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 لودر/ األمناء / عارف أحمد:

تأهل فريق شوحط واتحاد أم القرى إىل 
نصف نهايئ بطولة كرة القدم  التنشــيطية 
للفرق الشــعبية التي تقام يف قرية النجدة 
مبديرية لــودر محافظة أبني، برعاية رشكة 
املناصب للتجارة املحدودة، وتنظيم وإرشاف 
18 فريقا ميثلون  لجنة شبابية، ومبشاركة 
مختلف مناطق املديريــة تلعب بنظام الكل 
مع الكل من دور واحد ويحتضن منافساتها 

ملعب الكسارة الواقع يف قرية النجدة.  
وجاء تأهل شوحط بعد أن فّجر مفاجأة 
غرب متوقعة بفوزه عىل أبرز الفرق املرشحة 
لنيل اللقب إم يت إن بــركالت الرتجيح  بعد 
اإليجايب  بالتعادل  األصــي  الوقت  انقضاء 
بهدف يف كل شبكة يف اللقاء الذي جمعهام 

يف ثاين لقاءات دور الثامنية. 
 املواجهة جاءت عىل صيغة مثرية وتزينت 
حضوًرا  األكرث  يعد  غفري  جامهريي  بحضور 
حتى اآلن يف مباريات الدوري.. وكان الشوط 
األول قد انتهى مبصلحة شــوط بهدف نجمه 
صالح غــري أن إم يت إن عاد إىل أجواء اللقاء 
يف الشوط الثاين بهدف مدافعه املتألق دامئا 
عمر الجرازي؛ ليحتكــم الفريقان إىل ركالت 

حارس  تألق  شــهدت  التي  الرتجيحية  الحظ 
شوحط وحيد عبدلله نارص الذي نجح يف صد 
ركلتني جزاء قاد من خالل فريقه للتواجد يف 
مربع الكبار فيــام ودع إم يت إن البطولة من 

دور الثامنية. 
وجاء تأهــل فريق اتحــاد أم القرى من 
بوابة رشــيدة زارة وبنتيجة خمســة أهداف 
مقابل هدفني يف اللقاء الذي جمع الفريقني 
الدور ربع  الخميس يف مفتتح لقاءات  عرص 

النهايئ. 
فوز االتحاد جاء مســتحقات عطفا عىل 
األداء الكبــري الذي قدمه العبــوه عىل مدار 
شــوطي اللقاء من خالل اســتحواذهم عىل 
مجربات اللعب والذين مكنهم من زيارة مرمى 
منافسهم يف خمس مناسبات وتحقيق نرص 
مؤزر قوامه خمسة أهداف مقابل هدفني أكد 
من خالله أحقيته يف خطــف بطاقة العبور 

األوىل إىل محطة املربع الذهبي.

رياضة

عدن / فضل اجلونة :
 

االحتياطي  امللعب  عىل  أقيمت 
التابــع لنادي الوحــدة الريايض 
بالشــيخ عثامن، مبــاراة كروية 
جمعــت قدامى فريــق الرساري 
وقدامــى فريق الجزائر بالشــيخ 
الفقيد  أربعينية  مبناسبة  عثامن، 
عــي عبداملجيد مأمــور مديرية 
والتي  الله(  )رحمه  عثامن  الشيخ 
نظمت بجهود ذاتية من قبل الشاب 
النشيط صالح االصبحي، من باب 
الوفاء والعرفان لهذه الشــخصية 

االجتامعية والرياضية التي جمعت بني الثقافة والبســاطة، وكانت خري 
من يدعم أنشطة الشباب والرياضيني يف مديرية الشيخ عثامن. 

املباراة كانت رائعة من حيــث األداء والحامس بني العبي الفريقني، 
ومتكن فريق الرساري من التقدم يف شوط املباراة األول بهدفني جميلني 
للثنايئ )فتحي جابــر وكارم الرساري( وكانت هنــاك محاوالت لفريق 

الجزائر عرب محمد الطالبي وميثاق صالح أخطأت شباك املرمى. 
ويف شوط املباراة الثاين عزز الرساري بهدف ثالث عرب نجمه فتحي 

جابــر، ويقلــص النتيجة لفريق 
الجزائــر ميثاق صالــح بهدفني 
متتاليني، وهــو ما  زاد من وترية 
فنان  نــزول  بعد  اللقــاء خاصة 
معاد  وكاد  باحكيم،  خالد  الوسط 
هزاع يعدل النتيجة بتمريرة بجانب 
الذي  الــرساري  لفريق  القائــم 
استفاد من هجمة مرتدة ويسجل 
كارم الرساري هدفا رابعا لفريقه، 
ومل تفلح محاوالت بســام التيس 
من تعديــل النتيجة لينتهي اللقاء 
الحريري  أمين  الحكــم  أدار  الذي 
 2/4 بنتيجة  الرساري  فريق  بفوز 

ويحرز كأس أربعينية الفقيد عي عبداملجيد رحمه الله. 
ويف نهاية املباراة قام الضيوف يتقدمهم مستشــار محافظة عدن 
ســمري ضيف الله عضو املجلس املحي وممثل السلطة بالشيخ عثامن 
عادل باحكيم ونجــي الفقيد )رامز وعمر( وســامح جامل وعدد من 
أصدقاء الفقيد، بتسليم كأس املناســبة إىل العبي فريق الرساري الذين 
بدورهم ســلموه ألرسة الفقيد، يف لفتة طيبة وموقف إنســاين يعكس 

املكانة الكبرية التي يحتلها الفقيد يف قلوب الشباب والرياضيني.

األمناء/ عدن/ خاص:
 

الشــيخ  فريق  أقــى 
فريــق  منافســه  عثــامن 
الشهيد  بطولة  من  املنصورة 
لفوز  تحقيقه  بعد  اإلدرييس 
صعب بــركالت الرتجيح بعد 
انتهاء شوطي اللقاء بالتعادل 
يف  أهــداف  دون  الســلبي 
املباراة التي جمعت الفريقني 
ضمن  الروضة  ملعــب  عىل 
الشــهيد  بطولة  مباريــات 
مواليد  للناشــئني  اإلدرييس 
2003 والتي تقام مبشــاركة 
فريًقــا مــن مختلــف   40

مديريات العاصمة عدن.
وبهذا الفوز حجز فريق الشيخ عثامن موقعه يف الدور 
الثاين من البطولة يف حني غادر فريق املنصورة منافسات 

البطولة من الدور األول.
مجريات اللقاء خالل شــوطي املباراة شــهدت تقديم 
أداء قوي ورسيع وتكافًؤا يف األداء واملســتوى من جانب 
الفريقني، عجز مــن خاللها هجوم الفريقني يف الوصول 

إىل الشــباك لينتهي اللقاء سلبا، ليحتكم الفريقان لركالت 
الحظ الرتجيحية لحســم بطاقة العبور للدور الثاين والتي 

ابتسمت يف نهاية املطاف لفريق الشيخ عثامن.
نال جائزة أفضل العب يف املباراة العب فريق الشــيخ 
عثامن املدافع هاين متيم محمد وتســلمها من مســؤول 

األنشطة الرياضية مبديرية الربيقة فضل الراعي.

األمناء / خاص :
 

أصدر االتحاد العام لكــرة القدم قرارا 
الكابــن أحمد بن عي بن  إداريا بتكليف 
عي مديًرا إداريًا ملنتخبنا الوطني للناشئني 
املتأهل لنهائيات بطولة كأس آســيا تحت 

16 عاما مبملكة البحرين.
وعني االتحاد العام لكرة القدم الكابن 
الســابق  للمدير  أحمد عي بن عي خلًفا 
األســتاذ عي مثنى رازح الذي كان مرافقا 
التي  التمهيدية  التصفيــات  يف  للمنتخب 
أقيمت يف دولة قطر واستطاع املنتخب من 
حجز بطاقة التأهل للبطولة اآلسيوية إىل 

جانب منتخب قطر.
يذكــر أن منتخبنا الوطني للناشــئني 
والذي يقــوده طاقم تدريبي وطني مكون 
النفيعــي والكابن  من املــدرب محمــد 
محمد حســن البعداين مساعدا، والكابن 
الحراس، قد وقع يف  فوزي بامهيد مدرب 

الثانية من نهائيات بطولة آسيا  املجموعة 
للناشــئني التي تقام يف نوفمرب مبملكة 
البحريــن إىل جانــب منتخبــات عامن 

واإلمارات وطاجيكستان.

األمناء/ عدن / خاص:

واصلت عجلــة مباريات بطولتي الشــهيدين طــامح والزنداين 

)للكبار(، والشــهيد عي نارص هادي للشــباب مواليد 2000، دورانها 

عىل ملعب الفقيد أحمد صالح دحان »مصنع البالستيك سابقا«، والتي 

ينظمها شباب حي الســعادة بخورمكرس بقيادة الكابن أحمد عوض 

املســعودي ومبشــاركة فرق مديرية خورمكرس تلعب بنظام خروج 

املغلوب من دور واحد.

وشــهدت منافســات البطولة إقامة مباراتــني، حيث ويف إطار 

مباريات الدور األول يف بطولة الشهيد عي نارص هادي للشباب مواليد 

2000 ، متكن فريق شــباب حي جامل يف خطف بطاقة العبور للدور 

الثاين عىل حساب فريق شهداء االحمدي بعد حسمه للقاء الذي جمع 

بينهام بالقرعة بعد انتهاء املباراة بالتعادل السلبي دون أهداف والتعادل 

بــركالت الرتجيح بعد أن نفذ كل فريق ركالته، ليضمن فريق حي جامل 

تأهله للدور الثاين فيام غادر فريق شهداء االحمدي البطولة من الدور 

األول.

ويف املباراة الثانية التي أقيمت ضمن منافســات بطولة الشهيدين 

طامح والزنداين اســتطاع فريق الدوح نيل تأهال مستحقا عىل فريق 

الروس بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفني، ســجل أهداف فريق الدوح 

عبدالله يســلم ، محمد عبدالقادر ، عبدالله العبيدي ، يف حني ســجل 

هديف فريق الروس طه الرساري.

وبهذا الفوز املســتحق يتأهل فريق الدوح عن جدارة واســتحقاق 

للدور الثاين يف حني غادر فريق الروس منافســات البطولة من الدور 

األول. 

�شوحط واالحتاد اإىل ن�شف نهائي بطولة النجدة الكروية التن�شيطية

فريق ال�شراري يحرز كاأ�س اأربعينية الفقيد علي عبداملجيد

فريق ال�شيخ عثمان يتاأهل للدور الثاين يف بطولة ال�شهيد االإدري�شي بالربيقة
تكليف اأحمد علي مديرا اإداريا ملنتخب النا�شئني

حي جمال والدوح للدور الثاين يف بطولتي 
طماح والزنداين ونا�شر هادي بخورمك�شر


