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عدن / فضل اجلونة:

رائعة  وفرائحية  رياضية  اجوا  وســط 
أقيم  يف مديرية املنصورة بالعاصمة املؤقتة 
عدن مهرجان سباق الضاحية الثاين لرباعم 
مديريات  مدارس  العبات  مبشاركة  الفتيات 
عدن والذي أقيم برعاية معايل وزير الشباب 
البكــري ومحافظ عدن  والرياضــة نايف 
االستاذ احمد حامد مللس، وبدعم من صندوق 
وبالتنســيق مع مكتب  والشــباب  النشئ 
الشــباب والرياضة بعــدن وارشاف مركز 
مهرجان  وخالل  القــوى،  أللعاب  العولقي 
الضاحيــة الرائع الذي انطلــق من محطة 
إكســربس باملنصورة انطلقت املشــاركات 
النهاية ملعب  بحيوية وحامس حتى نقطة 
الفقيد عيل العلواين باملنصورة، وقد جاءت 

النتائج للعرش االوائل عىل النحو التايل :
األول/ نــور عبدالواحد عمــر  مديرية 
ســعيد.  عامر  إجالل  الثــاين/  املنصورة، 
مديرية الشيخ عثامن، الثالث/ عنود شادي 
محمــد.ز مديرية املنصــورة، الرابع/ ميار 
مجيب احمد. مديرية دار ســعد، الخامس/ 
رؤى إيــاد محمد   مديريــة مديرية صرية، 
السادس/ فاطمة فيصل كليب  مديرية دار 
سعد ،الســابع/ فاطمة وليد عيل   مديرية 
الشــيخ عثامن ،الثامن/ جواهر فؤاد عبده   
مديرية املنصورة ،التاسع/ يرسا عامر سعيد  

حميدة  العارش/   ، عثامن  الشــيخ  مديرية 
عبدالرزاق   مديرية املنصورة.

ويف نهاية السباق قام األخوة الضيوف 
يتقدمهــم  مدير عــام األنشــطة بوزارة 
الشــباب والرياضة رائد عيل نعامن ، لؤي 
الصربي مدير عام إدارة املرأة بوزارة الشباب 
والرياضة لــؤي الصربي ، مدير عام مكتب 
نعامن  املهندس  بعدن  والرياضة  الشــباب 
شاهر، مستشــار وزارة الشباب والرياضة 
الكابنت محمود عبيد ، مديــر عام مديرية 

، مدير مركز  الداؤودي  احمد عيل  املنصورة 
محمد  الكابنت  القــوى  أللعــاب  العولقي 
الداؤودي، مدير الشباب والرياضة مبديرية 
املنصــورة الكابنت خالد عفــارة وعدد من 
بتكريم  والرياضية  االجتامعية  الشخصيات 
الفائزيــن بالكؤوس وامليداليــات، كام تم 
أمرية  البطولة  يف  مشــاركة  اصفر  تكريم 
هادي عــيل، وكذلك تكريــم ضيفة رشف 
البطولة بســمة نرص القمري  من محافظة 

لحج.

األمناء / الضالع /خاص:

ضمن منافسات دوري الشــهيد القائد منري اليافعي أبو الياممة 
لكرة القدم مبحافظة الضالع حقق فريق الرشوق من يافع فوزاً مثيناً 
عىل فريق غول سبوله بثالثة أهداف مقابل هدفني يف مباراة متكافئة 

من الجانبني.
وانتهى شــوط اللقاء األول بتقدم الفريق اليافعي بهدفني مقابل 
هدف وحيد للغول، حيث بادر الالعب أسامه عبدالله بافتتاح التسجيل 
مبكرا بتسديدة زاحفة عىل ميني الحارس، قبل أن يأيت الرد رسيعاً عن 

طريق املهاجم مجدي سواد الذي انســل خلف الدفاع اليافعي لينفرد 
باملرمى محرزا هدف التعادل لفريقه.

وقبل أن يســدل الستار عىل تفاصيل الشــوط األول متكن النجم 
جامل الفرمطي من استعادة التقدم بالنتيجة بتسديدة يسارية متقنة، 
انتهت عىل إثرها مجريات الشوط األول بتقدم فريق الرشوق بهدفني 

مقابل هدف.
شــوط اللقاء الثاين كان أكرث إثارة وأضاع فيه هجوم الفريقني 
العديد من الفرص السانحة للتهديف ومن هجمة واعدة تحصل فريق 
غول ســبوله عىل ركلة جزاء أمىض عىل توقيعها بنجاح الالعب أحمد 
البســوطي معيداً املبــاراة إىل نقطة الصفر مرة 

أخرى.
 األداء املتوازن من الفريقني تواصل بحامس 
كبري حتــى قبــل النهاية بقليــل حينام خطف 
الالعب أســامه عبدالله هدف الفوز الثالث لفريق 
الرشوق، وهو ما ضمن به نقاط املباراة بتحقيق 
االنتصار يف بداية املشوار، بينام مني فريق الغول 
بالخسارة األوىل مع ظهوره األول يف منافسات 

الدوري.
أدار اللقاء تحكيمياً يف الساحة الحكم جهاد 
أركان عيل ومحمد  الخطوط  فارع وساعده عىل 

منصور.

رياضة

عدن / عالء عياش :
  

 حســمت ســلة امليناء رسميا لقب 
بطولــة أكتوبر الســلوية ألندية عدن 
فئــة الرجــال ، وذلــك بعــد تخطيه 
بنتيجة عريضة  الشعلة  فريق  منافسه 
بلغــت قوامهــا 79 _ 36 ، يف اطــار 
مباريات الجولــة قبل األخرية للبطولة 
التــي ينظمها اتحــاد الفــرع تزامناً 
مــع االحتفال بالذكــرى 57 لثورة 14 
أكتوبر ، وتقام برعاية االســتاذ احمد 
والبنك  املحافظة  للملس محافظ  حامد 
االجتامعية  والشخصية  اليمني  األهيل 
وتحت  العقريب  ســامل  مهدي  الشيخ 
بعدن  والرياضة  الشباب  ارشاف مكتب 
، مبشاركة اندية التالل وامليناء والشعلة 

الفرتة من  والجالء ونظمت يف  وشمســان 

24_29 أكتوبر الجاري.
عىل امللعب الســلوي التابع لنادي امليناء 
البطولة (  بالتواهي ) مســتضيف مباريات 

، اســتطاع فريق امليناء الذي أكمل مبارياته 
يف البطولة من تحقيــق فوزه الرابع تواليا ، 

بعد تقدميه ألداء ومستوى راقي يف مباراته 
األخرية مع نظريه الشــعلة وكســبه لنتائج 
فرتات املباراة االربع ، وذلك بعد اجادة 
العبيه التصويب مــن داخل وخارج 
النقاط تلو األخرى  القوس وتسجيل 
لريفع الفارق وبينه وبني منافســه 
فريق الشــعلة يف نهاية املطاف اىل 
79 مقابل 36 للشعلة بواقع الفرتات 
االربــع :  5_15 / 23_8/ 20_13/ 

.10_21
لها  التي كان مقرراً  الثانية  ويف 
أن تجمع بني فريقا شمسان والجالء  
، تعرث اقامتها بســبب عدم حضور 
فريق شمســان واعالن انســحابه 
من البطولــة احتجاجا عىل قرارات 
التحكيــم يف مباراتــه مــع امليناء 
يف الجولــة الثالثة ، واعلنــت اللجنة الفنية 

احتساب نقاط املباراة ملصلحة الجالء.

االمناء / باتيس/ عارف أحمد :

انضم فريقا النرص من زنجبار والشــباب مــن زنجبار اىل ركب 
الفرق  املتأهلة إىل الدور ربع نهايئ من بطولة دوري الفقيد الشــيخ 
عيل عبدالله العيســايئ الكروية للفرق الشعبية يف نسختها الرابعة 
والتي ينظمها اتحاد الفرق الشــعبية مبنطقة باتيس مبديرية خنفر 
بدعم من مصنع باتيس لألســمنت والتي تقام مبشــاركة 32 فريقا 
ميثلوا مخالف مناطق دلتا ابني واعتمد فيها نظام خروج املغلوب من 

مرة واحدة.
 وجــاء تأهل النرص من زنجبار من مــن بوابة فريق  األهيل من 
الحصــن وبنتيجة هدف دون مقابل يف اللقــاء الذي جمعهام  عىل 
ملعب نادي الســد الريايض بباتيس يف رابع مواجهات الدور الثاين 

للمسابقة..
 ويدين فريق النرص بهذا الفوز  إىل العبه ذيك بدر العويني الذي 
أحرز  هدف الفوز واملباراة الوحيد برضبة رأس متقنه ليســاهم يف 

تأهل  ومواصلة فريقه مشوار املنافسة يف البطولة .
 فيام جاء تاهل شــباب املخزن بعدما تجاوز عرص أمس منافسه  
الزمالك من جعار بهدفني نظيفني سجال مناصفة عىل مدار شوطي 
اللقاء عرب الشقيقني أحمد ورمزي صالح ليقودا فريقهام إىل التأهل 

إىل دور الثامنية.
 * وكانت اللجنة املنظمة لدوري  الفقيد العيسايئ  قد اتخذت أمس 
قرارا مبنع العب أهيل الحصن عيل سامل ثابت من املشاركة نهائيا يف 
أي دوري قادم  يقام يف منطقة باتيس ملا بدر منه من ترصفات غري 

أخالقية تجاه حكام مباراة فريقه أمام نرص زنجبار.

ردفان / وضاح احلاملي :

توج فريق الحبيلني بطال لبطولة 14 من أكتوبر لكرة القدم بعد فوزه 
باملباراة النهائية عىل منافسه شعب الديوان برضبات الرتجيح بعد إنتهاء 

شوطي اللقاء بالتعادل السلبي.
هذه املبــاراة التي حرضها قائــد اللواء الخامس مختــار النويب، 
وقيادة انتقايل ردفان وشــخصيات عسكرية ورياضية، شهدت حضورا 
جامهرييا كبريا مأل املدرجات وجنبات امللعب، حيث تقاســم الفريقني 
الفرص بحثا عن التســجيل، لكن النتيجة ظلت سلبية طوال مجرياتها، 
ليطلق الحكم صافرتــه بالتعادل، ليلجأ الفريقــني إىل ركالت الرتجيح 
التي توجت الحبيلني بطال لهذه املســابقة لينال كأس البطولة التي جرت 
برعاية قائد اللواء الخامس دعم وإســناد مختــار النويب، يف حني نال 
شعب الديوان كأس الوصيف.. وعىل مستوى الجوائز الفردية نال العب 
الحبيلني أحمد الحفار جائزة هداف البطولة، ونال جعفر الدعجري العب 
شــعب الديوان جائزة أفضل العب، بينام جائزة أفضل حارس تقاسمها 
حاريس الثمري عىل ســامل، وحارس الحبيلني عيل فضل عباس ، فيام 

جائزة أفضل مدرب ذهبت ملدرب الوادي زيك مقبل. 
ادار املباراة الحكم فوزي عدنان، وســاعده محمد العامري، ومحمد 

عبد، وحكم رابع محمد الوزير.

ر�سميا .. امليناء يتوج بطل بطولة اأكتوبر ال�سلوية لأندية عدن

مهرجان رائع ل�سباق ال�ساحية مب�ساركة براعم الفتيات بالعا�سمة املوؤقتة عدن 

�سروق يافع يد�سن ح�سوره يف دوري ال�سهيد اأبو اليمامة بال�سالع بفوز مثري

ن�سر زنحبار و�سباب املخزن  اإىل ربع 
نهائي بطولة الفقيد العي�سائي 

احلبيلني يتوج بطل لكاأ�س 14 اأكتوبر بردفان


