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رياضة

لودر/ األمناء/ عارف أحمد:
 

 تــوج فريق القبيلة من مودية بلقــب الدورة الكروية 
التنشيطية لفرق املنطقة الوسطى الشعبية بعد فوزه عىل 
منافسه فريق )إم يت إن( من لودر بثالثة أهداف نظيفة يف 
املباراة النهائية التــي جمعتهام عىل أرضية ملعب النارص 
املعشــب مبدينة لودر يف ختام املسابقة التي نظمها نادي 

عرفان الريايض بحضور جامهريي ورسمي.
املشــهد الختامي ألكــر حدث ريــايض والذي متيز 
بحضور جامهــريي كبري فاق كل التوقعــات اكتظت به 
مدرجات ملعب النارص  املعشب وجوانبه وسوره والذي يعد 
األكرث حضورا يف تاريخ بطوالت املنطقة الوســطى مام 
أعطاه زخام واهتامما كبريا كون املواجهة النهائية جمعت 
بني قطبي الكرة الشعبية يف املنطقة  الوسطى قبيلة مودية 
وإم يت إن لودر اللذين دخال اللقاء برغبة كبرية يف التتويج 
بكأس الدورة يف ظل احتدام املنافســة بني الفريقني عىل 
األلقاب ، حيث مرت مواجهة الختــام عىل واقع تنافيس 
مثري مع أفضلية واضحة للضيف القبيلة الذي عزز صفوفه 
بعدد من نجوم األندية والكرة اليمنية أبرزهم مناف ســعيد 
وصالح عيل مرقب وسامر الرتيك وإسامعيل أحمد الذين 
شــكلوا إضافة قوية للقبيلة ومعهم محمد مهدي بوتيش 

وأســامه مكرف العبا منتخب الشــباب والخرض الوليدي 
وســامل الهارش  ، والذي عرف كيف يستثمر الفرص التي 
سنحت له خالل شوطي اللقاء وترجمتها إىل ثالثة أهداف 
أحرزهــا كل من بوتيش واملوهبة الواعــدة بكري النهدي 

ومام سعيد.
وبهذا الفوز الرصيح واملستحق يكون فريق القبيلة قد 
نجح يف الثــأر ورد االعتبار لهزمية بنفس النتيجة أمام أم 
يت ان يف نهايئ النســخة األوىل من  بطولة تحديث ليج 

والتي أقيمت قبل عامني عىل ملعب نادي العني.
 ويف ختام العــرس الريايض قام مديــر عام مكتب 
الشباب والرياضة بأبني الكابنت أحمد صالح الراعي ومدير 
عام لودر نارص عوض موىس ومديــر مكتب اإلعالم يف 
مديرية لــودر العقيد جهاد حفيظ ورئيــس نادي عرفان 
الريايض  الشــيخ جــالل العزاين بتكريم فريــق القبيلة  
بكأس البطولة وامليداليات الذهبية وفريق إم يت ان بكأس 
الوصيف وامليداليات الفضية ، ونال جائزة أفضل العب يف 
املباراة داوود محمد صالح املنذري من أم يت ان مقدمة من 
قائد اللواء 115 مشاه العميد سيف عيل محمد القفيش كام 
تم تكريم كل الشخصيات التي ساهمت يف إنجاح البطولة 

التي كانت ناجحة وختامها مسكا.

عبدالقــادر  األمنــاء/  لبعــوس/ 

شرفان:
 

يف أجواء رياضية جميلة وبالتزامن مع 
الذكرى الـ59 لثورة 14 أكتوبر املجيدة، التقى 

ونظريهم  الصعيد  ناشــئي  فريق 
منافسات  ضمن  الصومعي  اتحاد 
التنشيطية  يافع  ناشــئي  بطولة 
فيها  يشارك  التي  األوىل  النسخة 
32 فريقا شعبيا وتقام منافساتها 
عىل منطقة بن محاور م/لبعوس 

بنظام املجموعات.
الهدف  الصعيد  ناشئو  وأدرك 
الدقائق األوىل من زمن  األول يف 
األول من ركلة صاروخية  الشوط 
قوية ســددها املهاجــم عبدامللك 
حسني من خارج املنطقة استقرت 

يف الشــباك االتحادية معلنة هدف 
التقدم لرفــاق املدرب بن نارص، وكاد املهاجم 
نفسه من مضاعفة النتيجة إال أن كرته مرت 
ناشئو  الخصم، وواصل  بســالم عىل مرمى 
الصعيد من فرض هيمنتهــم عىل مجريات 
الشــوط األول ، ويف غفلــة مــن مدافعي 
الصعيد متكن اتحــاد الصومعة من التعديل 
لينتهي الشــوط بالتعادل اإليجايب هدف يف 

كل شبكة.
ويف الشوط الثاين استمر اللعب سجاال 
بني الفريقــني مع أفضلية نســبية للفريق 
الصعيدي حتى  متكن مهاجم الصعيد الخرض 

نبيل من تســجيل الهدف الثاين لفريقه يف 
منتصف الشــوط ، وحاول ناشئو الصومعة 
من العــودة ملجريــات اللقــاء إال أن يقظة 
دفاعــات ناشــئي الصعيد أحبطــت جميع 
أدرك  بقليل  املباراة  انتهاء  ،وقبيل  محاوالتهم 
الصعيد الهدف الثالث من ركلة قوية للمدافع 

صري عيل سكنت يف شباك الحارس حافظ 
إبراهيم ليعلــن الحكم نهاية املبــاراة بفوز 
مســتحق ألبناء الصعيد بثالثية مقابل هدف 
للفريق  نقاط مهمه  للصومعة، وكسب ثالث 

األبيض.
نال جائزة مالية ألفضل العب يف املباراة 

مهاجم العب فريق ناشئي الصعيد .
وقدمت اللجنة املنظمة للبطولة كأســا 
للفريــق الفائز ناشــئي الصعيد مبناســبة 
الذكــرى األكتوبرية تســلمه قائــد الفريق 

الصعيدي.

باتيس/ األمناء/ خاص:

التحق فريقــا األحرار ومصنع باتيس بركــب املتأهلني للدور الثاين من 
بطولة الفقيد الشــيخ عيل عبدالله العيسايئ لكرة القدم للفرق الشعبية يف 
نسختها السادســة، والتي ينظمها اتحاد الفرق الشــعبية مبنطقة باتيس 
مبديرية خنفر بالتنسيق مع إدارة الشــباب والطالب بانتقال باتيس برعاية 
كرمية من رشكة العيســايئ  لألسمنت وتقام مبشــاركة 33 فريقا ميثلون 
مختلف مناطق دلتا أبني مبديريتي خنفــر وزنجبار وبنظام خروج املغلوب 

من مرة واحدة. 
تأهل  وجاء 
األحــرار بعد أن 
ديريب  حســم 
الغربية  باتيس 
عىل  لصالحــه 
جاره  حســاب 
النجوم  فريــق 
وبنتيجــة ثالثة 
مقابل  أهــداف 
هــدف، حيــث 
األحرار  افتتــح 
مبكرا  التسجيل 

يف الدقيقة الـ 11 برأسية نادر فضل انتهت به أحداث الشوط األول.
 ويف الشــوط الثاين متكن النجوم من تعديل النتيجة عن طريق محسن 
عــادل، غري أن األحرار الذي دانت له األفضلية فيــام تبقى من دقائق املباراة 
نجح يف إضافة هدفني عر الدويل سامل املوزعي ومحمد منري لتنتهي املباراة 

بفوز األحرار بثالثة أهداف لهدف.
فيام جاء تأهل فريق مصنع املرصع بعدد من نجوم الكرة املعروفني بعد 

أن حقق فوًزا صعًبا عىل فريق العريب من جعار بهدف دون رد. 
ويدين فريق مصنع باتيس بالفضل يف تأهلــه إىل الدور الثاين لالعبه 
عامر الشبوطي الذي ســجل هدف الفوز واملباراة برأسية متقنة يف الشوط 
الثاين الذي ظهــر فيه العريب نًدا قوًيا لفريق مصنع باتيس، حيث حاول يف  
دقائق املباراة األخرية للعودة إىل اللقاء إال أن خرة العبي مصنع باتيس حالت 

دون تحقيق مراده.
وكان الشــوط األول الذي انتهى سلبا  بدون أهداف قد شهد ضياع رضبة 
جزاء عىل فريق مصنــع باتيس انرى لها الالعب مجــدي باجابر وتصدى 
لها حارس العريب عاطف محمــود قبل أن يجري مدرب فريق مصنع باتيس  
الكابنت وسيم القعر عدة تغيريات يف الشــوط الثاين بإنزال النجم املعروف 

أحمد الصادق والتي أمثرت عن تسجيل هدف الفوز برأسية عامر الشبوطي.

عدن / األمناء / عالء عياش :
 

 أحرز  فريق النرص بطولة الناشئني 
منافســه  بفــوزه عىل  القدم  لكــرة 
شمسان بهدفني دون مقابل يف املباراة 
الفقيد  التي أقيمت عىل ملعب  النهائية 
وأقيمت  املنصــورة،  بنــادي  العلواين 
برعاية مؤسسة زاد للتجارة واالسترياد 
وبــإرشاف مكتب الشــباب والرياضة 
بالعاصمــة عدن، بتنظيــم من إداريت 

املنصورة والنرص.
النرص  ناشــئي  فريق  واســتحق 
معانقــة النرص والتتويــج عن جدارة 
واستحقاق بكأس البطولة بعد أداء رائع 
يف مباراة شــهدت حضوًرا جامهريًيا 
كبرًيا والفًتا عىل غري العادة يف بطوالت 

الفئات العمرية بعدن .
مل ميهل العبو النرص منافسيهم شمسان كثريا اللتقاط 
أنفاس البدايات، وذلك باملباغتة بتســجيل هدفني مبكرين 
يف غضون دقيقة واحدة، حيــث افتتح مدافع النرص فهد 
عبده باب التسجيل بهدف أول يف الدقيقة ٥ ، ومل متر سوى 
دقيقة يخطف املتألق عبدالرحمن باسل عبدالله هدفا ثانيا 
يف الدقيقة ٦ من عمر الشوط األول ، لتستمر بعدها املباراة 
وســط أفضلية واضحة لفريق النرص ، يف حني مل يشكل 
شمسان خطورة يف هذا الشوط الذي انتهى بهدفني دون 

مقابل .
شــوط املباراة الثاين حاول من خالله مدرب شمسان 
ترتيب اوراق صفوف الفريق بإجراء بعض التعديالت بغية 
تعويض تأخر الفريق ، فشهدت دقائق الشوط ضغطا من 
جانب شمسان   حاولوا عره التسجيل إال أن براعة وصالبة 
دفاع النرص كانــت لها كلمتها االبرز واســتطاعوا أبطال 
خطورة هجامت شمســان ، لينتهي اللقاء بفوز مستحق 
لفريق النرص وبهدفني دون مقابل ، يتوج معها بطال ألندية 

عدن يف فئة الناشئني .

أدار املباراة طاقم تحكيم مكون من مصعب امليرسي ) 
حكم ساحة ( وســاعده عىل الخطوط الدويل فراس ازهر 
وخالد احمد ، وحكــام رابعا معاذ عيل يحيى وامني نارص 

مراقبا .
باســل عبدالله جائزة  النرص عبدالرحمن  نال مهاجم 
أفضل العب يف املباراة وتســلمها من منصور عبده عضو 

إدارة املنصورة.
وعقب نهاية املباراة جــرى تكريم فريق النرص بكأس 
وميداليات البطل ، وتكريم شمســان بــكأس وميداليات 
الوصيف ، وكــام جرى تكريم أفضل هــداف يف البطولة 
وجاءت من نصيب مهاجم النرص عبدالرحمن باسل عبدالله 
، وتكريم حارس الشعلة انس الدوح بجائزة أفضل حارس ، 

باإلضافة إىل تكريم حكام املباراة .
وبني الشــوطني ويف لفتــة عرفان ووفــاء كرمت 
مؤسسة زاد للتجارة واالسترياد »راعي البطولة« ، الكابنت 
عــيل صالح أحمد بــدرع تذكاري نظري جهــوده املبذولة 

ومساهمته يف إنجاح تنظيم البطولة.

الن�شر يعانق الن�شر ويتوج بطال لنا�شئي اأندية عدن لكرة القدم

عر�س ريا�شي كبري يف اختتام دورة عرفان الكروية التن�شيطية والقبيلة يتوج بلقبها
نا�شئو ال�شعيد يجتاز ال�شومعة بثالثية مقابل 

هدف �شمن مناف�شات بطولة نا�شئي يافع

الأحرار وم�شنع باتي�س يتاأهالن للدور 
الثاين من بطولة الفقيد العي�شائي


