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زجنبار /االمناء/عارف أحمد :

لحق فريق خنفــر بالجيل الصاعد إىل 
الدور الثاين بعد تغلبه عىل منافسه حسان 
بثالثة أهداف مقابــل هدفني يف املواجهة 
املثرية التي جمعــت الناديني العريقني عىل 
ملعب البلدية مبدينة زنجبار ضمن املجموعة 
األوىل من منافســات بطولة رشكة طريان 
امللكة بلقيس ألندية أبني التي ينظمها فرع 

اتحاد الكرة باملحافظة. 
وقائع الشــوط األول جاءت عىل واقع 
تنافيس كبــري خاصة مــع البداية القوية 

لصاحب األرض الذي تقدم يف مناسبتني عرب 
حسني النخعي ومحمد،  بعدها سعى العبو 
خنفر للعودة للقاء عرب هدف تقليص الفارق 
لتنتهي  الذي حمــل توقيع صالح عــوض 
الحصة األول بتقدم خنفراوي بهدفني لهدف. 
ويف الشوط الثاين كانت الرغبة واضحة 
من قبل العبــي خنفر يف تحقيق التعادل ثم 
الفوز وهو ما تحقق لهم بعد أن امتلكوا زمام 
املبادرة، حيث متكــن أوال أحمد باعراك من 
إدراك التعادل قبل أن يقتنص زميله أحمد عيل 
الهدف الثالث ليقود فريقه خنفر إىل تحقيق 
فوز هام ومســتحق بثالثة أهــداف مقابل 
هدفني مكنته مــن خطف بطاقة التأهل إىل 
الدور الثاين بعد أن رفع رصيده إىل 8 نقاط 

وبفارق نقطة واحدة عن الجيل املتأهل سلفا 
والذي تبقى له مباراة أمام أحور يف كسبها 
سريتقي إىل صدارة املجموعة األوىل خاصة 

وأن خنفر قد أنهى مبارياته. 
نال جائــزة أفضل العب يف املباراة العب 
خنفر أحمد الحاج واملقدرة بـ )10 ألف ريال( 
مقدمة من الرشكة الراعية للمسابقة طريان 
بلقيس وتسلمها من يد نجم حسان السابق 

عبدالله مكيش.
التي تقام  الرابعــة  وضمــن املجموعة 
مبارياتها مبدينة لودر خــرج فريق عرفان 
والوضيع متعادلني ســلبا مــن دون أهداف 
يف مواجهة  مل ترتقي إىل املستوى املطلوب 
وخاصة يف شــوطها األول الذي غابت فيه 

الخطورة الحقيقية عىل املرميني بفعل حالة 
التحفظ الكبرية التي اتسم بها أداء الطرفني.. 
يف حني شــهد الشــوط الثاين أداًءا مغايًرا 
مع  للفريقني  متعددة  محاوالت  وشــاهدنا 
أفضلية طفيفــة لصاحب األرض عرفان من 
خالل صناعــه الخطورة عىل مرمى املنافس 
لكنها افتقدت لإلنهاء السليم  ليطلق الحكم 
حســن الشــاطر صافرة النهايــة بتعادل 

الفريقني سلبا دون أهداف. 
نال مدافع الوضيــع محمد صالح عيل 
جائزة أفضل العب يف املبــاراة واملقدرة بـ 
)10 ألف ريال ميني ( تسلمها من يد األمني 
العام لفرع اتحاد الكــرة بأبني عارف أحمد 

عبدالله.

رياضة

ردفان / وضاح احلاملي :

حقق شــباب نادي ردفان فوًزا عريًضا عىل ضيفه شباب نادي 
العاصمة  من  القادم  امليناء 
نظيفة،  برباعيــة  عــدن 
الذي جمع  اللقاء  وذلك يف 
الفريقــني عــىل ملعــب 
الفقيــد جابــر عىل كأس 
الذكرى الثالثة الستشــهاد 
بــازل العليــاين  بحضور 
أحمد  ردفان  نــادي  رئيس 
عبدالله صالح ومدير األمن 
ومدير  محمود  عبدالحكيم 
الشــباب والرياضة  مكتب 
الداعــري ومدير عام  نجم 
حبيل جرب بديــع القطيبي 

ورئيس نادي الراحة زين ســعيد إىل جانب شــقيق الشــهيد بكر 
العلياين ورئيس الكرة بنادي امليناء عصام حاتم واألســتاذ حسني 

أحمد نارص والدكتور محمود رسور .

الشوط األول من املباراة انتهى بتقدم شباب نادي ردفان بهدفني 
ســجل األول فيصل عبدالله والثاين أصيل السيد بعد أن المس كرة 

ثابتة نفذها بكيل العلياين.
حاول  الثــاين  الشــوط  ويف 
امليناويــون التســجيل لكــن دون 
جدوى، بقية املباراة شهدت تسجيل 
هدفني آخرين عــن طريق البديلني 
أحمد عــيل وحامدي بعــد أن غري 
املدرب عدي عبدالله الرسم التكتييك 
والذي برز بقوة لينتهي اللقاء بفوز 

ردفان.
وعقب انتهاء املباراة قام شقيق 
الشــهيد بكر العلياين والحارضون 
نادي  لشباب  الكأس  بتســليم  معه 
للفريق  الفعالية  ووصيــف  ردفان 
الضيف، حيث قدمت أرسة الشــهيد 
الشكر لفريق امليناء عىل حضوره واملشاركة يف هذا الحدث الكروي.

أدار املبــاراة الحكم حافظ عىل وســاعده معني عقيل وعدنان 
حسني.

عدن / عالء عياش :

تأهل فريق حوش الجفري للدور ربع النهايئ يف بطولة شــهداء 
حارة الوحش للفرق الشــعبية بنســختها الثانية، بعد تجاوزه فريق 
القلوعة بســتة أهداف مقابل أربعة يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب 
الوحش بكريرت، يف إطار مباريات الدور الثالث من البطولة التي تقام 
برعاية رشكة عدن للرصافة، ومبشــاركة 50 فريقا شعبيا من مناطق 

مختلفة تلعب بنظام خروج املغلوب من دور واحد.
شوط اللقاء األول شــهد تكافًؤا وتقاربا يف األداء بني الفريقني، 
حيث متكن فريق حوش الجفري مــن مباغتة فريق القلوعة بهدفني 
يف بداية الشــوط، قبل أن يتدارك فريق القلوعة املوقف ويتمكن من 
تعديل الكفة بتسجيل هدفني عىل التوايل ينهي معها الشوط بالتعادل 

اإليجايب بهدفني يف كل شبكة.
الحصة الثانية من اللقاء حاول من خالله فريق حوش الجفري من 
حســم املباراة ملصلحته بعد أن شهدت بدايته إرسال الهجامت املكثفة 
نحو مرمى القلوعة ، ليتمكن الفريق من تسجيل أربعة أهداف ويوسع 
الفارق إىل ســتة أهداف مقابل هدفني، باقي الدقائق نشط من خالله 
فريــق القلوعة الذي رتب من صفوفه بغيــة العودة وتعويض التأخر 
الكبري، فتمكــن الفريق من تقليص الفارق بهدفني لتمر باقي الدقائق 
دون جديد وينتهي اللقاء بفوز مســتحق لفريق حوش الجفري بستة 

أهداف مقابل أربعة.
ســجل أهداف املباراة لفريق حوش الجفري أحمد عيل )هدفني( 
وجامل رياض )هدفني(، ونائف نجيب وشدوان سند هدف لكل منهام، 
يف حني ســجل رباعية فريق القلوعة عيل صــالح )هدفني( وحمزة 

جامل عمر وعبدالله ياسني هدف لكل منهام.
أدار املباراة باقتدار الحكم نادر رشف .

وعقب انتهاء املباراة اختارت اللجنة املنظمة للبطولة حارس مرمى 
فريق حوش الجفري شدوان سند للفوز بجائزة أفضل العب يف املباراة 
واملقدمة من رشكة عــدن للرصافة راعي البطولــة ) 20 ألف ريال( ، 

وسلمها نجم املنتخبات الوطنية الكابنت إبراهيم عوض.
يف اسرتاحة ما بني الشوطني ويف بادرة طيبة من اللجنة املنظمة 
وبدعم من الرشكة الراعية لبطولة شــهداء حافة الوحش بنســختها 
الثانية، تم تخصيص جائــزة وتكريم يومي لرواد ملعب الوحش ممن 
لهم األدوار املســاهمة يف نجاح فعالية منافسات البطولة بحضورهم 
الدائم، فكان املكرم لهذا اليوم الشخصية الحاج محمد هبة الله كمراين 

وتم تكرميه بشهادة تقديرية ومبلغ مايل.

خنفر يلحق باجليل �إىل ثاين �أدو�ر بطولة بلقي�س �أبني

خور مك�سر يكت�سح ح�سن �سد�د و�أهلي �م�سرة يقلب �لطاولة على ن�سر �حل�سن يف بطولة �ل�سيد �خلما�سية باأبني

�سباب ردفان يك�سب �مليناء �لعدين على كاأ�س �ل�سهيد بازل �لعلياين

حو�س �جلفري يبلغ ربع �لنهائي فيما التعادل السلبي يخيم على لقاء عرفان والوضيع..
يف بطولة �سهد�ء �لوح�س بكريرت

أبني / زجنبار / نبيل ماطر :

نجح فريق خور مكــر وأهيل امرصة من 
التأهــل إىل ثالث أدوار بطولة فقيد الكرة اليمنية 
واملنتخبات الوطنية النجم أوســام السيد نارص 
لكرة القدم الخامسية )الصاالت( للفرق الشعبية 
يف نسختها الثانية التي تقام بدعم ورعاية وزير 
الشاب  البكري وإرشاف  نايف  والرياضة  الشباب 
برئاســة  زنجبار  لجنة  وتنظيم  باقــس  مروان 
األســتاذ خالد جنيد ، التي تشارك فيها 46 فريقا 
شــعبياً من محافظتي أبني وعدن، باإلضافة إىل 
فريق كلد يافع، وتلعب بنظام خروج املغلوب من 

مرة واحدة.
وجــاء تأهل فريق خور مكــر القادم من 
مدينة عدن بعد أن متكن من اإلزاحة مبنافســه 
فريق حصن شداد صاحب األرض والجمهور عىل 
الصالة الرياضية املغطاة بزنجبار بنتيجة قوامها 
أهداف نظيفة يف مباراة شهدت تفوقاً  ســبعة 

واضحاً وســيطرة مطلقــة لالعبي خور مكر 
وســط تخبط لالعبي فريق حصن شداد الذي مل 
يقدم أي يشء يذكر طيلة شوطي املباراة. جائزة 
افضل العب يف املبــاراة نالها الالعب عيل كعده 
العب فريق خور مكر تســلمها من يد الكابنت 
الدويل عامر الكيلة واملقدمة من الشــاب مروان 

باقس.
ويف املبــاراة الثانية التي جمعت فريق أهيل 
امرصة القادم من املنطقة الوســطى ومنافسه 
فريق نرص الحصن يف مبــاراة تكتيكية بامتياز 
استطاع فيها العبو أهيل امرصة من غلب الطاولة 
عىل منافســه نرص الحصن بعد أن كان متأخرا 
بهدفني وحسم اللقاء بنتيجة قوامها أربعة أهداف 
مقابل هدفني بعد مواجهة جاءت مبستوى تليق 
بالحدث. تحصل الالعــب محمد الوحييش العب 
فريق أهيل امرصة عــىل جائزة أفضل العب يف 
الكابنت منري عبدالرزاق  املباراة تســلمها من يد 

واملقدمة من الشاب مروان باقس.


