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رياضة

باتيس/ األمناء /عارف علوان:
 

أعلن فريقا األطالل والســد العايل من 
باتيس نفســيهام أول املتأهلــن إىل الدور 
ربع النهايئ من بطولة الفقيد الشــيخ عيل 
عبدالله العيســايئ الكروية السادسة والتي 
ينظمها اتحاد الفرق الشــعبية يف منطقة 
الشباب والطالب  إدارة  بالتنسيق مع  باتيس 
بانتقايل أبــن وتقام برعايــة كرمية من 
مبشاركة   لألســمنت  العيسايئ  رشكة  قبل 
33 فريقــا مثلوا مختلــف مناطق دلتا أبن 
مبديرية خنفــر وزنجبار واعتمد فيها نظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة.
وجاء تأهل األطــالل بعد أن متكن من 
تحقيق الفوز عىل فريق أهيل الحبيل بثالثة 
أهداف مقابل ال يشء يف أوىل لقاءات الدور 
الثاين )الـ16( والتي جمعتهام عرص االثنن 
عىل أرضية ملعب نادي السد الريايض والتي 
شــهدت حضوًرا جامهرًيا كبرًيا، كان فيها 
فريق األطالل وبعد رصاع مفتوح مع األهيل 
التي  الجزئيات  يجيد االســتفادة من بعض 
ظهر فيها العبوه ومكنتهم من حسم اللقاء 
لصالحهم بثالثة أهداف دون رد ، سجلت عىل 
مدار شــوطي اللقاء وحملت توقيع كل من 
الزبيدي وميثاق عطيه..  نبيل عبيد ومروان 

الواصلن إىل دور  اول  ليعلن األطالل نفسه 
الثامنية ليكمل املشــوار فيــام ودع األهيل 

املسابقة من دورها الثاين.
فيام جاء تأهل الســد العايل من بوابة 
ركالت الحظ الرتجيحية عىل حساب شقيقة 
بهدف  تعادلهام  بعــد   )2/3( املاتري  فريق 
يف كل شبكة يف ثاين لقاءات دور الـ)16( 
الثالثاء، يف مواجهة  والتي جمعتهام عرص 
الفريقن  كانت اإلثارة عىل أشــدها بــن 
خاصة يف الشوط األول الذي مرت مجرياته 
عىل إيقاع رسيع مع تبادل للهجامت، حيث 
التســجيل عرب العبه  البادئ يف  السد  كان 
املتألــق بكــري العمودي مــن رضبة حرة 
محمد  فارع  الحارس  شباك  سكنت  مبارشة 

، قبل أن يدرك املاتــري التعادل بأقدام العبه 
محمد بليغ  انتهت به وقائع الشوط األول.. 
الثاين  الشــوط  األداء يف  وانخفض رتــم 
بالرغم من محــاوالت كل طرف عىل خطف 
هدف الفوز لكــن دون فائدة .. لتظل نتيجة 
التعادل 1/1 يف الشوط األول سمة حارضة 
حتــى نهاية اللقاء، حيــث كانت الحظوظ 
واملواعيــد تنفرج لصالح الســد العايل من 
بوابة ركالت حــرق األعصاب لينتزع بطاقة 
املرور الثانيــة  اىل دور الثامنية ، فيام ودع 
فريق املاتري حديث الظهور بعد أن أبىل بالًء 
حسنًا يف املسابقة وكان ندًا للسد الذي يعد 
من الفرق القوية يف اتحــاد باتيس للفرق 

الشعبية.

حديبو/ األمناء/ خاص:
 

أمس  أرخبيل سقطرى عرص  دشنت جامعة 
األول الثالثاء انطالق بطولة  الجامعة لكرة القدم 
بن أقســامها العلمية بكليتــي الجامعة ضمن 
األنشطة الطالبية والتي تســتمر ملدة ثالثة أيام 
وتقام مبشــاركة أربع فرق رياضية من مختلف 
األقسام العلمية للجامعة وبنظام خروج املغلوب.

االفتتاحية حضور رئيس  املباراة  وشــهدت 
العزيبــي ورئيس فرع  نديم  الدكتــور  الجامعة 
اتحاد كرة القدم أحمد حــزوم، وجمعت فريقي 
قسم نظم معلومات )مستوى أول( وقسم تقنية 

املعلومات  )مستوى ثاين( وانتهت بفوز األول برضبات الرتجيح بعد 
تعادلهام بهدفن ملثله يف الوقت األصيل للمباراة.

ويف تدشن انطالق البطولة أشــاد رئيس فرع اتحاد كرة القدم 
باملحافظة أحمد حزوم، بجهود الجامعة يف تنظيم األنشطة الرياضية 
خاصة يف كرة القدم الذي يسهم يف تنمية القدرات الرياضية للشباب 
ويشــجعهم عىل االهتامم بالرياضة كســلوك إيجايب مهم للحفاظ 
عىل صحتهــم. مؤكدا أن الرياضة الجامعية ســتكون عىل ســلم 
أولوياتنا ونعمل عىل تشــجيع مثل هذه الفعاليات الرياضية. مثمنا 

دعم مؤسسة خليفة لألعامل اإلنســانية ورعايتها النشاط الريايض 
الجامعي بجامعة أرخبيل سقطرى.

من جانبه قال مســاعد رئيس الجامعة لشؤون الطالب الدكتور 
أحمد الجونة: “إننا ســعداء جدا بانطالق هذا النشاط الريايض املميز 
الذي يأيت يف ظل اهتاممنــا بالرياضة الجامعية ملا لها من دور بارز 
وفعال يف بناء شــخصية الطالب من خالل تنميــة قدراته ومواهبه 
الرياضيــة وتعديل  الســلوكيات والقيم”. منوهــا إىل أن الرياضة 
الجامعية هــي البنية األساســية والرافد الهــام يف تعزيز الحركة 

الرياضية والثقافية.

عدن/ األمناء/ عالء عياش:

بوترية ونســق عاٍل يجــري منتخبنا 
الوطنــي األول لكرة القدم يف معســكره 
الحبيــي بعدن  الداخــيل عىل ملعــب 
للمشــاركة يف  اليومية تحضرًيا  تدريباته 
بطولة كأس الخليج بالعراق )خليجي 25(، 
والتي حدد لها أن تنطلق يف الـ 6 من شهر 

يناير وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.
ودخل منتخبنا الوطني األول معسكًرا 
أولية  وبقامئة  عــدن  بالعاصمة  داخلًيــا 
33 العبًا، تحــت قيادة مدربه  مكونة من 
الوطنــي الكابنت محمد ســامل الزريقي، 
يســتعد من خالله للبطولة وفق الربنامج 
والخطة التي أعدها الجهاز الفني للمنتخب 
يف املرحلة األوىل، قبل التوجه للمعســكر 
تفاصيله يف  يفصح عــن  الذي  الخارجي 

األيام القادمة.
ويجري الالعبــون املختارون للقامئة 
ومسائية،  صباحية  فرتتن  عىل  اختبارات 
فنًيا  القصوى  الجاهزية  إىل  الوصول  بغية 
وبدنًيــا والوقوف عىل مســتواهم الفني 

واملهاري، وعىل إثره سيتم اختيار الشاكلة 
النهائية املشاركة يف البطولة.

قد واصل  الوطنــي  وكان منتخبنــا 
متارينه اليومية ولليوم الرابع عىل التوايل 
يف إطار معســكره، وذلك من خالل إجراء 
الجرعــات التدريبية عىل فرتتن صباحية 
ومسائية، حيث شــهدت الفرتة الصباحية 
والقوة  البدنية  باللياقــة  خاصة  تدريبات 
لدى  البدنية  الجاهزيــة  لرفــع  والتحمل 
الالعبن، يف حن ارتكزت متارين املســاء 
عىل  واالعتامد  التكتيكيــة  الجوانب  عىل 

اللعب باملساحات القصرية.
ويف الســياق أوقعــت قرعة بطولة 
كأس الخليــج بالعراق خليجــي 25، التي 
أجريت ظهــر الثالثــاء، منتخبنا الوطني 
يف املجموعــة األوىل إىل جانب منتخبات 
والجمهــور،  األرض  صاحــب  العــراق 

والسعودية وعامن.
مبارياته  مشــوار  منتخبنا  ويستهل 
يف البطولة أمام منتخب العراق يف افتتاح 

البطولة.

سباح/ األمناء/ عبدالقادر شرفان:

يف إطار منافســات بطولة شهداء سباح متكن فريق شــباب طسه من التغلب عىل 
نظريه اتحاد الفاروق بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف وحيد التحاد الفاروق وسط حضور 

جامهريي غفري افرتش جنبات امللعب الرتايب لنادي سباح.
ورغم تقــدم اتحاد الفاروق بهدف التقدم عن طريق الالعب عبدالرحمن عبدالعزيز يف 
بداية الشوط الثاين من ركلة جزاء، إال أن شباب طسه أدرك هدف التعديل رسيعا عرب املهاجم 
الخطــري عبدامللك صالح بعد خطأ فادح من حارس املرمــى يف التعامل مع الكرة العرضية 
لتســتقر يف الشــباك، وبعد لحظات قليلة أحرز جهاد صالح الهدف الثاين من ركلة جزاء 
لطسه سددها  بنجاح، ثم عاد الالعب نفسه من إضافة الهدف الثالث لفريقة، ليحطم آمال 
اتحاد الفاروق يف العودة إىل أجواء املباراة مرة أخرى، ليكسب رفقاء الكابنت العرصي أول 

ثالث نقاط مهمة للفريق األحمر يف البطولة.
نال جائزة أفضل العب يف املباراة مهاجم فريق طسه عبدامللك صالح.

أدار اللقاء الحكم عيل صالح، ومســاعدة كٌل من ممدوح ســامل وعاطف صالح عىل 
الخط، وجالل االمر حكامً رابعًا.

عدن/ األمناء/ خاص:
 

التي  والرتتيبــات  االســتعدادات  ضمن 
األمانة  الشــباب والرياضة يف  دائرة  تجريها 
العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب 
النطالق مهرجان عدن الريايض الثالث، التقى 
دائرة  االنتقايل رئيس  املجلس  مستشار رئيس 
السقاف  الشباب والرياضة األســتاذ/ مؤمن 
باللجنة املنظمة ورؤســاء االتحادات املشاركة 

يف املهرجان.
وخالل اللقاء شــدد الســقاف عىل بذل 
كل الجهــود إلنجاح الحــدث الريايض الكبري 
العدنية  بالرياضــة  تليق  بصــورة  وإخراجه 
الشــباب  دائرة  أن  إىل  مشــريًا  ومكانتهــا، 
والتســهيالت  الدعم  كل  ســتقدم  والرياضة 

إلمتام ذلك، شاكرًا يف الوقت ذاته رؤساء فروع 
االتحادات الرياضية عىل جهودهم املبذولة طيلة الفرتة املاضية.

من جهتهــم عرّب رؤســاء االتحــادات واللجنــة املنظمة عن 
جاهزيتهم الكاملة إلنجاح الحدث الريايض الهام، وإخراجه يف أفضل 
صورة ممكنة، معربين عن امتنانهم للدور املبذول من دائرة الشــباب 
والرياضة يف تنظيم املهرجان الريايض، واالهتامم بأنشطة وفعاليات 

االتحادات والرياضة بشكل عام.
ومن املقرر أن ينطلــق مهرجان عدن الريــايض الثالث كتقليد 
ســنوي مطلع نوفمرب القادم بكرنفال ريايض كبري يشمل أكرث من 
عرشة ألعاب رياضية متنوعة، كام تجــري التجهيزات أيضًا النطالق 
مهرجان حرضموت الثالث والتي تتزامن مع احتفاالت شــعبنا بأعياد 

الثورة املجيدة 14 أكتوبر وعيد الجالء الـ 30 من نوفمرب.

م�ؤمن ال�ضقاف يلتقي اللجنة املنظمة ملهرجان عدن الريا�ضي الثالث �ر�ؤ�ضاء االحتادات الريا�ضية

االأطالل �ال�ضد العايل اأ�ل ال�ا�ضلني اإىل ربع نهائي د�ري الفقيد العي�ضائي )الن�ضخة ال�ضاد�ضة(

جامعة اأرخبيل �ضقطرى تد�ضن انطالق بط�لة كرة القدم بني اأق�ضامها العلمية

منتخبنا ال�طني االأ�ل ي�ا�ضل 
ا�ضتعداداته خلليجي 25

“ط�ضه” يك�ضب احتاد الفار�ق �ضمن مناف�ضات بط�لة �ضهداء �ضباح

مبعسكره الداخلي بعدن..


