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عدن/ األمناء / خاص :

نقاط  وثالث  بفوز  املنصورة  فريق  عاد 
مثينة من أرضية ملعب الشــهيد الحبييش 
بكريرت وذلك بفوزه عــى صاحب األرض 
والجمهور فريــق التالل بهدف دون مقابل 
الــذي اقيم لحســاب مباريات  اللقاء  يف 
الجولة الرابعة من دوري عدن املمتاز لألندية 
املحافظة  برعاية محافــظ  ينظــم  والتي 
األســتاذ أحمد حامد مللس وبالتنسيق مع 

مكتب الشباب والرياضة بعدن .
وأظهر العبو فريق املنصورة أفضليتهم 
منذ انطالقة صافــرة بداية اللقاء وذلك من 
خالل املتوقع الجيــد داخل مربعات امللعب 
والتنقل بالكرة بطريقة سليمة نحو املناطق 
الخطر لدفاعات التــالل التي كانت موفقة 

يف التصدي ملحــاوالت مهاجمي املنصورة ، 
ومع مرور الدقائــق تحصل فريق املنصورة 
عى فرصة مثينــة عن طريــق ركلة حرة 
ارتطمت بالعارضة ، كانت هذه أبرز محاوالت 

الشوط األول .
الشــوط الثاين تغري فيه أداء الفريقني  
وشــهدت دقائقه إثارة وتشويقا، وخطورة 
شكلت عى املرميني، والتي من إحداها تلقى 
التالل ركلة جزاء أخفــق مدافع الفريق يف 

ترجمتها إىل هدف بعد ارتطامها بالقائم عى 
يســار حارس املرمى ، بينام والجميع كان 
يتوقع بأن تنتهي املباراة بالتعادل الســلبي 
يرسل مهاجم املنصورة حسني سمري قذيفة 
صاروخية يعجز حارس التالل معاذ وليد يف 
ايقافها لتسكن شباكه معلنة هدف قاتل يف 
لينتهي   ، الضائع  الوقت  الثواين األخرية من 
اللقاء بفوز مستحق ومثني لفريق املنصورة 
املنصورة ثالث  الذهب مينــح  بهدف بنكهة 

نقاط جديدة تضاف لرصيده السابق .

تحكيم مكون  باقتدار طاقم  املباراة  أدار 
من: جامل عبده » حكم الساحة »مازن عبد 
الصمد »مســاعد أول » خالــد الوحييش » 
مســاعد ثاين » معتز باسويد »حكم رابع » 
أمني بالل » مراقب املباراة« وتحصل حارس 
مرمى فريق املنصورة » اســامة عيل الواحد 
» جائزة أفضل العب يف املباراة وتســلمها 
االنتقايل  للمجلس  املحلية  اإلدارة  رئيس  من 
الجنويب بالعاصمة عدن املهندس نزار هيثم .

رياضة

باتيس /  األمناء /عارف علوان :

 نجح فريــق أهيل الحبيل من باتيس يف حجــز بطاقة التأهل 
الثالثة اىل نصف نهايئ بطولة الفقيد الشيخ عيل عبدالله العيسايئ 
الكروية للفرق الشــعبية يف نسختها الخامســة بعدما  متكن من 
إقصاء فريق الربان من جعار 4/5 بــركالت الرتجيح بعد تعادلهام 

يف الوقــت اإلصيل ســلبا من دون 
أهــداف يف املباراة التــي جمعتهام 
عرص  الســبت عى ملعب نادي السد 
الريــايض ضمــن منافســات دور 
ينظمها  التــي  للمســابقة  الثامنية 
بدعم  الشــعبية  للفرق  باتيس  اتحاد 
من مصنع باتيس لإلســمنت وتقام 
مبشــاركة 32 فريقا ميثلون مختلف 
مناطــق دلتا أبــني مبديريتي خنفر 
وزنجبار واعتمد فيهــا نظام خروج 

املغلوب من مرة واحدة. 
املستوى  متوسطة  جاءت  املباراة 

وغلب عليها الحذر الشــديد يف معظم فــرتات اللقاء الذي خال من  
صنع الخطــورة الحقيقية عى املرميني إال فيام ندر ، لتظل النتيجة 
الســلبية ســمه حارضة حتى نهاية املباراة.. ليحتكم الفريقان إىل 
ركالت الرتجيح التي ابتســمت األهيل بعدما سجل جميع الرضبات 

الخمس بعد ضياع الربان لرضبة ترجيحية. 
وكان فريقا األمازون من الدرجاج  والنرص من زنجبار قد حسام 
بطاقتي التأهــل األوىل والثانية لدور 
األربعة بعد فــوز األول بالقرعة عى 
فريق األهيل من الحصن بعد تعادلهام 
يف الوقت األصيل صفر /صفر وعند 
تنفيــذ ركالت الرتجيح 5/5 ، والثاين 
عى فريــق النجم مــن باتيس بطل 
بهدفني  والثانية  األوىل  النســختني 

مقابل هدف.
وتختتم منافســات دور الثامنية 
بلقــاء يجمــع فريقــي الزمالك من 
الدرجاج و االحرار من باتيس لتحديد 

آخر املتأهلني للمربع الذهبي

عدن/األمناء / حسني العبسي:

كلفت إدارة نــادي التالل الكابنت 
الكروي  للفريق  مدرباً  الوادي  حامدة 
األول لنــادي التــالل مؤقتــاً خلفاً 
للمدرب السابق جامل نديم الذي أعلن 

استقالته مؤخراً عن تدريب النادي .
النادي يف اجتامعها  إدارة  وأقرت 
االســتثنايئ الذي عقد يوم  امس يف 
مقر النادي بتكليــف الكابنت حامدة 
الوادي مدربــاً للفريق الكروي األول 
عبدالرحمن  إبراهيم  والكابنت  للنادي 
، كام  للحراس بشــكل مؤقت  مدرباً 
أقــرت إدارة النادي عى تغيري الجهاز 
الفنــي واإلداري بالكامل باســتثناء 

مسؤول الفريق الكروي األول للنادي الكابنت إيهاب بارشاحيل .
وتأمل إدارة نــادي التالل من الكابنت حــامدة الوادي أن مييض 
بالنادي قدماً إىل مكان يليق بعراقة النادي وجامهريه ، متمنني له كل 

التوفيق والنجاح.

األمناء / باتيس/ عارف علوان :

حقق فريقا املحريض والقرية فوزهام األول يف مستهل مشوارهام 
عى حساب فريقي  الصالبة واملحلة عى الرتتيب  يف افتتاح منافسات 
بطولة كرة القدم لفئة الناشئني التي ينظمها نادي الرشوق الريايض 
مبنطقة بني بكر مبديرية الحد مبحافظة لحج بدعم من أبناء املنطقة 
املغرتبني يف مملكة البحرين وموقع بنــي بكر الريايض والتي تقام 
مبشاركة ســت فرق رياضية وزعت إىل مجموعتني تلعب بنظام الكل 
مــع الكل من دور واحد مــن دورين  )ذهابا وإيابــا ( عى أن يتأهل 
فريقان من كال املجموعتني إىل الدور النهايئ الذي ســيقام بطريقة 

خروج املغلوب من مرة واحدة. 
واستهل فريق املحريض مشواره لحساب املجموعة األوىل ، بفوز 
مثني عى فريــق الصالبة بهدف وحيد  يف املباراة اإلفتتاحية للبطولة 
والتي جمعتهام عى ملعب الشــهيد سامل غرامة البكري مبنطقة بني 
بكر عرص الســبت ، حيث ترجم املحيض أفضليته النسبية يف الشوط 
األول بهــدف بوبك صباح الذي أطلق تســديدة قويــة ال تصد وال ترد 
سكنت شــباك املنافس يف د/23  انتهت به أحداث املباراة عى اعتبار 
أن الشوط الثاين مل يأت بأي جديد عى مستوى التابعة رغم محاوالت 
الصالبة املتعددة عى مرمى املحريض إلدراك التعادل ومن أبرزها ركلة 
الجزاء التي احتســبت من قبل الحكــم يف الرمق األخري من اللقاء إثر 
مالمســة الكرة يد أحد مدافعي املحريض أخفق الالعب عبدالله أحمد 
يف ترجموها إىل هدف بعــد تعملق الحارس أحمد زومع يف التصدي 
مهديا فريقه اول 3 نقاط غالية تربع من خاللها عى صدارة مجموعته 
ومؤكــدا احقيته بحصد جائزة أفضل العــب يف املباراة واملقدمة من 

رشكة بن نرس للرصافة والتحويالت املالية.
فيام افتتح فريق القرية مشواره لحســاب املنزوعة الثانية بفوز 
مســتحق عى فريق املحلة بهدفني نظيفني يف اللقاء جمعهام عرص 
األح.. فبعد شوط اول سلبي يف النتيجة مثريا يف األداء سعى من خالله 
كل طرف إىل الوصول إىل شــباك اآلخر لكــن دون فائدة رغم الفرص 
الكثرية التي أتيحت لهام... ويف الشــوط الثــاين كان القربة الطرف 
األفضل من حيث السيطرة وامتالك الكرة والذي نجح يف تسجيل هدفه 
األول بنريان صديقة بعد أن سدد صالح سامل كرة زاحفة حولها مدافع 
املحلــه إىل مرماه بالخطأ ، وقبل دقائق عى نهاية املباراة نجح مروان 
ســنان يف تأمني النتيجة للقرية بهدف ثان أكد من خالله عى أحقية 

فريقه بالفوز واعتالء صدارة املجموعة.. 
ونال العــب القرية صالح صادق جائزة أفضــل العب يف املباراة 

واملقدمة من رشكة بن نرس للرصافة والتحويالت املالية.

املن�ضورة يتعملق وي�ضرب التالل يف معقله بدوري عدن املمتاز

الأهلي يحجز مقعده يف دور الأربعة لبطولة الفقيد العي�ضائي الكروية اخلام�ضة

الفجر اجلديد يق�ضي التعاون يف افتتاح بطولة اأكتوبر الكروية لأندية اأبني

حمادة الوادي يحل خلفًا جلمال ندمي يف 
تدريب الفريق الكروي الأول لنادي التالل

فوز املحري�ض والقرية يف افتتاح دوري 
ال�ضروق للنا�ضئني مبنطقة بني بكر باحلد يافع

أبني / األمناء / نبيل ماطر :

انطلقت  عــى ملعب البلديــة الرتايب 
أوىل  أبني،  زنجبار، مركز محافظة  مبديرية 
مباريات بطولــة كأس الذكرى الـ 58 لثورة 
14 أكتوبر املجيدة ألندية محافظة أبني، التي 
تقام برعاية معايل وزير الشباب والرياضة 
نايف صالح البكري ومحافظ محافظة أبني 
اللواء الركن أبوبكر حســني سامل و رئيس 
االتحاد اليمنــي العام لكرة القدم الشــيخ 
أحمد صالح العييس و بالتنسيق مع االتحاد 
العام للعبة ومكتب وزارة الشباب والرياضة 

باملحافظة وتنظيم فرع اتحاد 
اللعبة باملحافظة ، مبشاركة 
20 فريقــا وزع اىل خمس 
بنظام  يتنافس   مجموعات 
خــروج املغلوب مــن مرة 

واحدة.  
التي  االفتتاحية  املباراة 
التعاون  جمعــت فريقــي 
عى  جاءت  الجديد  والفجر 
وصلة رائعة مــن التنظيم،  

ويف ســكة محملــة بالكثري مــن عنارص 
التشويق واإلثارة رغم افضلية الفجر الجديد 
خالل الحصة االوىل اال انه اكتفى بهدف وحيد 
سجل عرب الالعب محمد جالل يف د 11 ويف 
الشوط الثاين سعى العبو فريق التعاون اىل 
تغيري الواقع وشن عدد من الهجامت  امثرت 
عن تسجيل  هدف التعديل عرب محمد صالح 
حيدرة يف د 9  ، ليفرض بعدها العبو الفجر 
الجديد افضليتهــم الواضحة  عى مجريات 
املبــاراة ونجحوا يف إضافــة ثالثة أهداف 
عرب محمد عصــام و عوض رسور و نارص 
النهاية  الحكــم صافرة  ليطلق بعدها  رزق  

بفوز الفجر الجديد بأربعــة  أهداف مقابل 
هدف رشيف ليعلنوا أنفســهم أول املتأهلني 
إىل محطة الــدور القادم، فيام ودع التعاون  

املنافسة بروح رياضية .
اللقاء مدير عام مكتب الشــباب  حرض 
والرياضة يف املحافظة الكابنت احمد الراعي 
ومدير عام مكتب االوقاف واالرشاد يف أبني 
الشيخ فهمي بابرادع و مدير عام ثقافة أبني 
أ/ حسني بامطرية ومحمد العبد هارب رئيس 
نادي التعاون و خالد حسن بلعيد رئيس نادي 
الفجر الجديد  ونائبه فتحي حيدرة حمود و 
عدد من الشخصيات االجتامعية والرياضية، 
وجمهور غفري من عشاق الساحرة 

املستديرة.
تحكيميا عاطف  اللقاء  أدار   
صالــح عــيل وســاعده عى 
)الشاطر(  زين  حسن  الخطوط 
العطوي  أول و صالح  مســاعد 
فنياً عيل  راقبها  ثاين  مســاعد 
لجنة  رئيــس  عوض  محســن 
املسابقات مقيم للحكام سلامن 

العقد رئيس للجنة الحكام .

«


