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رياضة

عدن/ األمناء / عمار مخشف :

تواصلت بطولة كــرة الطائرة ألندية 
لفئة األوملبي بالعاصمة عدن عىل أرضية 
الرياضية  أسعد مثنى  الشهيد عيل  صالة 
املغلقــة والتي تــأيت ضمــن فعاليات 
الثالثة،  بنسخته  الريايض  عدن  مهرجان 
والرياضة  الشــباب  دائرة  ودعم  برعاية 
باألمانــة العامــة للمجلــس االنتقايل 
رياضية  العاب   10 مبشــاركة  الجنويب، 
تشــرك يف تنظيمها فــروع االتحادات 
الرياضيــة بالعاصمة عدن ، والتي تجرى 
خالل الفرة من 13 وحتى 30 من نوفمرب 
احتفاالت  تزامًنا مع  تأيت  ،والتي  الجاري 
 30 االســتقالل  بعيد  الجنويب  شــعبنا 

نوفمرب املجيدة 
وقد فــازت أنديــة التــالل وامليناء 
والشــعلة يف الجولة الرابعــة من إطار 
منافســات بطولــة كرة الطائــرة لفئة 
،ويف  عدن  بالعاصمة  لألنديــة  األوملبي 
فريق  طائرة  اســتطاعت  األوىل  املباراة 
التالل من فرض ســيطرته عــىل اللقاء 
بنتيجة ثالثة أشواط دون مقابل  وكسبه 
وقــد جاءت وقائع نتائجهــا عىل النحو 
 22(  ,  )25  -  15(  ,  )25  - التــايل:)15 
-  25( وبهــذا الفوز يرفــع فريق طائرة 

5 نقــاط يف املركز  التالل رصيــده إىل 
طائرة  األخرية  الجولة  يف  ويلتقي  الرابع 
املنصورة يف تحديد املركز الثالث للبطولة. 
ويف املبــاراة الثانيــة التي جمعت 
متكنت  واملنصورة  املينــاء  طائرة  فريقا 
طائرة املينــاء من تجــاوز فريق طائرة 
املنصورة بنتيجة ثالثة أشــواط مقابل ال 
يشء ، ويف الجولة قبل األخرية استطاع 
فريق طائرة املينــاء بكل عزمية وإرصار 
ثالثة  بواقع  ملصلحته  اللقاء  حســم  من 
أشــواط دون رد وقد جاءت نتائجها عىل 
النحو التــايل )11 - 25( , ) 9 - 25(, ) 
الفوز يرفع فريق طائرة  18 - 25(وبهذا 
املينــاء رصيده إىل 8 نقاط من أصل أربع 
مباريات ليلتقي يف الجولة األخرية فريق 
طائرة الشعلة من أجل تحديد هوية بطل 

البطولة . 
ويف املواجهــة األخرية فــاز فريق 
الروضة  الشعلة عىل فريق طائرة  طائرة 
لعدم حضورهم للمباراة وقد تم احتساب 
اللقــاء ملصلحــة فريق طائرة الشــعلة 
بنتيجة ثالثــة أشــواط مقابل ال يشء 
وجاءت النتائج عــىل اآليت)0 25( ,)-0

25( ,) -0 25(وبهــذا الفوز يرفع فريق 
طائرة الشعلة رصيده إىل 8 نقاط ليواجه 
فريــق طائرة املينــاء يف اللقاء النهايئ 

لتحديد هوية البطل يف الجولة األخرية .

الغيضة/ مختار باداس :

قبل اختتام الجولــة الرابعة لكأس االتحاد ألندية املهرة املجموعة )ب( متكن فريق 
نادي حوف من دك شــباك منافســة فريق نادي األخوين بثالثة أهداف نظيفة ، حيث 
سيطر حوف عىل مجريات اللقاء هجوميا وســجل هدف السبق بواسطة العبه سامل 

صالح محمد يف د .29 من الشوط األول .
ويف الشوط الثاين تبادل الفريقان الهجامت حتى الدقائق األخرية متكن حوف من 
إضافة هدفني عند الدقيقة 85 بواســطة أرشف فايك ويف الوقت بدل الضائع وتحديدا 
يف الدقيقة 91 عرب قيس محمــد فرج من ركلة جزاء، لينهي اللقاء بفوز حوف بثالثية 

نظيفة ، رافعا رصيده إىل 6 نقاط ، وفيام بقي األخوين برصيده السابق 6 .
أدار اللقاء الحكم فهمي بن عويض وجالل بادينار ومســلم صالح وأنور باحارثة 

حكام رابعا، وراقب الحكام فهد رميضان، وراقب املباراة سامل أحمد سامل بلحاف.

عدن / األمناء / عالء عياش :

 اختتمت عرص يوم أمس منافســات بطولة 
اتحاد  ، والتي نظمها  للفتيات والســيدات  التنس 
التنس بعدن ضمن فعاليات مهرجان عدن الريايض 
3 ، ويقام برعاية دائرة الشباب والرياضة باملجلس 
االنتقايل الجنويب ، الذي ينظم مبشاركة 10 ألعاب 
رياضية تشــرك يف تنظيمها فــروع االتحادات 

الرياضية بالعاصمة عدن .
وشهدت منافســات البطولة التي جرت خالل 
يومي 20 و 21 فرباير عــىل مالعب نادي التنس، 
ومبشــاركة 32 العبة ، يف فئتي الفتيات 14 سنة 
والناشئات 12 سنة ، مباريات تنافسية قوية بني 

الالعبات املشاركات يف البطولة اسفرت يف نهايتها 
عن تتويج وتسمية ابطالها يف الفئتني:

فئة الفتيات 14 سنة:
-1 آيات محمد رشف  )املركز األول(.
-2 أفنان بامطرف  )املركز الثاين(. 

-3 رنيم فارس )املركز الثالث(.
فئة الناشئات 12 سنة:

-1 فاطمة أسامة هيثمي )املركز األول(.
-2 خديجة خالد سيدو )املركز الثاين(.

-3 دعاء مزروعي  )املركز الثالث(.
-4 رانيا أمين بامطرف )املركز الرابع(.

-5 رىب عبدالله )املركز الخامس(.
ويف ختام الفعالية التي حظيت بحضور جمهور من متابعي 
وعشاق لعبة الكرة الصفراء جرى تكريم أبطال البطولة بالكؤوس 
وامليداليات والجوائز املالية ، وكام كرم اتحاد التنس بعدن رائدات 
لعبة التنس منى محمود وتكريم العبة املنتخب سابقا  آيات طاهر 
كأول العبة منتخب للفتيات يف تاريخ اللعبة يف لفتة طيبة نالت 

استحسان الجميع.
وكرم اتحاد لعبة التنس بعدن األستاذ مؤمن السقاف رئيس 
دائرة الشــباب والرياضة باملجلس االنتقــايل الجنويب لرعايته 
البطولة ودعمه الســخي إلقامة الفعالية واملناشــط الرياضية 

مبختلف األلعاب الرياضية.

أبني / األمناء / عارف أحمد:

تأهلت أندية الهالل والســد والفجر 
الثاين من منافســات  الــدور  وبنا إىل 
نوفمرب   30 االســتقالل  كأس  بطولــة 
الكروية ألندية أبــني والتي تقام برعاية 
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي - رئيس 
املجلــس االنتقايل الجنــويب وبإرشاف 
إدارة  وتنظيم  املحافظة  انتقايل  تنفيذية 
ناديا   22 ومبشــاركة  والطالب  الشباب 

موزعة عىل أربع مجموعات.
وجاء تأهل فريقي السد والفجر عن 
املجموعة األوىل التي تقام مبارياتها عىل 
ملعب البيتي مبدينة جعار  بعد فوز السد 
عىل فريق الدرجاج بهدفني مقابل هدف 

بعد مواجهة قوية ومثرية من الفريقني.. 
رائد صالح وأحمد بن  السد  سجل هديف 
أحمد يف الشوط األول فيام سجل هدف 
الدرجاج ســامل أنور يف الشوط الثاين.. 
ونال جائزة أفضل العب املالية يف املباراة 
صالح رائد من السد مقدمة إدارة الشباب 

والطالب بانتقايل أبني.
الجديد  الفجر  فريق  تأهل  جاء  فيام 
أندية أبني  الجديــد إىل  الوافد  من بوابة 
بهدفــني مقابل هدف..  احور  املجد من 
عبدالله من  نارص  الفجر  ســجل هديف 
رضبــة جزاء ومحمد عبيد فيام ســجل 
هدف املجد صالح محمــد صالح.. ونال 
الجائزة املالية ألفضــل العب يف املباراة 

صالح محمد صالح من نادي املجد. 

اما فريقــي الهالل وبنــا فقد جاء 
التي تقام  الثانية  املجموعة  تاهلهام عن 
مبدينة  البلدية  ملعــب  عىل  مبارياتهام 
زنجبار.. حيث نجــح الهالل يف تجاوز 
شقرة عرب ركالت الرجيح بعد تعادلهام 
يف الوقــت األصيل بثالثــة أهداف لكل 
وحافلة  ممتعــة  مواجهة  بعــد  منهام 
باألهداف الغزيــرة.. ونال الجائزة املالية 
ألفضل العب يف املباراة سامل حسني من 

الهالل. 
فيام متكن بنا من عبور فريق الجيل 
الصاعد بثنائية نظيفة ســجال مناصفة 
بواقع هدف يف كل شــوط عرب الالعب 
حسن منذوق الذي استحق جائزة أفضل 

العب يف املباراة. 

ضمن فعاليات مهرجان عدن الرياضي 3..

ختام رائع لبطولة التن�س للفتيات وال�سيدات بعدن

الهالل وال�سد وبنا والفجر اإىل ثاين اأدوار بطولة كاأ�س ال�ستقالل لأندية اأبني
تقام برعاية الرئيس القائد الزبيدي..

ضمن فعاليات مهرجان عدن الرياضي 3..

بطولة الأوملبي للكرة الطائرة 
لأندية عدن تدخل مراحل احل�سم

حوف يدك �سباك الأخوين بثالثة اأهداف نظيفة يف كاأ�س الحتاد لأندية املهرة


