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االمناء / باتيس / عارف علوان :

التحق فريق رصر عثامن بركب املتأهلني إىل الدور الثاين بعدما 
تجاوز منافســة أهيل الحبيل عرص أمس برضبات الرتجيح ، بعد 

تعادلهام اإليجــايب يف األوقات األصلية من املباراة ، بهدفني لكل 
منهام، ضمن منافسات دوري الفقيد عيل عبد الله العيسايئ لكرة 
القدم، الذي يقام برعاية ودعم مصنع االســمنت وتنظيم اتحاد 
الفرق الشعبية يف منطقة باتيس ، مبشاركة 32 فريقا من مناطق 

دلتا ابني تلعب بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
وكان فريق أهيل الحبيل  البادئ يف التسجيل عرب 

العبه محمد الحاج انتهت به أحداث الشوط األول.
ويف الشوط الثاين باغت أهيل الحبيل رصر عرب 
الثاين، عرب العبه صالح  عثامن بتســجيله الهدف 
عوض، ومل تستمر فرحه الحبيل طويالً ليقلب فريق 
رصر عثامن الطاولة أمام الحبيل بتســجيله هديف 
التعــادل عرب العبيه أبوبكر ســامل محمد، ومحمد 
  ،2-2 املباراة بالتعــادل اإليجايب  صالح...  لتنتهي 
ليحتكم الفريقان لرضبات الرتجيح، والتي ابتسمت 
لصالــح فريق رصر عثــامن )3/5(.. وبهذا الفوز 

ضمن فريق رصر تأهله للدور الثاين للمسابقة.
وكانت فرق الزمالك والنرص والصقر قد حجزت 
لها مكانا يف محطة الــدور الثاين بعدما تجاوزت 
فرق ســالم الرواء وأمل باتيس وأمــل جعار عىل 

الرتتيب.

الغيضة/ مختار باداس:

ختم فريقي ناديي خيبل و شــباب سيحوت 
منافسات الجولة الثالثة بالتعادل االيجايب بينهام 
بهدفني لكالً منهام يف مبــاراة امس عىل ملعب 

الشهيد مخبال مبدينة الغيضة.
حمل بداية الشــوط االول  أفضلية هجومية 
نسبية ملصلحة فريف شباب سحيوت ، وتحركات 
هجومية مرتدة لخيبل ، وبعد مرور نصف ساعة 
من زمن الشوط االول ارسل مهاجم خيبل املتألق 
عامد املساوى كرة ســاقطة سكنت الشباك عىل 
الهدف االول  يسار حارس مرمى سيحوت محرزاً 
لفريقه يف د ) 30 (  وبعد مرور ثالث دقائق فقط 
التعادل  الالعب« عبدالله حسني« عىل هدف  وقع 
ملصلحة فريقه شــباب سيحوت ، و قد شهد بقية 
الفريقني  الشــوط االول هجامت متبادلة مــن 
أبرزها خطورة كانت من جانب سيحوت الذي ناور 

بتسديدات قوية نحو مرمى خيبل.
ويف الشــوط الثاين ظهر خيبل  اكرث فعالية 
يف الهجــوم وحصل عىل اكرث مــن رضبه حره 
مبارشه شــكل منها خطورة كبــره عىل مرمى 
سيحوت عرب تســديدات  الالعب محمود السنح، 
ويف الدقيقة 52 خطف شباب سيحوت هدفاً ثان 
احرزه الالعب عبدالله حســني ،ومل ينتظر خيبل 
طوالً حيــث ادرك التعادل بواســطة نجمه االول 
محمود الســنح يف د .66 ،وشــكل خيبل خالل 
فرتات اللقاء بعد تســجيله هدف التعادل، صحوه 
هجومية واضحة قادها محمود الســنح ورفاقه 

يونس عيل وعــامد املســاوى يف اتجاه مرمى 
ســيحوت ،ويف املقابل مل يسلم مرمى خيبل من 

قذائف النجم السيحويت عبدالله حسني .
 وبهدفني لكالً منهام ختم الفريقني » خيبل 

وشباب سيحوت« لقاءات الجولة الثالثة .
حيث رفع خيبل رصيده اىل اربع نقاط محتالً 

املركــز الثالث بفارق االهداف مــع فرتك صاحب 
ارتفع رصيد  ،وفيام  النقاط  الثاين وبنفس  املركز 

شباب سيحوت اىل ثالث نقاط يف املركز الرابع.
جائــزة أفضل العب يف املبــاراة نالها العب 

نادي شباب سيحوت عبدالله حسني الحامد .

رياضة

عدن / عالء عياش :
  

 عقد اتحــاد الطاولة فرع عدن اجتامعه مع 
مندوبو االندية املشاركة يف البطولة فئة العمومي 

والناشئني دون 18 عاما ، 
الفرتة  خالل  تقام  والتي 
من 29 اكتوبر - 1 نوفمرب 
االخوين  برعاية   ، القادم 
نائــف البكــري وزيــر 
الشباب والرياضة و احمد 
محافظ  للملــس  حامد 
وبــإرشاف  املحافظــة 
والرياضة  الشباب  مكتب 
عدن ، وتستضيف الصالة 
املغلقة بالشيخ  الرياضية 

عثامن منافساتها .
قيــادة  وناقشــت 

ممثيل  مع  الفــرع  اتحاد 
والجزيرة  والروضة  وامليناء  والشعلة  التالل  اندية 
واالتحــاد وشمســان والرشطــة والنرص ، يف 

االجتامع الــذي عقد صباح أمس الثالثاء بالصالة 
البطولة  ونظام  وقوانني  لوائح  املغلقة  الرياضية 
التي سيتم تطبيقه خالل منافسات البطولة والتي 
تعترب باكــورة وبداية ألنشــطة الفرع يف لعبة 

الطاولة لالســهام يف االرتقاء والنهوض ونرش 
رقعة مزاولتها عىل نطاق واسع .

وحدد االجتامع نظــام املباريات والتي تقام 

وفقا للوائح والقوانــني الصادرة لإلتحاد الدويل 
لكرة الطاولــة مع مراعاة خصوصية البطولة من 
قبل اللجنة الفنية العليــا لكرة الطاولة وبالوزارة 
وفرع األتحــاد باملحافظة .. باالضافة اىل توزيع 
الالئحة العامة لإلتحاد والقانون 
الدويل للعبة ، وذلك ملنح االندية 
واالســتفادة  الحضور  فرصة 

القصوى ومرجعية لهم .
اتحاد  بأن  االشــارة  تجدر 
من  جهودا  يبذل  بعدن  الطاولة 
أجل ايجاد مخرج للخالف القائم 
بني ناديي التــالل وامليناء عىل 
املكررة  الالعبني  اسامء  خلفية 
املعتمدة  الناديني  كشوفات  يف 
لضامن  لإلتحــاد  املرســلة  و 
الفرق  مشــاركة عدد كبر من 
يف البطولــة لتعم الفائدة عىل 

الجميع  .  
وعليه فأن األتحاد سينظر يف االيام القادمة 
وسيصدر قرارا بحســب مواد و الئحة املسابقات 

لحل االشكالية القامئة بينهم .

عدن / خاص  :

 احرز نادي الشــعلة بطولــة 14 أكتوبر يف لعبة الكاراتيــه بعدن للفئات 
العمرية الرباعم واالشبال والناشــئني والتي اقيمت برعاية االستاذ احمد حامد 
للملس محافــظ املحافظة وبإرشاف مكتب الشــباب والرياضة ونظمها اتحاد 

اللعبة بصالة الجمباز مبديرية املنصورة .
وقد اسفرت النتائج الفردية عىل النحو التايل :

»وزن ٢٠ ك »
املركــز االول/ عيىس احمد عبدالقادر  -  شمســان، املركز الثاين/  صالح 

موىس صالح  -  وحدة عدن، املركز الثالث/   اسالم باسل احمد .
»وزن ٢٥ك »

املركــز االول/ ابراهيم عبدالهادي - وحدة عدن، املركــز الثاين/ خالد وليد 
محمود شمسان، املركز الثالث ممدوح صالح   -  حسان ابني.

»وزن ٣٠ ك »
املركز االول/ عبدالقادر احمد عبدالقادر   -  شمســان، املركز الثاين/  نارص 

عبدالله   -   وحدة عدن، الثالث/ نزار فارس عبدالله    -  اهيل تعز.
»وزن ٣٥ ك »

املركز االول/ يارس ســند موىس   -   الشــعلة ، املركز الثاين/ عبدالرحمن 
رضوان  - اهيل تعز، املركز الثالث/  نارص محمد صالح  - شمسان.

»وزن ٤٠ ك«
املركز االول/ عبدالرحمن محمد زوبر  -  الشــعلة، املركز الثاين/   عبدالرزاق 
موىس صالح -  وحدة عدن، املركز الثالــث/  ابراهيم منصور ابراهيم  - الفجر 

الجديد ابني.
»وزن ٤٥ ك«

املركز االول/ قيس محمود محمد - وحدة عدن، املركز الثاين/  محمد رضوان 
حسن  - اهيل تعز، املركز الثالث/ راكان محمد عيل  - الشعلة.

»وزن ٥٠ ك »
املركز االول/ يحيى غســان عيل  -  الشــعلة ، املركز الثاين/ محمد احمد  - 

الفجر الجديد ابني، املركز الثالث/  عامد عبدالرحمن عبدالواحد - اهيل تعز. 
»وزن ٥٥ ك«

املركز االول/ حامد ســامل محمد   -  الشــعلة ، املركز الثاين/ عيل مبخوث 
جابر  -   وحدة عدن ، املركز الثالث/    عبدالله محروس سعيد  -  حسان ابني.

ويف نهاية البطولة حاز عىل املركز االول نادي الشــعلة برصيد  ٤ ذهبيات 
وبرونزية و املركز الثاين نادي وحدة عدن برصيد ذهبيتني وفضيتني وجاء املركز 

الثالث من نصيب نادي شمسان برصيد ذهبيتني وفضية وبرونزية .

ردفان / وضاح احلاملي :

حقق فريق الثمر فوزا عسرا عىل منافسه املالح بهدف وحيد يف آخر مباريات 
الدور األول من بطولة أكتوبر لكرة القدم التي تقام عىل ملعب الفقيد جابر ، برعاية 

من قائد اللواء الخامس مختار النويب .
املباراة التي كانت شــحيحة الفرص وفقرة األهداف، مل يقدم فيها الفريقني 
املستوى املأمول، ســجل الثمر هدفه الوحيد عن طريق رضبة جزاء نفذها صالح 

الربع يف الشوط األول . 
الشوط الثاين استمر بتقدم الثمر، وسط تذمر من العبو فريق املالح وجهازهم 
الفنــي ، منتقدين الحكم وكيفية إدارته للمباراة، ليتأهل الثمر إىل الدور القادم من 
هذه البطولة. ادار املباراة الحكم اياد كوبا، وساعده محمد العامري، وسامل حاوي، 

وحكم رابع محمد الوزير.
هــذا وقد اجرت اللجنة املنظمة لهذه البطولة بني شــوطي اللقاء قرعة املربع 
، وأســفرت عن مواجهة شــعب الديوان مع الوادي يوم الخميس ، يف حني يواجه 

الحبيلني الثمر يوم الجمعة.

احتاد الطاولة عدن يناق�ش مع مندوبي االندية التح�شري لبطولة العمومي والنا�شئني

�شرر عثمان يلتحق بركب املتاأهلني  يف بطولة الفقيد العي�شائي

خيبل و�شباب �شيحوت يتعادالن بهدفني لكاًل منهما يف ختام اجلولة الثالثة من دوري املهرة الت�شنيفي..

ال�شعلة بطل بطولة 14 اأكتوبر 
يف لعبة الكاراتيه بعدن

الثمري يعرب املالح يف 
بطولة 14 اأكتوبر بردفان


