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عدن/ األمناء/ عالء عياش:

 ابتسمت بطولة النسخة الرابعة لشهداء 
ميناء عدن للحاويات لفريــق الرتبية وذلك 
بتتويجــه بطاًل للمنافســات بفوزه بركالت 
الرتجيح أمــام فريق اســمنت الوحدة يف 
املباراة النهائية ومســك الختــام الذي أقيم 
يف أجواء كرنفالية رائعة وبحضور جمهور 
التي  البطولة  نهــايئ  ملتابعــة  كبري حرض 
نظمت برعاية رشكة عــدن لتطوير املوانئ، 
واســتضافت مبارياتها أرضيــة ملعب فان 
ســيتي بكريرت، عىل مدى أكرث من عرشون 
يوما، مبشــاركة ١٤ فريقًا ميثلون مختلف 

املؤسسات واملرافق الحكومية بعدن.
واستطاع فريق الرتبية يف تدوين اسمه 
يف قوائم ومسجالت رشف البطولة بتسجيل 
لقبه األول، بعد بطولــة طيبة قدمها نجوم 
الفريق خالل منافســات البطولة ابتداًء من 
الــدور األول دور املجموعات، حتى الوصول 
البطولة عن  والفوز بكاس  النهائية  للمباراة 

جدارة واستحقاق.
مجريات املباراة شهدت بداية قوية من 
جانب فريق اســمنت الوحدة الذي مل ميهل 
الرتبية كثــريا يف التقاط األنفاس والدخول 
يف أجواء اللقاء حتى متت مباغتتهم بالهدف 
االول يف د2 بواسطة املرصي محمد عبدالله 
من تســجيل هدف الســبق لينتهي الشوط 
األول عىل أثره. شــوط املباراة الثاين دخله 

واســتطاعوا  مغايرة  بصورة  الرتبية  فريق 
تســجيل هدفني جاء الهدف االول بإمضاء 
هــداف الفريق نارص عيل نــارص والهدف 
الثاين عبدالحكيم كرامة، وقبل النهاية اغتال 
العب اسمنت الوحدة لبيب عقيل احالم العبو 
فريق الرتبية بتسجيل هدف التعادل لفريقه 

لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجايب بهدفني.
احتكم الفريقان لركالت الرتجيح والتي 
شــهدت تألق حارس مرمى فريــق الرتبية 
الذي تصدى  املخــرضم عبدالجبار عبــاس 
باملباراة بنتيجة  الفوز  لركلتني مانحًا فريقه 
الرتبية لقب وكأس  ، ليســتحق فريق   4/3

البطولة وتتويج مشوار التألق يف البطولة.
ويف ختــام البطولة تــم تكريم فريق 
الرتبيــة بــكأس وميداليات املركــز االول، 
الوحــدة بكأس  اســمنت  وتكريــم فريق 
وميداليات الوصافــة، وكام تم تكريم العب 
الرتبية نارص عيل نارص بجائزة أفضل العب 

يف البطولــة ، والعب فريــق النفط فتحي 
الجابر بجائزة الهداف برصيد 17 هدفا، فيام 
نال حارس فريق اسمنت الوحدة فائز الرويلة 

جائزة أفضل حارس .
ويف الفعاليــات املصاحبــة لنهــايئ 
الضاحية  الخــرتاق  بطولة  نظمت  البطولة 
لألطفال يف الفئــات العمرية الثالث ) 4-7 
سنوات( و ) 12-7 ســنوات أوالد( و ) 7-4 
سنوات بنات(، وأسفرت نتائجها عىل النحو 

التايل:
فئة ) 7-4 سنوات(: 

عمر محمد انور -2 منصور بشري سعيد 
-3 خري الله خالد ياســني -4 أمجد باســل 

حيدرة -5 عبدالسالم عبدالله عبده.
فئة ) 7-4 سنوات ( بنات: 

-1 مريم محمد حسان -2 زينب محمد 
عبدالله -3 حيدرة محمــد عبدربه -4 جنى 

أسامة عليي -5 نادية مروان برش .
فئة ) 12-7 سنوات( أوالد :

-1 إدريــس محمد عبداللــه -2 حذافه 
رشاد عبدالله -3 عبدالخالق كامل عيل   -4 

محمد عيل ثابت  -5 محمد رائد عبدالله.
العرشة  تم تكريم  الســباق  ويف ختام 
الفائزيــن من كل فئــة بامليداليات  األوائل 

واملبالغ املالية.
وصــف املبــاراة يف التعليــق املتألق 
محمــد  الذهبيــة  الحنجــرة  وصاحــب 

السنكويني.

عدن / األمناء/ خاص :

انتهى اللقاء الودي الــذي جمع بني فريقي املنصورة والتالل عىل 
ملعب العلواين باملنصــورة، بفوز فريق التالل بهدف دون مقابل ضمن 
استعدادات الفريقني قبل انطالق بطولة كأس عدن لكرة القدم الجمعة 

املقبلة.
واســتطاع فريق التالل يف تحقيق فوز معنوي مهم بهدف دون 
مقابل يف املباراة التي أقيمت بحضور جمهور كبري، وشــهدت تقديم 
أداء متوسط من جانب الفريقني اللذين يخوضان املباراة بغية الوصول 

إىل الجاهزية املطلوبة قبل مباراتهم يف البطولة. 
هدف فريق التالل الوحيد يف املباراة ســجل برأسية املدافع الدويل 
أحمد الصادق الذي ارتقى لكرته فوق الجميع برأســية المست الشباك 

مسجال هدف املباراة يف الشوط األول والذي انتهى عىل أثره اللقاء .
أدار اللقاء الحكم محمود ياسني وســاعده عىل الخطوط صالح 

حيدرة وعبد الرحمن الدميني .
وكانت قرعــة بطولة كأس عدن قد اوقعت التــالل أمام الروضة 
عرص السبت 11 فرباير ، يف حني يواجه املنصورة منافسه الجالء عرص 

الثالثاء 13 فرباير .

لودر / األمناء / عارف أحمد:

حســم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة املواجهة التي جمعت فريقي البطان 
والدغبيس  عىل أرضية ملعب صالح الرتايب يف منطقة العني مبديرية لودر محافظة 
أبني يف افتتاح منافســات املرحلــة الثانية ضمن  مباريــات املجموعة األوىل من 
بطولة كرة القدم الشــتوية التنشيطية لفئة الناشــئني حتى الصف التاسع أسايس 
التي تقام برعاية رباط العني ودعم الشــخصية الرياضية االجتامعية أحمد عبدربه 

قاســم أليس والتي شارك يف مرحلتها 
فريقا   18 األوىل  التمهيديــة  األوىل 
من مختلــف نواحي العني وزعوا إىل 
6 مجموعات تنافست بنظام الكل مع 
الكل عىل أن يصعد اول كل مجموعة 

إىل الدور الثاين الحاسم. 
التي  الثاين  الدور  أوىل مباريات 
أدارهــا الحكم أحمد العــر مل ينجح 
فيها أي طرف من فرض أفضلية عىل 
لصالحه  النتيجة  وحسم  امللعب  أرض 
رغم تعــدد الفرص التــي الحت لكل 
طرف خالل شــوطي اللقاء.. ليكتفي 

الفريقان بنقطة واحدة لكل منهام تجعلهام يقتسامن صدارة املجموعة.. ونال جائزة 
أفضــل العب يف املباراة واملقدمة  من مطعم وادي العني حارس البطان معاذ الخرض 

الساملي سلمها له العب نادي العني يف الزمن الجميل عبيد عوض حوريه.
ونجح فريق القاع بقيادة مدربه علوي طيوز  يف حســم أقوى مواجهات الدور 
الثاين بتغلبه عىل فريق عراكبي بثالثية نظيفة يف اللقاء الذي جمعهام عرص  األحد 
يف أوىل وأقوى  لقاءات الدور الثــاين واملجموعة الثانية التي ادارها الحكم فهد عز 
الدين وشــهدت حضور مدير ثانوية العني مهدي شوعان ، وكان فيها ناشئو القاع 
يف قمة عطائهم فاحرزوا ثالثة أهداف نظيفة كانت كفيلة مبنحهم فوزا مســتحقا 
اعتلوا من خالله صدارة املجموعة برصيد ثالث نقاط 
وعــززت من حظوظهم يف نيــل بطاقة  التأهل إىل 
املباراة النهائية.. ســجل ثالثية القاع أحمد حبيبات 
من رضبة جزاء ورمزي صالــح وعبدالله عيل كردة 
واألخري  نال جائزة أفضل العب يف املباراة واملقدمة 
من مطعم وادي العني وتسلمها من يد حارس نادي 

العني السابق الكابنت عبد الجبار عمري.
وكانت قرعة الــدور الثاين من املســابقة قد 
السته إىل مجموعتني  املتأهلني  أسفرت عن تقسيم 
تلعب بنظام الــكل مع الكل عىل أن يتأهل البطل من 

كال املجموعتني إىل املباراة النهائية.

األمناء/ متابعات:
 

ســحبت أمس قرعة منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة، 
يف نســختها الـ41، التي تســتضيفها مرص خالل الفرتة من 18 
فرباير وحتى 3 مارس، وتقام مبشاركة 16 نادًيا من مختلف البلدان 

العربية .
وتشارك أندية امليناء العدين وخيبل املهرة يف البطولة، ممثلني 
عن الوطــن، يف البطولة التي تقام يف العاصمة املرصية القاهرة، 
حيث يشــارك خيبل بصفته بطل بطولة الــدوري ووصيف بطولة 
النخبة، يف حني يشــارك امليناء العدين وصيف بطل الدوري وبطل 

كأس اندية النخبة .
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع امليناء العدين يف املجموعة 
الرابعة اىل جانب أندية »األهيل املرصي و النرص البحريني و كاظمة 
الكويتي ،فيام أوقعت القرعــة ممثل الوطن اآلخر خيبل املهرة يف 
املجموعة الثالثة اىل جانب »الزمالك املرصي والقوات الفلسطيني 

والسيب العامين«.
وجاءت نتائج قرعة البطولة عىل النحو التايل:

املجموعة األوىل: »األهيل القطــري - أهيل طرابلس الليبي - 
مصايف الشامل العراقي -  الصداقة الفلسطيني«. 

املجموعــة الثانية: »الوكرة القطري - بنــي ياس االمارايت - 
الكويت الكويتي - السويحيل الليبي«.

املجموعــة الثالثة: »الزمالك املرصي - خيبــل املهرة اليمني - 
القوات الفلسطيني - السيب العامين«.

املجموعة الرابعة: »األهيل املرصي - النرص البحريني - كاظمة 
الكويتي -  امليناء اليمني«.

رياضة

الرتبية يتوج بطًل يف ختام بطولة �شهداء ميناء عدن للحاويات

امليناء وخيبل ي�شاركان يف 
البطولة العربية لكرة الطائرة

براأ�شية ال�شادق.. التلل يك�شب ودية املن�شورة 

فوز عري�ض وتعادل �شلبي يف مفتتح مباريات الدور الثاين من بطولة رباط العني ال�شتوية


