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رياضة

عدن /األمناء /  عالء عياش :

 يف لفتــة طيبة كرم األســتاذ كريم 

منري األمني العام للمجلس املحيل مبديرية 

املعال العب نادي التالل فئة الرباعم )منيب 

طــه محمود( إلمتامه حفــظ كتاب الله 

الكريم، وذلك عىل وجبة غداء أقيمت ظهر 

االثنني عىل رشف املناسبة بحضور وكيل 

عزام  الدكتور  والرياضة  الشــباب  وزارة 

خليفة وأعضاء ادارة نادي التالل الريايض 

تقدمهم الكابنت عدنان سبوع نائب رئيس النادي  .

تكريم منيب طه من قبل الشخصية االجتامعية الداعمة األستاذ 

كريم منــري تعترب خطوة طيبة وتحفيزية وجديدة تســتحق الثناء 

واالشــادة، خاصة والحافظ منيب طه محمود اســتطاع أن يكون 

منوذجا رائعا يقتدى به لألوالد الصغار والكبار يف كيفية تقســيم 

الوقت فلم تتوقــف موهبته عند حفظ القرآن فقط؛ بل تجاوزت ذلك 

حيث أكد نفســه بأن يكون من الالعبني األساسني يف فريق نادي 

التالل فئة الرباعم.

وخالل التكريم بارك االســتاذ كريم منري االمني العام للمجلس 

املحيل مبديرية املعال، للحافظ منيب طه محمود امتامه حفظ كتاب 

الله الكريم متمنيا أن ينفع به ويسدد الله خطاه.. مشريا إىل أن عىل 

االنديــة االهتامم بالجانب الثقايف والتوعوي ملا له من تأثري إيجايب 

ســيعود نفعا للمجتمع باإلضافة إىل املســاهمة يف غرس األخالق 

الحميدة الوجه اآلخر للريايض.

واضــاف إىل أن الجانب الثقايف يف 

األندية ركن أســايس يجــب أن يحظى 

بإهتــامم بالغ من قبــل القامئني عليها 

وكانت هناك بادرة طيبة متنينا ان تستمر 

الثقافة عىل  بتقديــم  يف خليجــي ٢٠ 

القيمة  يؤكد  الــذي  االمر  وهو  الرياضة 

الحقيقية للثقافة التي تعترب محور كثري 

نحو  للوصول  وبوابة سلسة  األعامل  من 

القمة.. مؤكدا إىل أنه ســيكون دامئا إىل 

جانب املبدعني يف مختلف املجاالت يف االيام القادمة ولن يألوا جهدا 

يف تقديم الدعم واملساندة.

ومن جانبهــا قدمت الهيئــة االدارية بنادي التــالل الريايض 

والثقايف عظيم الشكر واالمتنان للشخصية الرياضية واإلجتامعية 

الداعمة األستاذ كريم منري عىل هذه اللفتة واملبادرة الطيبة ، ومتنت 

من أن تكون هناك لفتات مشابهة من رجال املال واألعامل والبيوت 

التجارية يف تقديم الدعم واالهتامم للمبدعني يف مختلف املجاالت 

ملا من شــأنه إعطاء حافز ودفعة معنوية تساهم يف ابراز كثري من 

املواهب .

وعقب الكلامت جرى تكريــم الحافظ لكتاب الله الكريم »منيب 

طه محمود » مببلغ مايل مقدم من الشــخصية االجتامعية األستاذ 

كريم منري ، وكام تم االحتفاء بتقطيع تورته خصصت لهذه املناسبة 

.

أبني /األمناء / عارف أحمد:

تأهل فريق األحرار من باتيس إىل  الدور 

الثاين الـ )16( من بطولة الفقيد الشيخ عيل 

عبدالله العيســايئ الكروية الخامسة للفرق 

الشعبية بعدما نجح يف إقصاء 

جاره النجم بركالت الرتجيح بعد 

بالتعادل  األصيل  الوقت  انتهاء 

اإليجايب بهــدف لكل منهام  ، 

يف املباراة التي جمعتهام عرص 

األحد يف إطار الدور التمهيدي 

للمســابقة التي ينظمها اتحاد 

بدعم  الشــعبية  للفرق  باتيس 

لإلســمنت  باتيس  مصنع  من 

وتقــام مبشــاركة 32 فريقا 

دلتا  مناطق  مختلــف  ميثلون 

وزنجبار  خنفر  مبديريتي  أبني 

خروج  نظــام  فيها  واعتمــد 

املغلوب من مرة واحدة. 

الديريب  لقــاءات  وكعادة 

فقد حملت املباراة طابع اآلثارة والســخونة 

، مع رغبــة كل طرف عىل تحقيــق الفوز 

ومواصلة املشوار ، حيث بدأت املباراة رسيعة 

خاصة مــن جانب األحرار الــذي نجح يف 

مباغتــه خصمه بهدف مبكــر حمل توقيع 

حموده األردن يف د/5 ، وانتظر النجم حتى 

د/24 إلدراك التعــادل عرب العبه خالد مرقب 

واملباراة عىل  األول  الشوط  أحداث  به  انتهت 

اعتبار أن الشــوط الثاين مل يأت بأي جديد 

عىل مستوى النتيجة رغم محاوالت الفريقني 

املتعــددة عــىل املرميــني ، 

والتي مل تثمــر عن أهداف... 

إىل  بعدها  الفريقان  ليحتكم 

ابتســمت  التي  الجزاء  ركالت 

 ..3/4 لألحــرار  نهايتها  يف 

األحرار  ينتقــل  الفوز  وبهذا 

إىل محطة مثــن النهايئ من 

النجم  ودع  ،فيام  املســابقة 

املنافسات من دورها األول.

تحكيميــا  املبــاراة  ادار 

إيهاب الحمري ومهنى جحزر 

وبســام فتيني ..ونقلت عرب 

للملعب  الداخليــة  اإلذاعــة 

نارص  املميز  املعلــق  بصوت 

محسن العطوي,

عدن / األمناء / خاص :

لنادي وحدة عدن  اإلعالمي  املركز  أعلن 

، عــن تعيني املدرب الوطنــي عىل النونو، 

لقيادة فريقه الكروي األول ملدة مل يحددها.

وســيحل النونــو محل املــدرب أحمد 

أمواس، الذي اعتذر عن عدم االستمرار يف 

مهمة املدرب املؤقت، بعدما حل مكان املدير 

الفني السابق للوحدة، قيس محمد صالح، 

املعني مؤخرا مديــرا فنيا للمنتخب اليمني 

للناشئني.

وســيتوىل النونو قيادة فريق الوحدة 

يف البطولــة التنشــيطية، التي تُنظم يف 

العاصمــة عدن، لفــرق املحافظة العرشة 

بنظام الدوري العام، ذهاب وإياب.

ويف وقت ســابق، أعلن نــادي وحدة 

عدن عدم مشــاركته يف الــدوري اليمني، 

يف  منافســاته  تتواصــل  الــذي 

سيئون مبحافظة حرضموت وعتق 

مبحافظة شبوة.

ويُتوقع صــدور قرار إداري من 

االتحاد اليمني لكرة القدم، باعتباره 

بعدما  الثانية،  الدرجــة  إىل  هابطا 

تم شــطبه يف األسبوع املايض من 

البطولة.

املالح / األمناء / مجدي االخرم :

أقيمت عىل ملعب نادي القشــعة الريايض والثقايف املباراة 
النهائية من دوري الفقيد عفيف محســن عــيل العلوي للرباعم 

والذي نظمه ورعاة النادي بالتعاون مع أرسة الفقيد.
املباراة الكبرية واملنتظرة بني قطبي الدوري )النرص-واألهيل ( 
والتي حرضها جمع غفري من الجامهري املتعطشة للرياضة وكرة 
القدم بدأت أحداثها بصافــرة الحكم مع انطالقة املباراة ويف اول 
دقائقها بناء هجمة رسيعة نتج عنها هدف رسيع ومباغت لألهيل 
من متريرة من الالعب أحمد عصام وصلت ألقدام فضل عبدالكريم 
الذي ســددها وعادت من أحضان الحارس ليكملها أحمد محمد 

طمبح يف شباك النرص معلناً عن تقدم فريقة بالهدف األول. 
محاوالت من النرص للتعديل من هجامت عديدة عرب مهاجميه، 
وخطأ للنرص من وسط امللعب ينفذها مهدي منتظر تعلو العارضة.

هدف عاملي لالعب مهدي منتظر من خارج منطقة الجزاء من 
تسديدة ثابتة اســتطاع من خاللها تعديل النتيجة لفريقه النرص 

أشعل من خالله حامس الالعبني والجمهور. 
واســتمر اللعب حتى جاءت انفــرادة وتوغل جميل من أحمد 
طمبح الذي راوغ دفاع النرص وســدد الكــرة عرضية اصطدمت 
بأقدام العب النرص عبدالرحمن عيل تــوم الذي ركنها يف مرمى 
وشــباك فريقة بالخطاء لينهي حكم املباراة الشوط االول بتقدم 

األهيل بهدفني لهدف للنرص.
ويف مجريات الشوط الثاين تحصل فريق األهيل عىل هجمة 
مرتدة خطرية  عرب الالعب خالد حســني يحصل من خاللها عىل 
خطأ مبشــارف منطقة الجزاء الذي نفذها نفس الالعب بتمريرة 
لزميلة فضل عبدالكريم الذي ســددها قوية هزت شــباك النرص 
معززاً بذلك اهــداف فريقه بهدف ثالث مقابل هدف واحد للنرص ، 
ومن خطأ للنرص عىل مشارف منطقة الجزاء ورضبة ثابتة ينفذها 
مهدي منتظر عىل مرتني مسجالً هدف التقليص الثاين لفريقة ، 
لريد علية احمد عصام بهدف جميل من قرب منتصف امللعب بركلة 
ثابتة مســجالً هدف التعزيز الرابع لفريقة األهيل لينتهي اللقاء 

بفوز األهيل)2-4(عىل منافسه النرص وتتويجه بكأس الدوري. 
يف نهاية املباراة تم اختيار النجم احمد ســامل صالح كأفضل 
العب يف الدوري ، ونــال جائزة هداف البطولــة النجم /مهدي 
منتظر ، وتم اختيار النجم ســعيد محفوظ سعيد كأفضل حارس 

الأحرار يح�سم ديربي ب�تي�س ويلتحق بركب املت�أهلني 
اإىل الثمن النه�ئي يف دوري الفقيد العي�س�ئي

النونو مدرب� لوحدة عدن

الأهلي يحرز ك�أ�س دوري الفقيد عفيف حم�سن 
علي العلوي للرباعم مبنطقة الق�سعة ب�ملالح كرمي منري يكرم لعب التالل منيب طه حلفظه كت�ب الله


