انتقــايل أبني وتنظيم إدارة 
الشباب والطالب بانتقايل املحافظة 
ناديا وزعوا   22 والتي شــارك فيها 
أربع  الجغرايف اىل  التقسيم  بحسب 
خروج  بنظــام  لعبت  مجموعــات 

املغلوب من مرة واحدة.
وكان الفريقان الحضن وحسان 
قد نجحا يف التأهــل للنهايئ عقب 
وشــباب  الفجر  فريقي  تجاوزهام 
يافع عىل الرتتيــب يف الدور نصف 
النهاية للبطولة.. حيث تكمن الحضن 
بطل املجموعة الثالثة )تجمع لودر( 
من العبــور للنهايئ كطرف اول  من 
إقصاء فريــق الفجر بطل املجموعة 
األوىل )تجمــع جعــار ( بنتيجــة 

ثالثة أهــداف مقابل هدفني يف أوىل 
تأهل  وبدوره  األربعة..  دور  مواجهات 
حســان بطل املجموعة الثانية)تجمع 
زنجبــار ( كطرف ثــان للنهايئ بعد 
اكتساحه ملنافسة شــباب يافع رصد 
رسار  الرابعة)تجمع  املجموعــة  بطل 
قوامها ســبعة  بنتيجة كبرية   ) يافع 

أهداف نظيفة..
فريقا  رضب  وبانتصارهــام  هذا 
يف  مرتقبا  موعدا  والحضن  حســان 
يطمح  والتي  الرابعة  للبطولة  النهايئ 
كل منهام  اىل تكملة املشــوار والفوز 
بلقبها.. إذ يريد حسان التتويج بلقبها 
للمرة الثانية يف تاريخه لينفرد بالرقم 

القياىس يف عدد مــرات الفوز بلقب 
املسابقة ، فيام يبحث الحضن يف أول 
مشــاركة وظهور له يف هذه البطولة 
إىل تدوين اســمه يف ســجالت أغىل 

البطوالت والفوز بلقبه األول .
ومــن املتوقع أن تحظــى املباراة 
النهائيــة مبتابعــة جامهريية كبرية 
عطفا عــىل األداء املميز الذي ظهر به 
وان  املسابقة  الفريقان خالل مشاوير 
والتشويق نظرا  اإلثارة  باملزيد من  تعد 
ملا ميتلكه الفريقان من إمكانات فنية 
رائعة وملــا يضامن يف صفوفهام من 
عنارص واعدة قادرة عىل إحداث الفارق 
وترجيح كفة طرف عىل حساب اآلخر. 

الســاحرة  عشــاق  مينــي  كام 
املســتديرة  مبا فيها جامهري وعشاق 
الفريقني  يف أبني النفس باالستمتاع 
بوجبة كروية دسمة وان تفي مواجهة 
النهايئ بني حسان والحضن بوعودها 
وعنفوان  الحامس  الهاب  يف  املنتظرة 
الجامهري وان تعد بكل فصول الفرجة 
وان  والندية  باإلثارة  العامرة ومقرونه 
يقدم الفريقني أمســية كروية حافلة 
بالتشــويق املنقطع النظري ومبا يليق 
بقيمة البطولة التي تحمل اسم مناسبة 
وطنية غالية عىل أبناء شعب الجنوب 

وهي عيد االستقالل 30 نوفمرب.

نادي ال�صم والبكم بعدن ينظم البطولة الأوىل لألعاب القوى

أقيمت برعاية الرئيس القائد الزبيدي..

اليوم.. الأنظار تتجه �صوب نهائي بطولة كاأ�س ال�صتقالل بني احل�صن وح�صان

املنتخب الأول يبلغ مرحلة 
متقدمة من الإعداد خلليجي 25

الأحقاف ومدودة حبايب يف بطولة كاأ�س ح�صرموت


