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 االمناء/ ابني / عارف أحمد :

حجز فريق النرص مــن باتيس مقعده  يف 
النهايئ لبطولة الفقيد الشــيخ عيل  الدور ربع 
عبدالله العيســايئ الكروية للفرق الشعبية يف 
نســختها الرابعــة  التي ينظمها اتحــاد الفرق 
الشعبية يف منطقة باتيس مبديرية خنفر بدعم 
من مصنع  االسمنت بباتيس مبشاركة 32 فريقا 
من مختلــف مناطق دلتا ابــن وبنظام خروج 

املغلوب من مرة واحدة.
وجاء تأهل الفريق النرصاوي إىل الدور ربع 
النهايئ بعدما تجاوز فريق شباب باتيس بهدفن 
مقابل هدف يف اللقاء الذي جمعهام عرص أمس 
عىل ملعب نادي الســد الريايض بباتيس ضمن 

لقاءات املرحلة الثانية للمسابقة..
املبارة التي شــهدت حضور جامهريي كبري 
ملتابعــة القمة األبرز يف محطــة  الدور الثاين  
جــاءت عىل صيغة مثــرية وقويــة تبادل من 
بدايتها الفريقن الهجامت وصنع الخطورة عىل 
املرمين ، قبل أن يتمكن شــباب يرامس من نيل 
االفضلية يف التســجيل عرب العبه محمد عوض 

حسن انتهت به مجريات الشوط األول. 
ويف الشوط الثاين الذي وصلت فيه املتجهة 
اإلثارة إىل أقــى مدى لها من خالل التنوع يف 

الغزوات الهجومية املتعددة ليظل اللعب ســجاال 
الســاعة األخرية من  الربع  الفريقن حتى  بن 
عمر املباراة والتي شــهدت نقطــة يف تحويل 
كفة النتيجــة ملصلحة الطرف اآلخر وهي إصابة 
أبرز العبي املتألق يرامس محمد عوض حســن 
وعدم مواصلته اللعــب ،  والتغيري املوفق الذي 

أجراه مدرب نارص باتيــس بنزول الالعب محمد 
مطرف الذي متكن من إدراك هدف  التعادل والذي 
أشــعل به حامس النرص الذي نجح يف إضافة 
الهدف الثاين عرب املتألق لؤي عدنان يف األنفاس 
األخرية للقــاء الذي انتهى بفــوز مثري للنرص 

بهدفن مقابل هدف لشباب يرامس.

عدن / خاص :

تأهل فريق اتحاد عبدالعزيز بعد فوزه عىل فريق الروس بنتيجة هدفن 
مقابل هدف ، يف اللقاء الذي جمعهام  عــىل ملعب الفقيد دحان )مصنع 
البالستيك سابقا  ( وذلك يف إطار منافسات الدور الثاين من بطولة القدس 
عربية للفرق الشــعبية بخورمكرس ، والتي ينظمها شــباب حي السعادة 
بقيادة الكابنت أحمد عوض املســعودي ، مبشــاركة 32 فريقا شعبيا من 
مختلف مديريات محافظــة عدن يلعبون بنظام خــروج املغلوب من مرة 

واحدة .
الشوط األول انتهى بتقدم فريق اتحاد عبدالعزيز بهدفن نظيفن اتت 

عرب طريق الالعبان عيل نبيل وزياد سامي . 
ويف مطلع الشــوط الثاين حاول فريق الروس من تداركه وحاول من 
شــن هجامته الرسيعة عىل مرمى فريق اتحاد عبدالعزيز لكنه مل ينجحوا 
يف كسب الفرص السانحة له ، يف أواخر دقائق املباراة متكن فريق الروس 
مــن تقليص الفارق بهدف جاء عرب طريــق إبراهيم كان غري كافيا للعودة 
إىل أجواء املباراة لتنتهي املباراة بفوز فريق اتحاد عبدالعزيز بنتيجة هدفن 

مقابل هدف .

رياضة

عدن / عالء عياش :
  

 خطى  فريق امليناء خطوة مهمة يف طريق 
الفوز بلقب البطولة وذلك بعد ان متكن 

من كسب لقاء قمة مباريات البطولة 
وانتــزاع بفــوز بشــق األنفس عىل 
منافســه القوي فريــق التالل ضمن 
بطولة  يف  الثانية  الجولــة  مباريات 
أكتوبر ألندية عدن الســلوية يف فئة 
الرجال ، والتــي ينظمها اتحاد الفرع 
، برعاية االســتاذ احمد حامد للملس 
محافــظ املحافظــة ، والبنك األهيل 
االجتامعية  والشــخصية   ، اليمنــي 
الشيخ مهدي ســامل العقريب وتحت 
والرياضة  الشــباب  مكتــب  ارشاف 
، وتقام منافســاتها عىل  باملحافظة 
ملعب نادي املينــاء بالتواهي بالفرتة 

من 24 _ 29 أكتوبر الجاري .
تجــاوز عقبة  امليناء من  فريق  واســتطاع 
منافســه التــالل يف واحدة من أقــوى وافضل 
مباريــات البطولة والتي شــهدت اثارة وتنافس 
كبري استمر حتى األمتار األخرية من اللقاء ، قدم 
من خاللها طريف املواجهة اداء ومستوى متقارب 

خاصة يف الفرتتــن األوىل والثانية التي انتهت 
بواقــع 12/12 ، 19/15 للتــالل  ، قبل ان يبتعد 
فريق امليناء بالفرتة الثالثة بحسمه النتيجة بواقع 
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فرتة اللقاء الرابعة والحاســمة ارتفعت فيه 
وترية االداء وظهرت االثارة واملتعة والتي ســعى 
الفريقن من حســمها ملصلحتهم  عربها نجوم 
بغية الظفر بنتيجــة اللقاء لتنتهي الفرتة الرابعة 
بتفوق فريق  للتــالل 16 مقابل 10 امليناء والذي 

متكن مــن حســم املواجهة ملصلحتــه بنتيجة 
اجاملية بلغت 55 للميناء مقابل 52 التالل ، تصدر 
من خاللها ترتيب فرق البطولة مع انتهاء الجولة 

الثانية بفوزين .
ويف املبــاراة األخرى اســتهل فريق 
شمســان مشــواره يف البطولــة بفوز 
الشعلة  فريق  منافســه  عىل  مســتحق 
بنتيجة 53 مقابل 29 ، يف مباراة شهدت 
تفوق لالعبوا فريق شمســان متكنوا من 
خاللها يف كســب نتائج فــرتات اللقاء 

ملصلحتهم بواقع :
الفرتة األوىل : 12/6 .

الفرتة الثانية : 10/ 16 .
الفرتة الثالثة : 6/17 .
الفرتة الرابعة : 6/8 .

لينتهي اللقاء بفوز مســتحق لفريق 
شمســان بنتيجة اجاملية 53 مقابل 29 

لشمسان .
أدار املباراتــان طاقم تحكيمــي مكون من 
عدنان أبو بكر جليش ، عصام احمد عمر ، عبدالله 
فرحان ، احمد فتحي ، عادل حسن ، محمد حمود 
، نبيل سالم مســجل ، ومحمد البيضاين مراقبا 

للمباراة .

األمناء / الضالع/خاص:

انطلقت منافسات دوري الشهيد القائد منري اليافعي أبو الياممه لكرة القدم 
الذي  ينظمه اتحاد الرياضة للجميع عىل أرضية ملعب نادي النرص الريايض  يف 

محافظة الضالع 
و شهدت اللقاء االفتتاحي حضور وكيل املحافظة كامل عبيد حسن ومدير 
عام مكتب الشــباب والرياضة باملحافظة غســان قزه ورئيس اتحاد الرياضة 
للجميع خليــل العلوي وعدد من الشــخصيات الرياضية وجمع من عشــاق 

املستديرة كرة القدم.
تفاصيل االفتتاح شهد منافسة مثرية لفريقي ُشكع واملدينة يف ظهورهام 
األول وقدم العبوا الفريقن مردوداً كروياً رائعاً وسط مؤازرة جامهريية جيدة 
طيلة شوطي اللقاء، قبل أن يحســم أبناء ُشكع نتيجة اللقاء ملصلحتهم بثالثة 

أهداف مقابل هدف وحيد ألبناء مدينة الضالع.
شــوط املباراة األول انتهى لصالح الفريــق األبيض الذي تألق العبه محمد 
صالح كثرياً وهو يداعب الشــباك الحمراء يف مرتن تخللهام زيارة وحيدة قام 
بها نجم املدينة أكرم مأمون لينتهي الشــوط األول عىل وقع التقدم املســتحق 

لفريق شكع.
مطلع الشوط الثاين شــهد تحسناً ملحوظاً يف صفوف فريق املدينة الذي 
بذل العبوه جهداً إضافياً، ســعياً منهم للعــودة إىل أجواء املباراة وقدم نجمهم 
األبــرز أكرم مأمون فواصالً كروية ممتعة لكنها مل تتكلل بالنجاح نظراً الفتقاد 

الفريق لالعب اللمسة األخرية املكمل ملجهودات الفريق.
وتبادل الفريقان الســيطرة واألداء خالل دقائق هذا الشوط يف ظل تحفز 
شباب املدينة إلدراك التعادل، وسعي أبناء شكع لخطف هدف األمان واالطمئنان 
وهو ما كان لهم عندما اقتنص الهداف محمد العنربي هدفاً ثالثاً لفريقه مانحاً 

أياه  ثالث نقاط مثينة يف مستهل منافسات املجموعة األوىل.
أدار اللقــاء تحكيمياً يف الســاحة الحكم محمد منصور وســاعده عىل 

الخطوط عيل الجعدي وجهاد فارع.

األمناء / عدن / خاص : 

 فــازت ثانوية لطفي جعفر امان الثانوية للبنن ببطولة 14 أكتوبر ملديرية 
صرية  لكرة الطائرة الذي نظمه قســم األنشــطة املدرســية يف إدارة الرتبية 
والتعليــم، بعد فوزها يف املبــاراة النهائية عىل ثانويــة البيحاين النموذجية 

بشوطن دون رد ، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب ثانوية آبان بكريرت .
حرض املباراة النهائية األســتاذ محمد نارص مدير إدارة الرتبية والتعليم يف 
مديرية صرية ، واألستاذ عصام عبده عيل، نائب رئيس القيادة املحلية باملجلس 
اإلنتقايل بالعاصمة عدن ، والقائد أمجد الصبيحي نائب قســم رشطة كريرت ، 
والدكتور محمود بن جرادي، رئيس انتقــايل صرية ونائبه املهندس واثق برو ، 
والكابنت ســامي الحريبي رئيس اتحاد كرة الطائرة فرع عدن . واألســتاذ نبيل 
عوذيل رئيس قســم األنشطة املدرسية ، واالســتاذة غريد محمد رئيسة قسم 
اإلعالم الرتبوي ، واألســتاذة إميان رشجبي مديرة ثانوية أبان ، واألستاذ عادل 
غالب مدير ثانوية لطفي ،واألستاذ هاين فؤاد مدير ثانوية البيحاين ، واالستاذ 
جالل مسعود مدير ثانوية لطفي السابق ، واألستاذ أنيس عقيل وكيل األنشطة 
يف ثانوية لطفي ، واألســتاذ إقبال عبدالله وكيل األنشطة يف ثانوية البيحاين 
ومدرب منتخب الثانوية ، واألستاذ مأمون املرحيل رئيس قسم شئون املوظفن 
، وهشام انور رئيس قســم اإلمتحانات  ، ومختار محمد حسن مدرب منتخب 

ثانوية لطفي .
قاد املباراة الحكمن توفيق سعيد عثامن وعيل بادي .

امليناء يتنزع فوز ب�سق الأنف�س من مناف�سه التالل و�سم�سان يعرب ال�سعلة يف بطولة اأكتوبر ال�سلوية بعدن

ن�سر باتي�س يحجز مقعده يف ربع نهائي دوري الفقيد العي�سائي 

احتاد عبدالعزيز يتجاوز الرو�س ويبلغ الدور ربع 
النهائي من البطولة القد�س عربية بخورمك�سر

�ُسكع يتجاوز املدينة يف افتتاح دوري 
ال�سهيد القائد اأبو اليمامه بال�سالع ..

فوز ثانوية لطفي ببطولة 14 اأكتوبر 
لكرة الطائرة يف مديرية �سرية ..


