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رياضة

األمناء / عدن / عالء عياش :

 شهدت ساحة مدرســة البيحاين بكريرت صباح امس كرنفال ريايض 
بهيج متثل بتنظيم مهرجان األلعاب التنشيطية والرتفيهية للطالب األيتام 
يف بعض مدارس مديريات محافظــة ، وذلك تزامناً مع االحتفال بالذكرى 
53 لعيد االستقالل الوطني 30 نوفمرب ، واقيم برعاية كرمية من االخوين 
نائف صالح البكري وزير الشــباب والرياضة و احمد حامد للمس محافظ 
املحافظة وتحت ارشاف مكتب الشــباب والرياضــة عدن ، ونظمها اتحاد 

للرياضة للجميع باملحافظة . 
ونظــم اتحاد الرياضة للجميع بعدن املهرجان التنشــيطي والرتفيهي 
لأللعاب املتنوعة ) التييل ماتش ( ، والتي استهدفت فئة اإليتام يف مدارس 
دار الفردوس لأليتام باملنصورة ، مؤسســة بنأ إنسان للتنمية خورمكرس ، 

وطفولة آمنه لأليتام املعال ، ومدرسة البيحاين كريرت .. 
ويف اجــواء بهيجة ورائعة تنافــس أكرث من اربعون متســابق من 
الجنســن ) أوالد وبنات ( يف 7 فعاليات رياضيــة ترفيهية لعبة الجري 
لتعدية العصــا بن الالعبن ، لعبة الوثب والزحف لتعدي العصا ، لعبة نقل 

الكرات من الجانبن ، لعبة التبادل يف نصف امللعب بالعصا ، ولعبة الجري 
واللف بن الصولجانات ، ولعبة شــد الحبــل ، لعبة أخذ الكرات من الطوق 

الوسط إىل الطوق بجانبه . 
ويف نهاية الفعاليات املتنوعة التي نالت إعجاب واستحان الحارضين 
تم تكريم طالب املدارس املشــاركة بامليداليات .. وكــا تم تكريم املدارس 
االربعة بالرتوس التذكارية املقدمة من قبل اتحاد الرياضة للجميع بعدن ، 

تقديرا للدور والجهود التي بذلت من أجل انجاح الفعالية . 
ســاهم يف ادارة املهرجان تنظيميا وارشافيا االســاتذة محمد سامل 
عبدالله وحســن عبد القادر برو ومحمد سعيد شيخ و عيل محسن بادي 

وحسان سامل حسن . 
حرض املهرجان املهندس نعان شــاهر مدير مكتب الشباب والرياضة 
بعدن ، االســتاذ عيل قائــد عقالن رئيس اتحاد الرياضــة للجميع بعدن ، 
الكابنت جال عمر رئيس نادي الروضة ، نبيل النينو مدير االنشطة مبكتب 
الشباب والرياضة ، حلمي محفوظ مدير العالقات باملكتب واالستاذة فائزة 
عليوة مديرة مدرسة البيحاين ، واالستاذة رويدا عبده حزام مديرة مؤسسة 

بنأ للتنمية ) لأليتام ( ، وعدد من الشخصيات الرتبوية واإلجتاعية .

األمناء / عارف أحمد:

حقق  فريق خنفر فوزا مستحقا بتغلبه عىل فريق 
نادي ســباح يافع بهدفن نظيفــن يف املباراة التي 
جمعتها عرص  الثالثاء  ضمن املجموعة الثانية لبطولة 
كأس االســتقالل ألندية أبن )تجمع الدلتا ( التي تقام 
برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري وبدعم من 
محافظ أبن اللواء ركن ابوبكر حســن سامل بأرشاف 
مكتب الشــباب والرياضة وتنظيم فــرع اتحاد الكرة 

باملحافظة وبنظام خروج املغلوب. 
املباراة جاءت رسيعة منذ  البداية خاصة من جانب 
خنفر  الذي افتتح التسجيل يف د/16 عرب عرفات محمد 

من تســديدة قوية من خارج خط ال 18 ، قبل أن يعزز 
زميله صالح خنفر من  نقــدم خنفر بهدف ثان انتهت 
به أحداث املباراة عىل اعتبار أن الشــوط الثاين مل يأت 
بجديد عىل مستوى النتيجة بالرغم من محاوالت خنفر 
املتعددة لزيــادة غلته من األهداف لكــن مل يكتب لها 
النجاح ، يف ظل تواضع أداء سباح يافع الذي مل يتمكن 
من مجاراة خنفــر الذي كان الطرف االفضل يف معظم 

أوقات اللقاء.
وبهذا الفوز يصعد خنفــر ملالقاة جاره  الهالل يف 
دريب مدينة جعار لتحديد متصدر املجموعة الثانية الذي 
سيواجه متصدر املجموعة األوىل لتحديد  اول املتأهلن 

للمباراة النهائية عن تجمع دلتا ابن.

عدن / عمار حسن مخشف 
 

تواصلت لليوم الثالث عىل التوايل منافســات ) دوري 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ( لكرة القدم ملدراس مديرية 
صرية للتعليم األســايس يف كريــرت ، والتي تقام برعاية 
املجلس االنتقايل الجنويب للعاصمة عدن ، وينظمها قسم 
األنشطة يف إدارة الرتبية والتعليم يف مديرية صرية خالل 
الفرتة ) مــن 16 نوفمرب الجاري وحتــى 26 منه ( وذلك 
مبناســبة الذكرى ال 53 لعيد اإلستقالل الوطني املجيد ال 

30 من نوفمرب .
ويف املباراة األوىل متكن فريق مدرســة سيف بن ذي 
يزن من الفوز عىل فريق مدرســة شمسان بنتيجة هدف 
دون رد ، وبهذا الفوز يتصدر فريق مدرســة سيف بن ذي 
يــزن املجموعــة األوىل برصيد 6 نقاط ،فيــا يتبقى له 

مباراته األخرية أمام مدرسة باحميش .

ويف املبــاراة الثانية اســتطاعت مدرســة عقبة بن 
نافع من هزمية فريق مدرســة باحميــش بنتيجة ثالثة 
أهداف مقابل هدفن لتشــتد املنافسة بن مدرستي عقبة 

وشمسان يف الجولة األخرية من البطولة .
ترتيب املجموعة األوىل 

سيف بن ذي يزن  6 نقاط 
شمسان  3 نقاط 

عقبة بن نافع  3 نقاط 
البطولة صباح يــوم األحد يف  وتتواصل مباريــات 
إطار املجموعة األوىل للمــدراس الحكومية حيث يلتقي 
يف املباراة األوىل مدرســتا )عقبة بن نافع وشمســان ( 
يف مواجهة قوية لتحديد الطرف اآلخر من املجموعة يف 
الساعة التاسعة صباحاً ، فيا سيلتقي يف املباراة الثانية 
مدرســتا ) ســيف بن ذي يزن وباحميش ( يف الساعة 

العارشة صباحاً .

كرنفال بهيج يف الألعاب املتنوعة ) التيلي مات�س ( للطالب الأيتام مبدار�س عدن

مدر�سة �سيف تت�سدر و�سم�سان وعقبة لتحديد الثاين 
يف املجموعة من بطولة ال�سيخ حممد بن زايد

خنفر يق�سي �سباح وي�سطدم بالهالل يف بطولة كاأ�س ال�ستقالل

الغيضة/ مختار باداس :

انتعشــت امآل الزعيم فرتك يف بلوغ التصنيف االول ضمن قامئة اندية النخبة املهرية املجموعة )أ( 
عقب خروجه منرصاً عىل فريق نادي األخوين بهدفن دون مقابل يف املباراة مســك الجولة الخامســة 
من  بطولة الدوري التصنيفي ألندية محافظة املهرة لكرة القدم التي جمعتها عىل ملعب الشهيد مخبال 

مبدينة الغيضة.
لعــب الزعيم فرتك مبعنوية وامآل الفوز لاللتحاق بصفوة اندية املهرة املجموعة ) أ (  ولرضب موعداً  
مع شقيقه شباب سيحوت لتحديد املتأهل الثالث للتصنيف االول ،وكان له ما اراد ،حيث سجل فرتك هدف 
التقدم االول من متريرة املبدع عيل حمدون املتقنة اىل القناص محمد صالح الذي وضعها يف الشباك عىل 
مين حارس مرمى األخوين حسن مسن محرزاً الهدف االول للزعيم الفرتكاوي ،وعىل الرغم من تهديدات 

األخوين الخطرية عىل مرمى فرتك ومن مواضع مختلفة يف امللعب اال أنه مل يفلح يف تعديل النتيجة.
الشــوط الثاين شــهد هجات مكثفه من جانب فرتــك ،وبادله األخوين الهجــات عرب تحركات 
وتســديدات الفنان عبدالرحمن كرميون الخطرية.. وبعد مسلســل اهدار الفرص ، استحق فرتك رضبة 
جزاء احتســبها حكم اللقاء يف الدقيقة 68 والتي نفذها الالعب عيل حمدون وتصدى لها بنجاح حارس 
مرمى األخوين حسن مسن منقذا فريقه من هدف محقق ، وقبل نهاية اللقاء بتسع دقائق أضاف املاهر 
القناص محمد صالح هدفاً ثان للزعيم مؤكدا أحقيته بالفوز بنتيجة اللقاء ٢/٠ وحصل عىل جائزة أفضل 

العب يف املباراة الالعب امري حريب .

فرتك  ي�سرب موعدًا مع جاره �سباب �سيحوت 
يف مباراة فا�سلة لتحديد املتاأهل الثالث 


