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رياضة

عدن  / خالد هيثم :
أفضت الجولة االخرية للدور االول 
من منافسات دوري اسمنت الوحدة ، 
مبا لديها وقدمت تفاصيل خاصة من 
ارتبطت  التــي  املحطــة  خــال 
بحســابات التأهل للفرق االربع التي 
املواجهة  إىل  بحظوظ  تحتفظ  كانت 
النهائية .. فعىل مســار خاص ويف 
مساحة من جامل األهداف املرسومة 
.. وبحضور االســتاذ فؤاد املشريي , 
التنفيذي لرشكة اسمنت  املدير   نائب 
الوحدة " ســقف العطاء الدائم" كان 
الجميــع يضع بصمته يف أمســية 
اخرى مــن أمســيات البطولة التي 
قدمت مشــهدها يف مســاحة من 
العطاء األرسي الذي يذهب بالرياضة 
اىل حيث تامس روحانية كل أطرافها 
, بسلوك جميل منحه الحارضون كل 
ما لديهم ليكون رقعة الحب املتجددة 
قيادة  ووجود  بدعــم  تجمعهم  التي 

الرشكة ومشاركتها لهم.
من  االخــرية  الجولة  حســابات 
مشــوار الــدوري االول .. اقيم فيها 
مواجهتني .. كان االول يجمع فريقي 
بقيادة  نقاط  الـ4  الشــباب صاحب 
عامر ياســني ، مع الصقور صاحب 
 .. بقيادة فــؤاد محمد  الــ 3 نقاط 
وعىل ذلك ســعى كل طرف فرض ما 
لديه لنيل النقــاط والبقاء يف صلب 

املعمعة واالقرتاب من التتويج.
شغف الفوز فرض نفسه يف ايقاع 
وحامسة األداء الذي رافقته األهازيج 
قبل  من  التشــجيعية  والصيحــات 

حضور امللعب .
فيها  قدم   .. الشــوطني  مجريات 
الفريقني حضور رائع يف قدرة أغاق 
لعدم  املستميت  والدفاع  املســاحات 
تلقي اي هدف قــد يحبط املعنويات 

املحاوالت تظهر هنا  .. وكانت بعض 
وهناك ، إال أنها مل تصل اىل مبتغاها 
، مع التــرع يف انهاء الهجمة التي 

هددت حرايس املرمى .
فمرت الدقائق عىل ترقب لهدف قد 
يأيت ويقلب املعطيات .. اىل ان جاءت 
صافرة حكم البطولــة الكابنت خالد 
مبارك .. بنهايــة اللقاء بدون أهداف 
والتأهل  العبور  الشــباب  ليضمن   ..
أىل املباراة النهائية .. ويبقى الصقور 
اللقاء  بــ 4 نقاط يف انتظار نتيجة 

االخر .
يف املشهد االخري لحسابات التأهل 
واللقــاء الثاين يف األمســية الذي 
بقيادة  التحدي  فريقي   ، طرفيه  كان 
, واالتفــاق بقيادة  بســام منصور 
مشوار  مامح  بدت   .. سطيح  عارف 
 , الصافرة  منذ  الشوطني حامســية 
الفريقني  يرديها  التــي  للغاية  وفقا 
والتــي ترتبط بالذهــاب إىل املوعد 
االخري .. فأنطلقــت املحاوالت وكان 
لكل طرف يحاول منح قدراته املعنوية 
املطلوبة لتجميع كل ما لديه والذهاب 
بها صوب الشــباك .. فتعدد الفرص 
وحظــرت الخطــورة وامتزجت كل 
جامليات املتابعة بحامس كبري خارج 
الخطوط ، خصوصا من العبي فريق 
التحدي الذين انتظروا هدية االتفاق .. 
فمرت كل األوقات وكانت االثارة تصل 

إىل أقىص درجاتها حينام سجل 
التحدي هدف يف منتصف الشوط 
الثاين  أحتسبه الحكم ثم الغاه للمس 
الكــرة باليد .. ومتر باقــي الدقائق 
 , الســلبية فارضه نفسها  والنتيجة 
حتــى النهاية ليكــون التعادل أيضا 
املباراة االوىل  حارضا وبنفس نتيجة 
.. ليكون التحــدي هو الطرف الثاين 
التي  األهداف  بحســاب  النهايئ  يف 

تفوق فيها عىل فريق الصقور .

عدن / عمار مخشف :
توج فريــق شــباب كابوتا بطًا 
الشــهيد  الرابعة عىل  الذكرى  لكأس 
بعد   ) الشــاجري  وجــدي   ( البطل 
فوز عىل فريق الشــهيد رعد بركات 
الرتجيح ، بعــد انتهاء الوقت األصيل 
اللقاء  ، يف  الســلبي بدون  بالتعادل 
الذي جمــع الفريقــني  عىل ملعب 
مدرسة 22 مايو ، والتي تقام الذكرى 
الكابنت مراد  تحت إرشاف وتنظيــم 

الكازمي و الكابنت فريد العولقي .
يف أمســية كروية رائعة حرضها 
أبناء مديريــة املنصورة بلقاء فريقي 
شــباب كابوتا والشــهيد رعد عىل 
) وجدي  البطــل  الشــهيد  ذكــرى 
الشــاجري ( وكان عروســها فريق 
شباب كابوتا الذي توج بطًا للذكرى 

الرابعة للشهيد رحمة الله عليه .
وقد شهدت الذكرى الرابعة للشهيد 
يف شــوطها األول محاوالت عديدة 
الخطرية  استمرار  ، مع  الجانبني  من 
عىل املرميني لينتهي الشــوط األول 
الثاين  الشــوط  ، ويف  أهداف  بدون 
حــاول الفريقان من خلق حلول عىل 
أرضيــة امللعب ليك متكــن أحدهام 

بالذكرى  ليتــوج  هدفا  خطــف  من 
الرابعة للشهيد لكنهم مل ينجحوا يف 
استغال الفرص املحققة لهم ليحتكم 
الفريقــان إىل ركات الرتجيح حيث 
ابتسمت ملصلحة فريق شباب كابوتا 
الذي توج بطا لكأس الذكرى الرابعة 
، وقد أدار املبــاراة الحكم الرائع عاء 

البدوي .
ويف ختــام الذكرى قــام األخوة 
الضيوف يف مقدمتهم أخو الشــهيد 
صــدام الشــاجري والكابنت محمد 
حسن البعداين مساعد مدرب منتخبنا 
فريق  بتكريــم  للناشــئني  الوطني 
شباب كابوتا بكأس الذكرى ، وتكريم 
أيضا  فريق الشــهيد رعــد ، وتكريم 
العبي الفريقني من شــباب كابوتا ) 
سعيد شــيول وحسني سمري ( ومن 
فريق الشــهيد رعد ) عمر السعيدي 
وعامد ( وتكريم حارس مرمى فريق 
إيهاب ( كأفضل  الشهيد رعد ) عامد 
حــارس يف الذكــرى ، وتكريم األخ 
املبذولة  جهوده  عىل  الشاجري  نايف 
إلقامة الذكــرى ، وتكريم األخ ماجد 
الشــاجري ، وتكريم املدرب فريد أبو 

صالح كأفضل مدرب .

املكال / فهمي باحمدان
عقد مبكتب وزارة الشباب والرياضة 
لبطولة  الفنــي  اإلجتــامع  باملــكا  
الكرة  لعبة  يف  التمهيديــة  التصفيات 
التي  حرضموت  ساحل  ألندية  الطائرة 
ســيقيمها اتحاد اللعبــة عىل طريق 
املشــاركة يف تجمع  نهائيات البطولة 
املحررة،   املحافظــات  ابطال  لألنديــة 
الكرة  اتحــاد  قيادة  اإلجتــامع  وضم 
الحكام  ولجنة  الفنية  واللجنة  الطائرة 
مبكتب  واألنديــة  االتحــادات  وإدارة 
األندية  ومندويب  والرياضة  الشــباب 
حرضموت  شعب  أندية  وهي  املشاركة 
وأهيل  الشحر  وســمعون  والتضامن 
الغيل وقصيعر ووحدة الحامي وشبيبة 

الديس الرشقية واتحاد الرشطة.
حول  مســتفيضة  مناقشات  وبعد 
والئحة  والتنظيمية  الفنيــة  الجوانب 
البطولــة  تم إقرار إقامــة التصفيات 
الجاري   اكتوبــر  يــوم 31  ابتداء من 
بنظــام الكل ضد الكل مــن دور واحد 
الســاحل  أندية  لتمثيل  أن يصعد  عىل 
يف نهائيات تجمــع أبطال املحافظات 

األول والثاين يف الرتتيب العام بانتهاء 
التصفيات، بعد ذلك تم ســحب القرعة 
التي اســفرت عن مواجهــات الجولة 

األوىل التي ستكون عىل النحو التايل:
 سمعون x أهيل الغيل 

وحدة الحاميx الشعب 
 الشبيبة x قصيعر

التضامنx اتحاد الرشطة 
 وكان املديــر العــام ملكتــب وزاره 
حرضموت  بساحل  والرياضة  الشباب 
قد  الكابنت حســن صالح مســجدي 

الكرة  اتحــاد  التقى رئيــس واعضاء 
الطائــرة،  مطلعا عىل خطة نشــاط 
الفرع واألنشــطة التي يعتزم تنفيذها 
خال ما تبقى من العام الحايل 2020،  
وأكد املدير العام اهمية تفعيل نشــاط 
اللعبــة وإقامة الــدورات  مبا يضمن 
الفئات  وبطوالت  اللعبة.  كوادر  تأهيل 
األندية  داخل  قاعدة  العمرية إلنشــاء 
واســتمرارية البطوالت واملنافســات 
تتطلب جهودا  التــي  باللعبة  الخاصة 

كبرية لعودة توهجها.

االمناء / باتيس/ عارف علوان:
حجز فريق النر من الحصن اول بطاقات 
العبور إىل الدور ربع النهايئ من منافســات 
بطولة الفقيد الشــيخ عيل عبدلله العيسايئ 
الكروية للفرق الشــعبية يف نسختها الرابعة 
التي ينظمها اتحاد الفرق الشــعبية مبنطقة 
باتيس مبديرية خنفر بدعم من مصنع باتيس 
لألســمنت والتي تقام مبشــاركة 32 فريقا 
ميثلون مناطق دلتــا ابني واعتمد فيها نظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة .
 وجــاء تأهل النر من الحصــن بعد  ان 
تجاوز منافســة فريق التحالــف من باتيس 
بهدف وحيد يف اللقــاء الذي جمعهام عرص 
أمس يف مفتتح لقــاءات الدور الثاين والتي 
جــاءت عىل واقع تنافيس كبري  ســعى من 
خالها كل طرف إىل تحقيق األنتصار إلكامل 
املشوار ، حيث شهدت اللقاء أداء متكافئا بني 
والسيطرة  االستحواذ  تبادال  اللذين  الفريقني 
أفضلية  مع  املرميــني  عىل  الخطورة  وصنع 

نســبية 
الذي  للنر 
يف  نجــح 
ر  ســتثام ا
ى  حــد إ
ص  لفــر ا
جمتها  تر و
إىل هــدف 
لســبق  ا
العبه  عرب 
صالح مدير 
به  انتهــت 
ث  ا حــد أ
ط  لشــو ا

واملباراة  األول 
عىل اعتبار أن الشــوط الثــاين مل يأت بأي 
الجانبني  املتعــددة من  املحاوالت  جديد رغم 
، النر للتعزيز والتحالف للتعديل ، ليســتمر 
اللعب ســجاال هجمة هنا وأخرى هناك دون 

أي يتمكن أي طرف يف تحقيق مبتغاه ، لتظل 
نتيجة الشوط األول هي املسيطرة حتى أعلن 
الحكم عن نهاية املبــاراة بفوز النر بهدف 
دون رد منحه بطاقة العبور األوىل إىل محطة 
دور الثامنية فيام ودع التحالف املناقشات من 

دورها الثاين.

ردفان / وضاح احلاملي :
بلغ فريق الحبيلني املباراة النهائية لبطولة 
الفقيد جابر  تقام عىل ملعب  التي  14اكتوبر 
بردفان  برعاية من قائد اللواء الخامس مختار 
النويب  ومدير عام املديرية منري فضل، وجاء 
هــذا  الفوز عىل منافســه الثمري يف مباراة 

النصف النهايئ الثاين بهدف دون مقابل  .
التي شهدت تفاعل جامهريي  املباراة  هذه 
كان  متميزا غطــى املدرجات امللعب وجنباته  
فيها   الفريقني  ،وحرضت  وهتافات لجمهور 
االثارة وحــامس وتنافس مثري بني الفريقني 
يف أرضيــة امللعب ، ليحســم الحبيلني هذه 
املوقعة  بهدف الاعــب أصيل أحمد يف بداية 
النهايئ ليرضب  إىل  الثاين، وتأهل  الشــوط 
موعدا ناريا مع شــعب الديــوان الفائز يف 

مباراة النصف النهايئ األول عىل فريق الوادي 
بركات الرتجيح، وســتقام املباراة الختامية 

لهذه املسابقة يوم الثاثاء القادم.
ادار  املبــاراة طاقم تحكيمي من العاصمة 

عدن بقيــادة الحكم 
الشــارة  صاحــب 
الدولية عيل الحسنى، 
وســاعده ، جــامل 
ومحمــود  عبــده، 
رابع  وحكم  ياسني، 

محمد الوزير. 
أشادت  وقد  وهذا 
لهذه  املنظمة  اللجنة 
مبســتوى  البطولة 
الجامهريي  التفاعل 
هذه  به  تحظى  التي 
وطالبت  البطولــة، 
برضورة تأهيــل ملعب الفقيــد جابر وبناء 
مدرجــات إضافيــة الســتيعاب الجامهري 

العاشقة لكرة القدم.

اإقرار 31 اكتوبر موعدا النطلقة بطولة طائرة �ضاحل ح�ضرموت للأندية

ن�ضر احل�ضن اول املحلقني يف اأجواء ربع نهائي بطولة العي�ضائي

احلبيلني يلحق ب�ضعب الديوان لنهائي بطولة اأكتوبر بردفان

دوري اأ�ضمنت الوحدة .. جولة احل�ضابات املعقدة 
ت�ضع ال�ضباب والتحدي يف نهائي البطولة ..

�ضباب كابوتا يتوج بطًل للذكرى الرابعة 
لل�ضهيد وجدي ال�ضاجري


