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رياضة

زجنبار / األمناء / عارف علوان :
وأبو  األمني  الحــزام  فريقا  تأهل 
عاطــف اليزيــدي إىل الــدور ربع 
النهــايئ )دور الثامنية ( من بطولة 
بطولة الرشكات واملؤسسات واملرافق 
الحكومية بأبــن التي ينظمها مازن 
اليزيــدي بدعم من  مــن مجموعة 
أبو عاطف  اليزيدي ممثلة  برشكــة 
للرصافة  اليزيــدي  ورشكة  اليزيدي 
فريقا   20 مبشــاركة  تقــام  والتي 
املغلوب ويحتضن  بطريقة خــروج  
ملعب املروة مبدينة زنجبار املكتسية 
ارضيته بالعشــب األخرض الصناعي 

فعالياتها تحت األضواء الكاشفة.   
نفسه  األمني  الحزام  فريق  واعلن 
اول الواصلن إىل دور الثامنية  بعدما 
تجاوز  منافسه فريق األمن العام من 
عالمة الجزاء بعــد تعادلهام بهدفن 
يف كل شــبكة يف اللقاء األول الذي 
جمعهام عــرص أالحــد يف مفتتح 
منافســات الدور الثاين والتي جاءت 
عىل واقع تنافيس مثري تقاسام من 
األداء  يف  السيطرة  الفريقان  خاللها 
والنتيجة.. ســجل هديف األمن العام 
محمد عمر امللقــب ومحمد  كمبش 
الشــوط األول يف  أثرة  لينتهي عىل 
هديف  ســجل  فيام  األول  الشــوط 
الحزام رامــي بامهيد و عمر العوبان 

من رضبة جزاء يف الشوط الثاين. 

فيام جاء تأهــل فريق أبو عاطف 
اليزيدي بعدما تغلب يف ثاين لقاءات 
الــدور االول التمهيــدي عىل رشكة 
الشــامل للرصافة بهدف نظيف حمل 
الناشئن رفعت  توقيع نجم  منتخب 
سمري يف الشوط األول والذي حافظ 
عليه حتــى النهاية رغــم محاوالت 
فريــق رشكة الشــامل للرصافة يف 
الثاين  الشــوط  خالل  التعادل  إدراك 
لكن دون جدوى يف ظل يقظة دفاع 

أبو عاطف اليزيدي.
بالتنــاوب طاقم  املباراتــن  إدار 
تحكيمي مكون من السيد عيل عبود 
وميعاد الخرض ومحمد أحمد الطامي 
ونقلتا عــر اإلذاعة الداخلية للملعب 

بصوت املعلق  محمد أمبيضاء .
متابعة وأرشاف وحضور متواصل 
مــن قبل  رئيــس اللحنــة املنظمة 
ونائب  اليزيدي  األخ مــازن  للبطولة 
قرطم  عبيــد  محمد  اللجنــة  رئيس 
الكابــن أحمد ماطر  اللجنة  وعضو 
ورئيس لجنة الحكام األســتاذ خالد 
األردين  حسن  الفنية  واللجنة  جنيد 

واللجنة الطبية محمد الجيشاين.
حرض املباراتــن مدير مصنع دلتا 
اليزيدي  عــامد  الدكتور  للمياه  أبن 
الشــباب  عام  مدير  مكتــب  ومدير 
والرياصــة بأبــن الكابن ســعيد 
رمضان ومــدرب كرة القدم للصاالت 

عيدروس نسري واألخ يزيد اليزيدي.

األمناء / متابعات:
يجتمع مسؤولو مانشسرت يونايتد 
ملناقشة  اإلثنن،  اليوم  عاجل،  بشكل 
الرتغايل  عىل  ستوقع  التي  العقوبة 

كريستيانو رونالدو.
جــاء ذلك بعــد الترصيحات التي 
أدىل بــه النجم الرتغايل، ضد اإلدارة 
والســابق  الحايل  الفني  والجهــاز 

وزمالئه يف الفريق.
صــن"  "ذا  لصحيفــة  ووفقــا 
الريطانية، فإن رؤســاء مانشسرت 
إريك  املدرب  مع  سيجتمعون  يونايتد 
ملناقشة عقوبة كريستيانو  تن هاج 
رونالدو عقب املقابلة التي أجراها مع 

بريس مورجان.
أنــه  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
ســيتواجد يف االجتامع كل من تن 
ريتشــارد  التنفيذي  والرئيس  هاج، 
أرنولد، ومدير كرة القدم جون مورتو، 
جويل  املشارك  الرئيس  إىل  باإلضافة 

جليزر.

قرر  يونايتد  مانشســرت  أن  يذكر 
اســتبعاد رونالــدو مــن جولة يف 
الرميريليــج وعدم مشــاركته يف 
التدريبات الجامعيــة، بعد أن رفض 
املشــاركة ضد توتنهام كبديل وغادر 

ملعب املباراة.

عدن / عالء عياش :
توج العب فريق الشعلة محمد سامي بطال 
يف بطولة كرة الطاولة للرجال ضمن فعاليات 
مهرجان عدن الريايض الثالــث ، والذي يقام 
برعاية ودعم دائرة الشباب والرياضة باالمانة 
العامــة للمجلــس االنتقايل ، وتشــرتك يف 
تنظيمها فروع االتحادات الرياضية بالعاصمة 
عدن ، ومبشــاركة 10 العاب رياضية ، وتجري 
خالل الفرتة بن 13 وحتى 30 نوفمر الجاري .

مع  تزامنا  املهرجــان  فعاليــات  وتنظــم 
احتفاالت شــعبنا الجنويب بعيد االســتقالل 
30 نوفمر املجيدة ، وك تقليد ســنوي تحرص 
دائرة الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل عىل 
العاب فردية وجامعية  تنظيمه ، مبشاركة 10 
ممثلــة يف الكرة الطائرة و كرة الطاولة و رفع 
األثقال و التنس األريض و املالكمة و الكاراتيه 
الدراجات  و  الذراعن)الرســت(  مصــارع  و 

الهوائية واخرتاق الضاحية .
الشعلة  الرجال نجم  واســتطاع يف بطولة 
محمــد ســامي يف تحقيق املركــز األول يف 
البطولــة وذلك بفوزه عىل زميلــه يف النادي 
ماجد حســن يف املباراة النهائية للبطولة التي 
اختتمت مساء امس بصالة الشهيد عيل أسعد 
مثنــى الرياضية ، ونظمها إتحاد اللعبة بعدن ، 

مبشاركة واسعة من العبي االندية .
البطولة جــرى تكريم ابطال  ويف ختــام 

البطولة ، العب الشــعلة محمد سامي باملركز 
االول وكأس البطل ، وماجد حســن من فريق 
الشــعلة باملركز الثاين وكأس الوصيف ، فيام 
حل العب فريــق التالل أمين عبدالواحد باملركز 

الثالث .
الفتيات والتي شــهدت  وكانــت بطولــة 
مشــاركة 16 العبة من اندية املحافظة ولعبت 
بطريقة خروج املغلوب  ، قد اسفرت عن نزاالت 
حامســية وقوية بن العبات االندية املشاركة 
يف البطولة ، استطاع يف نهايتها العبتا نادي 
امليناء يف حســم املركزيــن األول والثاين عن 
جدارة واستحقاق ، يف حن نالت العبة التالل 

املركز الثالث ، وجأت عىل النحو التايل : 
املركز األول :  العنود عبدالكريم ) امليناء ( .

املركز الثاين : نهى عادل الحيدري ) امليناء ( .

املرز الثالث : بروح عبدالله  ) التالل ( .
ويف ختام البطولة جــرى تكريم البطالت 
صاحبات الثالث املراكز األوىل من قبل الضيوف 
هشام الجاروين رئيس اللجنة املنظمة وقيادة 
والجوائز  وامليداليات  بالكؤوس  الطاولة  إتحاد 

املالية .
البطولة طاقــم تحكيم  ادارة  ســاهم يف 
مكون مــن نبيل زوقــري  ) حكــم عام ( و 
عبدالجبارنويرص و رامي كتبي ووهيب ياسن 
و عبدالله َجمد عبــده وانيس يونس و محمد 
الفنية  اللجنــة  ، يف حــن كانت  القعطيبي 
واملرشفة عىل البطولة مكونه من محمد مهدي 
) نائب رئيــس االتحاد ( و مَحمد عبده حيدر ) 
االمن العام  ( و عــارف عبدالرحيم و لطفي 

شامخ وجليله عبدالحميد وصفاء حيدر  .

األمناء/ وجدي عبد اهلل محمد:
وســط حضور رســمي كبري  ومرشف 
لجامهــري ورئاســة جمعيــة الحصــن 
االجتامعية الخريية مبحافظة الضالع  التي 
يراســها  الدكتور عيل محمد مسعد متكن 
فريق حاملن الشــعبي  مــن الفوز ببطولة 
الكروية للناشــئن  الياممة   أبو  الشــهيد 
بنســختها الثانية   التي نظمها  نادي مجد 
املدســم وبدعم مكتب الشــباب والرياضة 
يف املحافظة بعــد تغلبه وفوزه عرص  يوم 
أمــس االول  يف املبــاراة النهائية للبطولة 
التي اقيمت وسط ملعب نادي مجد املدسم 
مبحافظة  الحصــن  مبديرية  الريــايض 
الضالع  عىل فريــق الحصن بنتيجة واحد 

صفر  .  
الحضــور الجامهريي الكبــري  كان من 
قبل جامهري نادي الحصن  الريايض  الذي 
اضــاف للمباراة نكهة وحــامس  منقطع 
النظري رغم خســارة فريقهم للمباراة  وقد 

أشاد الجميع بذلك الحضور املرشف. 
البطولة كانــت ناجحة بكل  يذكــر  أن 
املقاييــس بفضل تضافر جهــود الجميع 
الضالع  مبحافظــة  الحصــن  مبديريــة 

والرياضة  الشباب  دائرة  مسؤول  خصوصًا 
بالحصن الكابن جابر عيل احمد الذي بذل 
جهد كبري وقدم دعم ذايت ســخي بعيدا عن 
األضواء   يف ســبيل انجاح البطولة يشكر 
علية من قبل كل الجامهــري التي تؤكد انه 
شــخصية رياضية محرتمة يجب الحفاظ 

عليها وتشجيعها.
من جهة أخــرى اشــادت اداريت نادي 

الحصــن الريــايض وجمعيــة الحصن 
الرائع  االجتامعيــة الخريية باملســتو  ى 
واملرشف  لنــادي  الحصــن يف البطولة  
ويف املديرية واملحافظة بشكل عام موكدتا 
العمل بكل الوســائل املمكنة واملتاحة  عىل 
الدفع به ملصاف الكبار ونحو نيل االعرتاف 
به كنادي رســمي اسوة ببقية االندية التي 

تم االعرتاف بها يف عموم الوطن .

األمناء / متابعات :
حافــظ اإلســبانيان كارلــوس ألكاراز 
ورافائيــل نــادال عىل صــدارة ووصافة 
التصنيف العاملــي لالعبي التنس املحرتفن، 
عىل  الســابع  لألســبوع  الرتتيب،  عــىل 
التوايل، كام اســتمر اليوناين ستيفانوس 

تسيتسيباس يف املركز الثالث.
ومل يشــهد أي تغيريات يف املراكز ال10 
رود  كاســر  الرنويجي  فقد  حيث  األوىل، 

املركــز الرابــع، وواصل الــرويس دانييل 
ميدفيديــف والكنــدي فيليكــس أوجيه-
ألياســيم عىل املركزين الخامس والسادس 

عىل الرتتيب.
روبليف  أندريــه  الرويس  اســتمر  كام 
يف املرتبة الســابعة، يليــه الرصيب نوفاك 
تايلور  األمرييك  وبقي  ثامنا،  ديوكوفيتش 
فريتز والدمناريك هولجر رون يف املركزين 

التاسع والعارش، تواليا.

ومل تشهد قامئة أفضل 100 العب سوى 
تغيــريات قليلة هذا األســبوع، كان أبرزها 
حقق  الذي  فوكسوفيكس  مارتون  للمجري 
أكر قفزة بصعــوده 12 مركزا دفعة واحدة 

محتال املرتبة ال97.
يف حن مني الهولندي تالون جريكسبور 
بأكر هبوط برتاجعه 15 مركزا مرة واحدة، 
وحــل يف املرتبــة ال96 بالتصنيف العاملي 

ألفضل 100 العب.

حممد �سامي يتوج بطال للرجال والعنود عبدالكرمي للفتيات يف بطولة كرة الطاولة

فريق حاملني يفوز ببطولة  ال�سهيد  اأبو اليمامة  الكروية  بال�سالع

األكاراز ونادال يف �سدارة وو�سافة الت�سنيف العاملي

احلزام الأمني واأبو عاطف اليزيدي اإىل ربع نهائي 
بطولة ال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية باأبني

اجتماع عاجل يف مان�س�سرت يونايتد 
ملناق�سة عقوبة رونالدو


