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عدن / خاص :
الدور  مباريــات  تواصلــت 
الثاين يف بطولتي الشــهيدين 
طامح والزنداين للكبار والشهيد 
عيل نارص هادي للشباب مواليد 
مبارياتها  تقــام  والتي   ،2000
صالح  أحمد  الفقيد  ملعب  عىل 
دحــان "مصنــع البالســتيك 
وينظمها  بخورمكرس،  سابقا" 
شــباب حي الســعادة بقيادة 
املسعودي  عوض  أحمد  الكابنت 
ومبشــاركة فرق متثل مديرية 
خروج  بنظام  تلعب  خورمكرس 

املغلوب من دور واحد.
التــي  األوىل،  املبــاراة  يف 
منافســات  إطار  يف  أقيمــت 
بطولة الشهيد عيل نارص هادي 
للشــباب مواليــد 2000 والتي 
تقــام برعاية موقــع تحديث 
فريق  تأهــل  اإلخبــاري،  نت 
القادم  للدور  الصامصيم  شباب 
للبطولة بعد تجاوزه فريق نجوم 
العريــش بالقرعة بعــد تعادل 
املباراة  الفريقــن ســلبيا يف 
الرتجيح،  بــركالت  والتعــادل 
التي  للقرعة  الفريقان  ليحتكم 

ابتســمت لفريــق الصامصيم 
القادم  للدور  تأهله  حسم  الذي 

للبطولة.
التي  الثانيــة  املبــاراة  ويف 
أقيمت ضمــن مباريات بطولة 
الشــهيدين طــامح والزنداين 
القادسية  فريق  تخطى  للكبار، 
عقبة منافســه فريــق الدوح 
يف  ســجل  مقابل  دون  بهدف 
شــوط املباراة األول عرب طريق 
النجم نــارص جمعمول، ليمنح 
فريقــه بطاقة العبــور للدور 
حن  يف  البطولة  مــن  القادم 
مع الخسارة يغادر فريق الدوح 
الدور  من  البطولة  منافســات 

الثاين.
وتتواصل غدا االثنن مباريات 
البطولة، حيث يلتقي يف املباراة 
األوىل التي تقام ضمن مباريات 
بطولة الشهيد عيل نارص هادي 
للشــباب فريق الــواي وفريق 
يلتقي يف  حي جامل، يف حن 
األحمدي  فريق  الثــاين  املباراة 
والصمــود لحســاب مباريات 
طــامح  الشــهيدين  بطولــة 

والزنداين للكبار.

لودر/ عارف علوان:
اكتمل عقد الفرق املتأهلة  للدور 
نصف نهايئ من منافسات بطولة 
عمر  سند  األستاذ  الرتبوي  الفقيد 
لكرة  الشــعبية  للفرق  الشــيايب 
القدم التــي تقام عىل ملعب قرية 
النوبــة مبنطقة دثينــة مبديرية 
لــودر بدعم مــن أرسة وأصدقاء 
الفقيــد مبشــاركة 16 فريقا من 
مختلف قرى دثينــة تلعب بنظام 

خروج املعلوب. 
وقــد أقيمت عــر أمس آخر 
مبواجهة   الثامنيــة  دور  لقاءات 
جمعت بن فريقــي التصدي من 
امصعام وصقــور النخعن والتي  
بنتيجة  األول  ملصلحــة  انتهــت 
منازلة  يف  هــدف  مقابل  هدفن 
قوية خاصة يف شــوطها الثاين 
الذي شهد تسجيل األهداف الثالثة، 

التقدم  أفضلية  التصدي  نال  حيث 
بهدفــن حمال توقيــع الالعبن 
صالح الخرض الشــاجري وسامل 
ســعيد البجريي، قبــل أن يتمكن 
الصقور من تقليــص الفارق يف 
الرمــق األخري من اللقــاء والذي 
مل يكــن كافيا لتجنبه الخســارة 
دورها  مــن  البطولة  وتوديعــه 

الثاين.
هذا وقد أجريت خالل اسرتاحة 
األربعة،  دور  قرعة  اللقاء  شوطي 
والتــي تنطلق منافســاتها اليوم 
الثالثاء بلقــاء يجمع بن فريقي 
جوارح النوبــة وبرئ النخعي فيام 
امصعام  تصــدي  األربعاء  يلتقي 
والفائــزان من هاتن  مع خمعه 
املباراة  يف  ســيلتقيان  املباراتن 
الختامية التــي تقرر إقامتها يوم 

الجمعة القادم.

عدن/ عالء عياش:
صعــد فريق شــباب الخســاف لدور 
الرمضانية  الهويك  بطولة  يف  املجموعات 
للفرق الشــعبية بكريرت، وذلك عقب فوزه 
عىل فريق الســكنية بركالت الرتجيح يف 
املبــاراة التي أقيمت عــىل ملعب الهويك 
الرتايب بالروزميت يف إطار منافسات الدور 
الثاين للبطولة التــي تنظمها لجنة الفرق 
من  برعاية  وتقام  صرية،  مديرية  الشعبية 
مدراس عدن الربيطانية الحديثة وأكادميية 
 20 مبشاركة  املرفية،  والدراسات  العلوم 

فريقا شعبيا من فرق مديرية صرية.
ومتكن فريق شباب الخساف من حصد 
بطاقة العبور لدور املجموعات بعد تجاوزه 
انتهاء  فريق السكنية بركالت الرتجيح بعد 
شــوطي املباراة بتعــادل الفريقن بهدف 
لكل فريــق، يف واحدة من أفضل املباريات 
التــي شــهدت تقديم أداء قــوي ورسيع 
من الطرفن وإثارة وندية اســتمرت حتى 

صافرة النهاية.
شــوط املباراة األول شــهد يف بدايته 
تفوقا ملحوظا من جانب فريق الســكنية 
من خالل محارصته لفريق شباب الخساف 

يف مناطق مل يحسن مهاجموه استغاللها 
بالشــكل الســليم وأهدر فرصــة التقدم 
بالنتيجــة بطريقة غريبــة، وعىل عكس 
األداء خطف فريق الخســاف هدفا مباغتا 
يف الشوط األول بواســطة العبه عبدالله 
هواش منهيا الشــوط األول بتفوق فريقه 

بهدف دون مقابل .
الشوط الثاين انخفضت فيه وترية األداء 
وخاصة مع البدايــات وانحر اللعب يف 
وســط امللعب دون جديــد، ومع انتصاف 

الشــوط الثاين يخطف نجم اللقاء الخرض 
الســكنية  التعادل لفريق  عبدالله هــدف 
بعد مجهود فــردي وفاصل مهاري مميز، 
لينتهي اللقــاء بتعــادل الفريقن بهدف 
مقابــل هدف، ليحتكــم الفريقان لركالت 
الرتجيح التي ابتســمت يف نهاية املطاف 
ملصلحة فريق شباب الخساف بثالث مقابل 
ركلتن، ليضمن فريق شباب الخساف بهذا 

الفوز تأهله لدور املجموعات.
أدار املباراة باقتدار الحكم رأفت نورجي.

عدن / صالح االصبحي :
يف آخر مباريات الدور النصف النهايئ 
لنسختها  املنصورة  شــهداء  بطولة  من 
أبطال  ناجي  ســعيد  ملعب  عىل  الثانية 
املالعب أول الواصلن إىل نهايئ البطولة 
بعد فوزه عىل بلــوك 12 بهدفن مقابل 
هدف  يف البطولة التي تقام مبشــاركة 
32 فريقا شــعبيا من مختلف مديريات 
محافظة عدن بنظام خروج املغلوب من 
الكابنت  مباراة واحدة بتنظيم مــن قبل 
عيىس محمد وراجــي أبو خالد وصالح 

باتو ومحسن البوري.
أبطال  فريق  استطاع 
إقصاء  مــن  املالعــب 
من   12 بلــوك  فريــق 
هدفن  بنتيجة  البطولة 
واحدة  يف  هدف  مقابل 
التي  املباريــات  مــن 
وإثارة  نديــة  شــهدت 
ليكونا  الطرفــن،  من 
نهايئ  إىل  الواصلــن 
املنصورة  شهداء  بطولة 

لنسختها الثانية.
ردمان  الحكم:  تحكيميــا  املباراة  أدار 

أحمد وراقبها الكابنت راجي أبو خالد.

لودر/ عارف أحمد:
 نال فريق نادي زارة لكرة القدم كأس 
أربعينيــة الفقيــد عمر أحمــد عبدربه 
راضيــة، عضو رابطة مشــجعي نادي 
زارة، بعد فوزه عىل فريق امرة بهدفن 
نظيفن يف اللقاء الــذي جمعهام عىل 
ملعب زارة والتــي أقيمت برعاية كرمية 
من قبل الشاب صالح مصطفى العوذيل 

وأرسة الفقيد. 
املباراة جاءت ممتعة وشــيقة خاصة 
من جانــب صاحــب األرض الذين كان 
الطرف األفضل خاصة يف الشوط الثاين 
الذي امتلــك  فيه زمام املبــادرة ودانت 
لالعبيه  السيطرة؛ نظًرا لالنتشار السليم 
يف وسط امللعب وصناعة الخطورة عىل 
أمثرت عن تسجيل  والتي  املنافس  مرمى 
هدفن جميلــن، األول جــاء بإمضاء 
رمانة ميزان الفريق األنيق عبدالله محمد 
اليافعي )عبودي( من تسديدة  قوية من 
بالقائم  ارتطمت  الجــزاء  خارج منطقة 

والثاين  الشــباك،  تعانق  أن  قبل  األيرس 
برأســية جميلة للمهاجم القصري املاكر 
منصور نارص قاسم لتنتهي املباراة بفوز 

زارة بثنائية نظيفة. 
وعقب نهايــة املباراة قام األخوة عيل 
عبدلله اليافعي رئيس قسم التعليم العام 
مبكتــب تربية لــودر،  والدكتور صالح 

عبدلله الجعدين، والشخصية االجتامعية 
فريق  قائد  بتسليم  عوض،  قاسم  محمد 
زارة عــوض القفعــي كأس املناســبة 
بحضور  نائب رئيس نادي شــباب زارة 
اتحاد  الواحدي وعضــو فرع  مصطفى 
الكــرة بأبن محمــد اليافعي وجمهور 

غفري من محبي الساحرة املستديرة.

زارة يك�ضب ام�ضرة  وين�ل ك�أ�س اأربعينية الفقيد را�ضية ال�ضم��ضيم والق�د�ضية للدور الق�دم يف بطولتي 
طم�ح والزنداين ون��ضر ه�دي بخورمك�ضر

اكتم�ل عقد الفرق املت�أهلة لن�ضف 
نه�ئي بطولة الفقيد ال�ضي�بي

�ضب�ب اخل�ض�ف يق�ضي ال�ضكنية ويبلغ دور املجموع�ت يف بطولة الهوكي بكريرت

اأبط�ل املالعب طرف اأول يف نه�ئي بطولة �ضهداء املن�ضورة


