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عدن/ األمناء / عالء عياش :

عمق فريق شمســان جراح منافسهم 
فريق امليناء بعد التفوق بثالثية دون مقابل 
الشهيد  اقيمت عىل ملعب  التي  املباراة  يف 
منافســات  إطار  يف  بكريــر  الحبييش 
الجولــة السادســة لدوري عــدن املمتاز 
لكــرة القدم لألندية والــذي ينظم برعاية 
محافظ املحافظة األستاذ أحمد حامد مللس 
وبالتنســيق مع مكتب الشباب والرياضة 

بعدن .
واستطاع فريق شمسان الذي عاىن يف 
الجوالت املاضية تذبذب يف املســتوى من 
خالل اهداره لكثري من النقاط بتعرضه إىل 
4 خســائر ، يف العودة لطريق االنتصارات 
مشــواره  يف  مثينة  نقــاط  ثالث  وحصد 
 6 6 نقاط من  بالدوري رافعا رصيــده إىل 
مباريات لعبها ، يف حني الزال يقبع فريق 
البطولة  فــرق  ترتيب  مؤخــرة  يف  امليناء 

برصيد خايل من النقاط .
ويدين فريق شمسان يف تحقيق الفوز 
ملهاجمه املميز أحمد صفوان الذي متكن يف 
تسجيل ثالثية الفريق يف اللقاء الذي شهد 
تفوق واضح من جانب ابناء املدرب عبدالله 
النينو خالل شــوطي املباراة ، ويف الجهة 
األخرى حاول العبــو فريق امليناء يف محو 

الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق يف 
البطولة من خــالل بعض املحاوالت التي مل 

يكتب لها النجاح .
ويف املباراة الثانيــة خرج فريقا التالل 
والروضة متعادلني بهدفني يف كل شــبكة 
يف املباراة التي اقيمــت عىل ملعب الفقيد 
باوزير بنادي شمسان ، حيث سجل هديف 
التالل العبيه سامل املوزعي وعباس الكباري 
الروضــة نجمه  ، يف حني ســجل هديف 
عبدالله حيــدان ، لريفع فريق التالل رصيده 
إىل ٧ نقاط ، يف حني اضاف فريق الروضة 

نقطــة إىل رصيده الســابق لريتفع إىل ٥ 
نقاط .

األخرى واصل فريق وحدة  املباراة  ويف 
املمتاز وذلك  لــدوري عــدن  عدن صدارته 
بتحقيق فوز عريض عىل منافســه فريق 
الجالء بأربعة أهــداف دون مقابل ، لريفع 
فريق وحدة عدن رصيده إىل ١٦ نقطة ، يف 
حني تجمد فريق الجالء عند رصيده السابق 
٦ نقاط ، ســجل أهداف املباراة فادي محمد 
صالح ) هدفني ( عقيــل العطاس ومحمد 

رايض .

رياضة

باتيس / األمناء /عارف أحمد:

كلل فريق النرص من زنجبار مشــواره  بالنجاح بعد فوزه بالنســخة الـ 5 
لبطولة الفقيد الشــيخ عيل عبدالله العيسايئ الكروية للفرق الشعبية ، محققا 
لقبه األول يف املسابقة التي ينظمها ويرشف عليها اتحاد باتيس للفرق الشعبية 
بدعم من الراعي الرســمي مصنع باتيس لألســمنت والتــي أقيمت هذا العام 
مبشــاركة 32 فريقا مثلوا مختلف مناطق دلتا أبــني مبديريتي خنفر وزنجبار 

واعتمد فيها نظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
وجاء تتويج النرص بالكأس الغالية ألقوى وأشــهر البطوالت الشعبية يف 
مناطق دلتا أبني بعد فوزه املثري عىل فريــق األهيل الحبيل من باتيس 1/3 يف 
املبــاراة النهائية التي جمعتهام عرص الجمعة عىل ملعب نادي الســد الريايض 

مبنطقة باتيس.
 منازلة املحطة األخرية التي تزينت بحضور جامهريي كبري افرش جوانب 
واعتىل سور امللعب جاءت محملة بالكثري من مفردات الندية واإلثارة بني طريف 
النهايئ الســاعني إىل تتويج جهودهام يف املشاوير السابقة وتدوين اسمهام 
يف الئحة رشف البطولة ألول مرة ،  فبعد شــوط اول ســلبي فشــل من خالله 

الفريقان يف اســتغالل 
الفــرص التــي أتيحت 
لهــام وترجمتهــا إىل 
أهداف .. اشتعلت املباراة 
مع بداية الشوط الثاين  
تســجيل  شــهد  الذي 
اهــداف  اول  النــرص 
اللقاء عرب العبه يوسف 
منــرص يف د/13 غري 
ما  رسعان  األهــيل  أن 
أدرك التعــادل بعد أربع 
دقائق عن طريق الالعب 
جالل كليك ..لتســتمر 
الهجومية  املحــاوالت 
بنب الفريقــني  قبل أن 

يعود النرص للتقدم بهدف ثان عرب العبه ســليامن عقــالن يف د/27 ، ليبحث 
بعدهــا اصحاب األرض األهيل عن إدراك التعادل لكــن محاوالتهم مل تجد نفعا 
نظــرا للتمركز الجيد لخط دفاع النرص ، لتشــهد الدقيقة األخرية من الوقت بدل 
الضائع إطالق النرص رصاصة الرحمة بتسجيل العبه بهاء رسكال الهدف الثالث 

مؤكدا عىل أحقية فريقه يف اعتالء عرش بطولة الفقيد العيسايئ الخامسة.
وعقب نهاية املباراة قام كبار  الضيوف األخوة شــكري حســني مدبر عام 
اإلدارة العامــة بوزارة الشــباب والرياضة والعقيد حســني ثابت جربان رئيس 
إنتقــايل خنفر ، ومحمد العمــود عضو الجمعية الوطنيــة باملجلس االنتقايل 
الجنــويب، وفاروق عيل عبيــد )أبو جميل ( و ورئيس دائرة الشــباب والطالب 
بانتقايل أبني عبد الرقيب السنيدي  بتكريم البطل النرص بكأس وميدالية ذهبية 
ومبلــغ 100 الف ، وفريق األهيل بكأس وميداليات فضية ومبلغ 70 الف وفريق 
األحــرار من باتيس بكأس املركز الثالث وميداليات برونزية ومبلغ 50 ألف ،  كام 
تــم تكريم  محمد عيل الجباري من النرص بجائــزة الكرة الذهبية  وحافز مايل 
كأفضل العب يف البطولة،   وحمــوده األردن من األحرار باتيس بجائزة الحذاء 
الذهبي وحافز مايل كهداف برصيد 4 أهداف ، وسليامن عقالن من أهيل الحبيل 
بحافز مايل كأفضل العب يف املباراة. .كام جرى تكريم الحكام واللجنة املنظمة 

واإلعالميني وكل من ساهم يف إنجاح هذه البطولة الناجحة بكل املقاييس.
أدار املباراة الختامية ممدوح شــابص وإيهاب الحمري وحكيم شــابص.. 
ونقلت عرب اإلذاعة الداخلية للملعب بصوت املعلق املميز الكابنت نارص محســن 
العطوي. وشــهدت حضور مدير مكتب الشــباب والرياضة خنفر رفعت بقبق 
وعضو الهيئة العســكرية العليا للجيش واألمن الجنويب حسني عمري ورئيس 
اللجان املحلية بانتقايل باتيس عادل الجريري ومدير الشئون االجتامعية بخنفر 
أسامة املوقري واملســؤول املايل باتحاد قدم أبني ريجي دباء  وعدد من رؤساء 

أندية أبني والشخصيات الرياضية واالجتامعية باملنطقة.

وحدة عدن يوا�سل ال�سدارة والتالل والرو�سة حبايب و�سم�سان يعمق جراح امليناء

اإدارة نادي املن�سورة تعقد اجتماعها وتناق�ش اأهم الق�سايا

ن�سر زجنبار يعتلي عر�ش بطولة الفقيد 
العي�سائي اخلام�سة حمققا لقبه الأول

عدن / األمناء / عالء عياش :

عقدت الهيئة اإلداريــة بنادي املنصورة 
صبــاح أمــس اجتامعها الدوري برئاســة 
األســتاذ أحمد عيل الداؤودي رئيس النادي ، 
ملناقشة بعض القضايا واملستجدات املتعلقة 
مبشوار النادي واللعابة املختلفة ، باإلضافة 
التي  والعراقيل  الصعوبات  أمام  الوقوف  إىل 
تواجه مسرية النادي مبا فيها مناقشة املوارد 
املالية واملحاولة يف إيجاد حلول تساعد عىل 

خلق التوازن واالستقرار يف الفرة املقبلة .
االجتــامع  يف  النــادي  ادارة  وأقــرت 
متابعــة الطواقــم الفنيــة الخاصة بفرق 
النادي والتشــديد عىل رفع تقييم مستمر ، 
ملا من شــأنه االطالع عىل أهم االحتياجات 
واملتطلبــات الرضورية والتي تســاعد عىل 
االرتقاء والنهوض مبستوى أداء فرق النادي 
املختلفة .. باإلضافة إىل العمل عىل ارســاء 
يليق ويواكب  العمل املؤسيس وتنظيمه مبا 
طرق العمل االدارية املتبعة يف اغلب االندية 

للوصول ملصاف االندية النموذجية .
 وأشــادت ادارة النادي بحضور الفريق 
القوي واملرشف يف بطولة دوري عدن املمتاز  

والــذي ينظــم برعاية محافــظ املحافظة 
األســتاذ أحمد حامد مللس وبالتنســيق مع 
مكتــب الشــباب والرياضــة ، مؤكدا عىل  
الوقوف مع الفريق يف املنافسات ومواصلة 
احتياجــات ومطالبات  دعمــه وتوفــري  
اإليجايب  الحضور  تســجيل  بغية  املشاركة 
واملرشف الذي يليق ويلبي طموحات  النادي 

وجامهريه  .
واستعرض االجتامع موارد النادي والعمل 
عىل زيادة الدخل من خالل االستثامر و فتح 
آفــاق وقنوات للتواصل مــع رجال األعامل 
ومحبي النــادي من أجل الوقوف مع النادي 

ومســاعدته يف توفري متطلبات والتزاماته 
تجاه األلعاب الرياضية ومنتسبيها ، والتغلب 
عىل الصعوبات التي تعيق مشوار عمل ادارة 
النادي والعابه و تجاوزها عىل الفرة املقبلة 

 .
وختــم االجتامع مبطالبة بــذل جهود 
كبــرية ومضاعفة بغية اعــادة النادي إىل 
الواجهة والتعاون مع االجهزة الفنية للفرق 
الرياضية ليتســنى لها العمــل عىل تفعيل 
مع  تتناسب  التي  الطيبة  بالصورة  أنشطتها 

مكانة وشعبية النادي  .

عدن / األمناء / خاص  :

أحرز فريق شــباب كاســرو بطولة شهداء 
كاســرو باملعال بفــوزه بــركالت الرجيح عىل 
منافسه مستقبل القاهرة يف املباراة النهائية التي 
جمعت الفريقني  عىل ملعب كاســرو ، يف أجواء 
كبري  جامهريي  بحضور  مصحوبة  رائعة  رياضية 
أضفى متعــة وحامس كبري ملجريــات اللقاء من 
خالل املؤازرة والتفاعل الذي استمر حتى اللحظات 

األخرية من املباراة .
مجريات املباراة يف شــوطها األول شــهدت 
تقديم أداء متوســط من نجوم الفريقني مع غياب 
الفرص الخطرة عىل املرميني لينتهي الشوط سلبيا 

دون اهداف ..

الثاين  الشــوط  املبــاراة يف  أحــوال  تغريت 
وشــهدت تحرر  واســتفاقة من العبوا الفريقني 
الذي اســتطاعوا يف الظهور بصــورة مغايرة عن 
الشــوط األول وخلق فرص خطرة كادت يف كثري 
من اوقات اللقــاء أن تصنع الفرحة ألحد الفريقني 
، إال أنها باملقابل وجــدت أمامها صحوية دفاعية 
أبطلت مفعولها ، لينتهي اللقاء بالتعادل الســلبي 

دون أهداف .
الفيصل لحسم تتويج  الجزاء كانت هي  ركالت 
أحــد الفريقني ، والتي هي األخرى شــهدت إثارة 
وتشويق وفشل الفريقني يف انهاء حلم اآلخر بعد 
تنفيذ 12 ركلة ناجحة لــكل فريق ، وبعد ماراثون 
طويل ابتسم الحظ يف نهاية املطاف لفريق شباب 
كاســرو بإخفاق العــب مســتقبل القاهرة يف 
تسجيل الركلة التي تصدى لها حارس مرمى شباب 

كاســرو مهديا كأس البطولة لفريقه عن جدارة 
واستحقاق .

أدار املباراة باقتدار الحكم محمد الدحل ، وكان 
معلقا عىل أحداثها عرب اإلذاعــة الداخلية للملعب 

أحمد السنكويني .
ويف نهايــة املباراة كرم ضيــوف اللقاء فريق 
شباب كاســرو بكأس ومبلغ مايل جائزة البطل 
، وتكريم ، فريق مســتقبل القاهرة بكأس وجائزة 
املركــز الثاين ، كام تم تكريم العب فريق شــباب 
كاسرو معاذ عيل بجائزة أفضل العب يف البطولة 
، وتكريم العب فريق طيور املمدارة عبدالله القفعي 
بجائزة هــداف البطولة ، وتكريــم حارس مرمى 
شباب كاســرو عمر الجاله بجائزة أفضل حارس 

يف البطولة .
حرض املباراة النهائية رائــد عيل نعامن مدير 

عام االنشطة بوزارة الشباب والرياضة ، كريم منري 
االمني العام للمجلس املحيل مبديرية املعال ، عصام 
حاتم مديــر مكتب مدير عام الشــباب والرياضة 
بعدن ، عيل شــبري مدير النشــاط املساعد بنادي 
التالل ، وعمرو ســعد عضو الهيئة االدارية السابق 
بنادي شمسان ، والحكم الدويل يف لعبة املالكمة 

بهجت السيد ، وعدد من الضيوف .
تجدر االشــارة إىل أن بطولة شهداء كاسرو 
للفرق الشعبية مبديرية املعال ، والتي تقام برعاية 
االمني العــام للمجلس املحيل باملديرية األســتاذ 
كريم منري ، قد نظمت مبشاركة ٤٤ فريقا ميثلون 
مختلف مديريات العاصمة عدن ، ولعبت مبارياته 

بطريقة خروج املغلوب من دور واحد .

«

يف دوري عدن املمتاز..

بركالت الرتجيح.. �سباب كا�سرتو يحرز كاأ�ش بطولة �سهداء كا�سرتو باملعال


