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مع اختتام مباريات اجلولة األولى من دوري بلقيس لكرة القدم بعدن..

خم�سة انت�صارات واحل�ضور اجلماهريي كان احللقة الأبرز
عدن/األمناء/عالء عياش:

اختتمت عرص األحد الجولة األوىل
من دوري عدن املمتاز (بلقيس) لكرة
القــدم ألندية محافظة عــدن والتي
يقيمهــا اتحــاد كرة القــدم برعاية
رشكة بلقيس للطريان مبشاركة أندية
املحافظة.
وشــهدت الجولــة األوىل التي
افتتحت عــر الجمعة املايض إقامة
خمس مباريات حملت معها الكثري من
املتعة واإلثارة واستطاعت بعض الفرق من
تحقيق بداية منوذجية ومل تشــهد الجولة
تسجيل أي تعادل يف مباريات الجولة األوىل
من البطولة.
افتتــاح البطولة عــر الجمعة متكن
فريق الشــعلة من إنهاء مهمته بنجاح بعد
تحقيقه لفــوز مثني عــى مضيفه فريق
وحدة عدن بهــدف دون ومقابل يف املباراة
التي جرت عىل ملعب شهداء وحدة عدن.
واستكملت مباريات الجولة عرص السبت
بإقامة ثالث مباريات عىل مالعب مختلفة،
حيث متكن فريق التالل من اكتســاح فريق
الجزيرة بسداســية نظيفة يف املباراة التي

احتضنها ملعب باحبيب بالربيقة.
واستطاع فريق شمســان من تحقيق
بداية منوذجية بعــد فوزه الكبري عىل جاره
فريق الروضة بخامســية بيضاء يف املباراة
التــي جمعت الفريقني عــى ملعب الفقيد
باوزير باملعال.
وســجل فريق الجالء فوزه األول يف
البطولة بعد إطاحتــه لفريق النرص بدار
سعد وبهدفني نظيفني عىل ملعب شهداء
وحدة عدن.
واختتــم فريقــا املنصــورة وامليناء
مباريــات الجولــة األوىل مــن البطولة
باملباراة التي أقيمت عرص األحد عىل ملعب
العلواين بنــادي املنصورة بفوز املنصورة

بهدفني دون رد.
وجاء ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة
األوىل عىل النحو التايل:
 1التالل  3نقاط  6 /أهداف. 2شمسان  3نقاط  5 /أهداف. 3الجالء  3نقاط  /هدفني. 4املنصورة  3نقاط  /هدفني. 5الشعلة  3نقاط  /هدف. 6الوحدة  0نقاط -1 / 7امليناء  0نقاط -2 / 8النرص  0نقاط -2 / 9الروضة  0نقاط 5 - / 10الجزيرة  0نقاط 6 - /وتفتتح عرص الخميس القادم مباريات
الجولــة الثانيــة مبباراتــن يجمع يف
األوىل فريقي الجزيرة والوحدة (باحبيب
الربيقة)  ،ويف املباراة الثانية يلتقي النرص
و املنصورة (النرص دار سعد).
وتقام عرص الجمعة ثــاث مباريات
حيث يلعب التــال والروضة (شــاذيل
بحقات) وشمســان و املينــاء (باوزير
باملعــا) و الشــعلة و الجــاء (باحبيب
الربيقة).

تقام برعاية شركة مين موبايل..

فوز الربيقة والتواهي واملعال ودار �سعد يف بطولة كرة الطائرة املدر�سية

عدن/األمناء /فضل اجلونة :

برعاية رشكة مين موبايــل للهاتف النقال وتنظيــم وإرشاف إدارة
األنشــطة مبكتب الرتبية والتعليم بعدن انطلقت يف صالة الشهيد أحمد
صالح الحيدري بنادي املنصورة الريايض بطولة كرة الطائرة املدرســية
والتــي تقام خالل الفرتة من  17 - 10فرباير 2019م الجاري مبشــاركة
منتخبــات مديريات عدن املدرســية  ،والتي قســمت إىل مجموعتني،
املجموعة األوىل تضم :املنصورة ،الربيقة ،دار ســعد ،الشــيخ عثامن،
واملجوعة الثانية تضم :املعال ،صرية ،التواهي ،خورمكرس.
وقد أقيمت أربــع مباريات ،وجاءت النتائج اآلتيــة :فاز يف املباراة
األوىل الربيقة عىل املنصورة  / 2صفر  ،17 / 25 - 17 / 25ويف املباراة
الثانية فاز دار سعد عىل الشــيخ عثامن  / 2صفر ،16 / 25 - 11 / 25
ويف املباراة الثالثة فاز املعال عىل صرية  23 / 25 ،1 / 2للمعال15 / 25 ،
لصرية 11 / 15 ،للمعال ،ويف املباراة الرابعة فاز التواهي عىل خورمكرس
 / 2صفر .9 / 25 - 6 / 25
وتتواصل منافســات البطولة صباح اليوم بحسب الجدول املعدّ من
قبل منظمي البطولة ،والتي تأيت يف إطار دعم واهتامم مدير عام مكتب

ت�صفيات بطولة املحبة وال�سالم للأندية والهواة
املكال /األمناء /إعالم االحتاد :

يستعد فرع اتحاد الدراجات الهوائية بساحل حرضموت يف إقامة
تصفيات بطولة املحبة والسالم ألندية الساحل والهواة يف فئة الشباب
وذلــك عــر يــوم
غد األربعــاء املوافق
الثالــث عــر مــن
فرباير الجاري والتي
يرعاها وزير الشباب
والرياضــة األســتاذ
نائف صالــح البكري
ومحافــظ حرضموت
قائد املنطقة العسكرية
الثانية اللواء الركن فرج ساملني البحسني وإرشاف مكتب وزارة الشباب
والرياضة بالساحل وتنظيم اتحاد الفرع.
وأوضح رئيس اتحاد اللعبة بســاحل حرضموت األستاذ خالد برك
بن سعيد أن قيادة االتحاد أنهت كافة تحضرياتها النطالقة هذه البطولة
التي يدشن االتحاد به موسم نشاطه للعام .2019
حدد لها مسار مناســب وآمن لها ،وتنطلق من
مشــرا أن البطولة ُ
أمام حرم بوابة جامعــة حرضموت مبنطقة فلك وتنتهي مبفرق الخط
املحاذي مبطار الريان بعد جولة ســيئون ثم العودة إىل نقطة انطالقة
السباق.
وأضاف ابن ســعيد أنه تم التنسيق واالســتعانة بعدد من سيارات
ودرجات املرور وإعطاء إشعار للنقاط األمنية املتواجدة بتحديد مسار
السباق مع توفري سيارة إســعاف ومسعف طبي للحفاظ عىل سالمة
املتسابقني والحد من خطورة اإلصابة عند حدوث حادث ال سمح الله .
وأهاب رئيس اتحــاد اللعبة بجميع األندية التي ترغب باملشــاركة
رصا أمام بوابة حرم الجامعة مبنطقة فلك الســاعة
التواجد مبكرا ع ً
الثالثة وخلق املنافسة الرشيفة بني املتسابقني والتفاعل من قبل األندية
التساع وانتشار اللعبة بني األوساط واملساهمة يف إنجاح البطولة.
الجدير بالذكر أنه ســيتم اختيار الحاصلني عىل املراكز األوىل من
هذه التصفيات لتمثيل منتخب الساحل يف نهائيات البطولة التي ستقام
يف العاصمة املؤقتة بعدن خالل األيام املقبلة.

مريس «األمناء» نصر عيدروس البكري:

الرتبية والتعليم بعدن األســتاذ محمد الرقيبي ،وجهود إدارة األنشــطة
املدرسية وقدرتها عىل استمرارية كافة األنشطة وليس الرياضية فقط،
وإمنا يف جميع املناشط الثقافية واالجتامعية والكشفية والفنية والبيئة
الكتشاف املواهب الواعدة يف مختلف املجاالت.
أدار املباريات األربع الحكام حســن عبدالله إبراهيم ومحمد صالح
األحمدي ومحمد فؤاد وفيصل باهرمز.

ً
بطولة الت�صالح والت�سامح تتوج (�إم تي �إن) بطل على ح�ساب اجليل
اعتىل فريق (إم يت إن ) عرش بطولة التصالح والتسامح للفرق
الشــعبية مبديرية لودر محافظة أبني والتي نظمتها القيادة املحلية
للمجلس االنتقايل باملديرية ممثلة بدائرة الشــباب والطالب برعاية
املجلس االنتقايل الجنويب وأقيمت عىل ملعب عرفان وشارك فيها 20
فريقاً مثلوا مختلف مناطق م/لودر تنافســت بنظام خروج املغلوب
من مرة واحدة.
وجاء تتويــج إم يت إن باللقب بعد تغلبه
عىل شقيقه فريق الجيل بهدف وحيد يف نهايئ
العرس الريايض الكبري الــذي جمع الفريقني
وتزين بحضور جامهــري الفت كان العالمة
األبرز يف الحدث.
مواجهة الختام جاءت الئقة بقيمة وداللة
املناســبة بعد أن قدم الفريقان منازلة كروية
جميلة غلب عليها طابع الحامس واإلثارة قبل
أن تبتسم آخر املحطات لصالح إم يت إن بهدف
وحيد حمــل توقيع عيل جامل من رضبة جزاء

احتاد دراجات �ساحل ح�ضرموت ي�ستعد النطالقة

افتتاح احلدث الريا�ضي الأكرب يف ال�ضالع

أقيمت برعاية املجلس االنتقالي اجلنوبي..

األمناء /لودر /عارف أحمد:

رياضة

14

يف الشوط الثاين والذي كان كافياً بعبور فريقه إىل منصة التتويج.
وعقب نهاية املباراة قام اإلخوة الضيوف يتقدمهم عضوا انتقايل
محافظــة أبني عيل صالح الجعدين وصالــح الخرض الصاد ورئيس
القيادة املحلية للمجلس االنتقايل بلودر أبو شــال القفعي بتكريم
فريــق إم يت إن بكأس البطولة ومبلــغ  50ألف ريال والجيل بكأس
الوصيــف ومبلغ  30ألــف ريال ،كام جرى تكريــم أفضل العب يف
البطولة عمر املسبحي من إم يت إن والهداف عيل السعادي من الجيل
وأحسن حارس مرمى وحيد أحمد عبدالله من
القاع وذلك مببالغ مالية ..كام جرى تكريم
الفرق املشــاركة والحــكام والجهات التي
ساهمت يف إنجاح البطولة.
حرض الختام نائب رئيس انتقايل لودر
عيل عمــر ،ونائب رئيــس االتحاد اليمني
العام للكرة الطائرة حسني عوض العزاين،
و رئيــس نادي عرفان خالــد أحمد مفتاح،
ورؤســاء الدوائــر يف مجلــس انتقايل
لودر ،وعدد من الشــخصيات االجتامعية
والرياضية يف املنطقة.

شــهد ملعب الفقيد الشيخ محمد ضيف الله العدار بقرية الحمرياء
مريس مديريــة قعطبة محافظة الضالع افتتاح دوري شــهداء جبهة
مريس املوسم الثاين يف حدث ريايض هو األكرب عىل مستوى املحافظة
وســط حضور جامهريي كبري وحضور عدد كبري من الشــخصيات
العسكرية واالجتامعية واملشائخ واألعيان واإلعالميني واملثقفني.
وكانت بداية االفتتاح مميزة ومنصفة للجهود املبذولة فيها .وافتتح
الحفل بآيات من القرآن الكريم ،وعرض كرنفايل ألطفال قرية الحمرياء
نال استحسان الحارضين.
وألقى عدد من الكلامت منها كلمة الراعي الرسمي الشيخ /محسن
عيل حمود العدار رحب فيها بالضيوف والحارضين جميعا وشــكر كل
من ساند ودعم يف نجاح دوري شهداء جلهة مريس.
وألقى عبدالغني شــقران الرئيس العام للدورة كلمة قصرية رشح
فيها عدد الفرق املشاركة ودعا إىل االلتزام باألنظمة واللوائح القانونية
املنظمة للدوري.
وكلمة عبدالله مزاحم نائــب قائد محور أب أكد فيها أنه يعمل عىل
قدم وساق العتامد مريس مديرية.
والوقوف والتشجيع ملثل هذه األنشطة الرياضية.
وكلمة قصرية ملدير أمن قســم الجبارة أبو شــال (الشلييل) رشح
فيها إعجابه بهذه الفعالية .وقال « :إن الشباب العمود الفقري للمجتمع
ويجب تأهيلهم بكل األنشطة منها الرياضية».
عب فيها
وألقى مدير مكتب الشــباب والرياضة غســان غزه كلمة ّ
عن ســعادته بحضور هذا االفتتاح والحفل الريايض الكبري وأنه يتابع
هذا الحدث ويعمل يف الوزارة عىل اعتامد ملعب الفقيد الشيخ /محمد
ضيف الله العدار ،نادي ملريس.
وألقى قائد املقاومة يف مريس العمدة كلمة برش فيها الحارضين أن
قرار اعتامد مريس مديرية ليست إال مسألة وقت.
وألقى محمد قاســم النجار رئيس نــادي العروبة كلمة رحب فيها
بالحارضيــن جميعا وقال أنه رشف كبري لنــادي العروبة ولالعبني أن
تحرض هذه الجامهري ملشاهدة املباراة االفتتاحية وافتتاح دوري شهداء
مريس واملشاركة يف مشاهدة املباراة التي تجمع نادي العروبة مع نادي
الحرية حمدونة.
وألقيت يف حفل االفتتاح بعض القصائد الشــعرية وألقى األستاذ
الشاعر محمد أحمد ناجي قصيدة ترحيبية للضيوف .وقصيدة شعريه
للشــاعر املخرضم أبو عتاب أبهر فيها الجامهري ،وقصيدة للشاعر أبو
أحمد.
يذكر أن نادي العروبة يستضيف دوري شهداء جبهة مريس بنسخته
الثانية والذي يقام عىل أرضية ملعب الفقيد محمد ضيف الله العدار.

