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عدن / األمناء/شوقي عبدالكرمي :

ثورة  بأعياد  شعبنا  احتفاالت  مبناسبة 
اليوم  14 اكتوبــر املجيدة تنطلق صبــاح 
كرة  اسطورة  بطولة  منافســات  الخميس 
الفقيد كابنت سامي السيد  اليمنية  الطاولة 
حســن والذي تقام بإرشاف مكتب الشباب 
والرياضــة بعــدن وبرعاية الشــيخ عيل 
العطــري وتنظيم نادي الشــعلة الريايض 
لفئتــي املمتــاز والناشــئني مــن الفرتة 
14/16اكتوبر وتحتضن منافسات االفتتاح 
صالة نــادي املنصــورة وتختتم يف صالة 
نادي الشعلة. هذا حيث جاءت نتائج القرعة 
التي جرت االسبوع املايض بحضور الكابنت 

محمد حســن ابو عالء رئيس نادي الشعلة 
البطولة  راعي  ممثــل  زوف  عارف  وكابنت 
وحضور ممثيل االندية املشــاركة واسفرت 

كام ييل :
املجموعة االوىل:

الشعلة
االتحاد

سمعون
حسان

املجموعة الثانية:
التالل

الروضة
الجزيرة

شمسان

رياضة

اإلدارة   / األمنــاء   / حلــج 
اإلعالمية:

والطالب  الشباب  إدارة  قدمت 
املحلية  للقيادة  التنفيذية  بالهيئة 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلــس 
مبحافظــة لحج أمــس األربعاء 
ألنديــة  رياضيــة  مســتلزمات 
املحافظة وذلك مبناسبة احتفاالت 
شــعبنا بأعيــاد الثــورة أكتوبر 

ونوفمرب .
الشــباب  إدارة  مديــر  وقام 
بتوزيع  الغــزايل  أدهم  والطالب 
املســتلزمات الرياضية لرؤســاء 
مدراء  من  عــدد  بحضور  األندية 

اإلدارة بالهيئة التنفيذية .
الدعم  هذا  إن  الغــزايل  وقال 
ونشــاط  عمل  خطة  ضمن  يأيت 
بالهيئة  والطالب  الشــباب  إدارة 
التنفيذية والتــي تهدف إىل دعم 
وتشــجيع الشــباب وتنشيطهم 
الرياضية  املجــاالت  مختلف  يف 

والعلمية.
وأشــار الغزايل إىل أن قيادة 
باملحافظة  االنتقــايل  املجلــس 
ممثلــة بــاألخ املحامــي رمزي 
الشــعيبي رئيــس املجلس تويل 
اهتامماً خاصا بالشباب والطالب 

والفئات العمرية باملحافظة  .
والقت هــذه الخطوة ارتياحا 
واســعا من قبل رؤســاء األندية 
باملحافظــة الذيــن عــربوا عن 
شــكرهم وتقديرهم للجهود التي 
ممثلة  لحج  انتقايل  قيادة  تبذلها 

باملحامي رمزي الشــعيبي رئيس 
الغزايل  أدهم  واألســتاذ  املجلس 
والطالب  الشــباب  إدارة  مديــر 
باملحافظة ودعمهم وتشــجيعهم 

للشباب يف مختلف املجاالت.

أبني / األمناء/ / نبيل ماطر :

تتواصل بكل نديــة وحامس مباريات بطولة كأس  الذكرى الـ 58 لثورة 14 
أكتوبر املجيــدة ألندية محافظة أبني ، التي تقام برعاية معايل وزير الشــباب 
والرياضة نايف صالح البكري ومحافظ محافظة أبني اللواء الركن ابوبكر حسني 
ســامل و رئيس اإلتحاد اليمني العام لكرة القدم الشــيخ أحمد صالح العييس و 
بالتنســيق مع اإلتحاد العام للعبة ومكتب وزارة الشــباب والرياضة باملحافظة 
وتنظيــم فرع إتحاد اللعبــة باملحافظة ، مبشــاركة 20 فريقا وزع اىل خمس 

مجموعات يتنافس  بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 
 املواجهــة األوىل جمعت فريقــي بنا و أحور  عىل ملعــب البلدية الرتايب 
مبديرية زنجبار متكن فيها فريق بنا من الخروج فائزاً  برضبات الرتجيحية 8/7 
بعد تعادلهام اإليجايب بهدف يف كل شــبكة افتتح بنا التســجيل  يف د/ 2 من 
الشوط االول بواسطة العبه يوسف حسن صالح ليدرك  فريق احور  التعادل عن 
طريق مهدي عبدالله يف د/  31 من زمن الشوط الثاين ليرضب فريق بناء موعداً 
مع الفائز من مباراة يوم غداً التي تجمع فريقي الفجر الجديد والهالل للعب عىل 

بطاقة املتصدر للمجموعة االوىل .
ويف اللقــاء الثاين الذي جمــع فريقي الجيل الصاعد و ســد باتيس عىل 
ملعــب الفقيد حيدرة البيتــي يف اطار إفتتاح مباريــات املجموعة الثانية جاء 
محمل بالكثري من عنارص التشــويق واإلثارة بعدما ظهر الفريقان أدائهم عىل 
واقع املواجهة التي احتفظت بأرسارها حتــى الرمق األخري، بعد أن ظل التعادل 
السلبي ســمة حارضة يف كل األوقات األصلية، ليحتكم الفريقان إىل رضبات 
الحظ الرتجيحية والتي ابتســمت لالعبي الجيل الصاعد 4/3  يف انتظار الفائز 
من مباراة  يوم غداً التي تجمع فريق حســان وشقرة للعب عىل بطاقة املتصدر 

للمجموعة الثانية لتجمع دلتا أبني . 
ويف املواجهــة االخرية التــي تجمع العني والوضيع  عــىل ملعب جوبان 
يف منطقة الحضن مبديرية لودر يف اطــار مباريات املجموعة الرابعة لتجمع 
املنطقة الوسطى تم احتساب النتيجة لصالح فريق العني نتيجة النسحاب فريق 
الوضيع وبهذا الفوز يتأهل فريق العــني املالقاة فريق عرفان للعب عىل بطاقة 

متصدر املجموعة الرابعة .

عدن / األمناء / عالء عياش :

تنطلق عرص غدا الجمعة عىل مالعب عدن منافسات الجولة الرابعة 
لدوري عدن املمتــاز لكرة القدم لألندية ، والــذي يقام برعاية محافظ 
املحافظة األســتاذ أحمد حامد مللس وبالتنســيق مع مكتب الشــباب 

والرياضة بعدن .
وتفتتح مباريات الجولة الخامسة بإقامة ثالثة لقاءات ، حيث يلتقي 
يستضيف يف املباراة األوىل عىل ملعب باوزير باملعال املستفيق شمسان 
منافســه الجريح فريق التالل بقيادة مدربــه الجديد احمد الوادي ، يف 

أبرز  مــن  واحدة 
الجولة  مباريات 
التي يســعى من 
الفريقني  خاللها 
تحقيــق  يف 
والتقدم  الفــوز 
 ، املقدمة  نحــو 
ســيكون  حيث 
أمام  التالل  فريق 
صعب  امتحــان 
أمــام  وقــوي 

شمسان  منافسه 
لتعويض إخفــاق الجولة املاضية بالخســارة التــي تلقاها من فريق 
املنصورة بهدف دون مقابل ، بينام سيحاول فريق شمسان تحقيق فوزه 
الثــاين يف البطولة ومحو خيبة االنطالقة بعــد تلقيه لثالث هزائم يف 

الجوالت األوىل املاضية .
ويف ذات اليــوم  ويف واحدة من أقوى مباريات البطولة ســيكون 
ملعب الفقيد باحبيب بالربيقة عىل موعــد مع لقاء القمة الذي يجمع 
املتصدر فريق وحدة عدن ومضيفه فريق الشعلة ، يف لقاء قوي ومثري 
يسعى من خالله الطرفني االنقضاض عىل االخر ومواصلة الطريق نحو 
مقدمة الرتتيب ، ويف مباراة أخرى يســتضيف فريق الروضه منافسه 

فريق الجالء عىل ملعب الشهيد الحبييش بكريرت .

وتتواصل مباريات الجولة الخامســة عرص السبت القادم بلقاءين ، 
االول يجمع صاحب األرض والجمهور واملنتيش بفوزه عىل التالل فريق 
املنصورة منافسه فريق امليناء عىل ملعب العلواين باملنصورة ، يف حني 
تختتم الجولة بلقاء فريق الجزيرة والنرص عىل ملعب باحبيب بالربيقة .

يلتقي عىل ملعب الحبييش فريقا الجالء والروضة ، وعىل ملعب

�ليوم �خلمي�س.. �نطالق بطولة �لفقيد كابنت �ضامي �ل�ضيد لكرة �لطاولة لأندية عدن و�أبني وح�ضرموت

�إد�رة �ل�ضباب بانتقايل حلج توزع م�ضتلزمات ريا�ضية لأندية �ملحافظة

من نقطة �جلز�ء.. �لأحر�ر يكمل عقد ن�ضف نهائي بطولة �لفقيد �لعي�ضائي �خلام�ضة

 تو��ضل مناف�ضات بطولة 14 �أكتوبر �لكروية لأندية �أبني

وحدة عدن و�ل�ضعلة و�ضم�ضان ي�ضطدم بالتالل 
يف �جلولة �خلام�ضة لدوري عدن �ملمتاز 

باتيس /األمناء / عارف علوان:

أكمل فريق األحرار من باتيس عقد الفرق 
املتأهلــة إىل نصف نهايئ بطولــة الفقيد 
الشيخ عيل عبدالله العيسايئ الكروية للفرق 
الشعبية يف نسختها الخامسة بعدما تجاوز 
فريق الزمالــك من الدرجــاج 4/5 بركالت 
الرتجيــح يف املباراة التــي جمعتهام  عىل 

ملعب نادي الســد 
يف  الريــايض 
ختــام مواجهات 
الثامنيــة  دور 
التي  للمســابقة 
اتحاد  ينظمهــا 
للفــرق  باتيــس 
بدعم  الشــعبية 
مصنــع  مــن 
لألسمنت  باتيس 
وتقام مبشــاركة 
فريقــا   32
مختلف  ميثلــون 
أبني  دلتا  مناطق 
مبديريتــي خنفر 
واعتمد  وزنجبار 
خروج  نظام  فيها 

املغلوب من مرة. 
الوقت  وكان 
انتهى  قد  األصيل 

بالتعادل االيجايب بهدفني يف كل شبكة بعد 
قوية ومثرية بني الفريقني اللذين تقاســام 
األداء خالل شوطي اللقاء بالتساوي ، حيث 
دانت الســيطرة يف الشــوط األول لألحرار 
والــذي إنهاه متقدمــا يف النتيجة بهدفني 
نظيفني عرب حموده االردن من رضبة جزاء 

ومحمد السيد. 
وعىل عكس مجريات الشوط األول كان 

الزمالــك من الدرجاج حارضا يف الشــوط 
الثــاين ومتكن مــن امتالك زمــام املبادرة 
األحــرار مكنته من  وهاجم برضاوة مرمى 
تعديل النتيجة بعناية سجلهام الالعب املتألق 
معاذ أحمد... ليحتكم الفريقان لركالت حرق 
االعصاب من نقطة الجزاء والتي ابتســمت 
لالعبي األحرار بعد أن نجحوا يف تسجيالت 

5 ركالت مقابل إهدار الزمالك لركلة وحيدة. 

أجريت خالل  وقــد 
اســرتاحة شوطي آخر 
لقاءات دور ربع النهايئ 
التي  االربعة  دور  قرعة 
املواجهات  عن  أسفرت 

التالية :-
أالهــيل باتيس   ×  
األحرار باتيس الســبت 

16 أكتوبر
  × زنجبار  النــرص 
األمازون الدرجاج  األحد 

17 أكتوبر 
والفائزان من هاتني 
يف  سيلتقيلن  املباراتني 
موقعــة الختام لتحديد 
الخامسة   النسخة  بطل 
موعد  ســيتقرر  والتي 

اقامتها الحقا.

مبناسبة احتفاالت شعبنا بأعياد الثورة أكتوبر ونوفمبر..


