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رياضة

عدن "األمناء" عمار مخشف:
توج فريق منتخــب أبني ببطولة كأس 
للمدارس  القدم  لكــرة  الجمهورية  رئيس 
الثانوية )تجمع عدن( بعد فوزه عىل فريق 
منتخب عــدن بركالت الرتجيــح بنتيجة 
)4-5( بعد انتهاء الوقت األصيل بالتعادل 
املباراة  لكل منهــا، يف  بهدف  اإليجايب 
النهائية التي جمعت الفريقني عىل ملعب 
الفقيد العلــواين باملنصورة، والتي أقيمت 
منافساتها البطولة عىل مالعب أندية عدن 
األخوة: )طارق  برعاية كل من  الرياضية، 
ســامل العكربي وزير الرتبيــة والتعليم، 
وأحمد حامد مللس محافظ العاصمة عدن، 
ونايف البكري وزير الشــباب والرياضة، 
العقريب، وتنظيم  بدعم من الشيخ مهدي 
اإلدارة العامة لألنشــطة الرياضية بوزارة 
والتي  التعليم(  )قطــاع  والتعليم  الرتبية 
تتنافس فيها منتخبات ثانويات محافظات 
)عدن، لحج، أبني، الضالع، تعز، الحديدة( 
يلعبون بنظام املجموعتني والتي استمرت 
خالل الفرتة من الـ 14 من شــهر فرباير 

الجاري وحتى الـ19 منه. 
يف أجواء جاهريية رائعة متكن فريق 
منتخب أبني من الفوز عىل فريق منتخب 
عدن بركالت الرتجيح وسط أجواء جميلة 
امتألت بهم مدرجات قلعة امليدان بأصوات 

عشاق ومحبي املنتخبني.
وانطلقت املباراة النهائية يف شــوطها 
األول بتبادل الفريقان هجاتهم الطفيفة 
عــىل املرميــني دون أي خطــورة مــن 
فريق  بدأ  الشوط  الجانبني، ويف منتصف 
منتخب أبني من تهديد مرمى فريق منتخب 

عدن يف أكرث من مناســبة لكنه مل يفلح 
يف أحدها لرتجمتها لهدف يشغل مدرجات 
ملعب الفقيد العلــواين باملنصورة، ليعود 
بالفعل فريــق منتخب أبني من إشــعال 
جمهوره الرائع بتسجيله الهدف األول عرب 
طريق الالعب محمد نسيم لينتهي الشوط 
األول بتقدم فريق منتخب أبني بهدف دون 

رد.
ويف مطلع الشــوط الثاين من املباراة 
العودة  مــن  عدن  منتخب  فريــق  حاول 
رسيعا بتسجيله هدف التعادل عرب طريق 
الالعــب عبدالله جميل الــرويس، بعدها 
اشــتدت املباراة من الطرفــني بتغيريات 
املدربني إليجاد حلــول متكن أحدها من 
خطف هدفًا يشــعل املباراة مجددا، شــن 
الخطرية  الرسيعة  هجاتهــم  الفريقني 
من  أحدها  يســتطع  ليك  املرميني  عىل 

خطف هدف الفوز والظفر بلقب البطولة، 
حيث  الرتجيح  إىل  الفريقــان  ليحتكــم 
ابتسمت ملصلحة فريق منتخب أبني وسط 

فرحة العبيه ومشجعيه.
وبعد نهاية املباراة قام األخوة الضيوف 
بتكريم فريق منتخب أبني بكأس البطولة 
وامليداليات الذهبية، وتكريم فريق منتخب 

عدن بكأس الوصافة وامليداليات الفضية.
الثانية عىل التوايل  ويأيت هذا التتويج 
أبني والذي ســبق وأن توج فيها  ملنتخب 
فريــق منتخب أبني عــام 2019 ببطولة 
كأس الرئيس بعــدن بعد فوزه عىل فريق 
منتخب عــدن بنتيجة هدفني نظيفني يف 
أقيم عىل ملعب نرص  الذي  النهايئ  اللقاء 
الشــاذيل التابع لنادي التــالل الريايض 

والكائن يف منطقة حقات كريرت عدن.

الرواء "األمناء" عارف أحمد:
افتتحــت مبنطقة الــرواء مبديرية خنفــر يف محافظة أبني 
منافســات بطولة كاس الفقيد سامل حيدرة جحزر )الشعبي( التي 
ينظمها اتحاد الفرق الشعبية بالرواء برعاية مدير عام خنفر الشيخ 
نارص عبدالله املنرصي وبقيادة ربان املســرية الرياضية والثقافية 
باملنطقة الكابنت عزيز محمد اليوســفي مبشاركة 14 فريقا شعبيا 
من مختلف مناطق وإحياء خنفر واعتمد فيها نظام خروج املغلوب 

من مرة واحدة.
ويف اللقاء االفتتاحي الذي جمع فريقي الشــباب وأهيل املخزن 
وجاء عىل واقع تنافيس مثري، سعي من خالله كل طرف إىل تحقيق 
الفوز دون أن يتمكن أي منها يف الوصول إىل شــباك اآلخر ليظل 
التعادل السلبي ســمة حارضة حتى نهاية اللقاء، ليحتكم الفريقان 
إىل ركالت حرق األعصاب التي ابتســمت لالعبي الشــباب )7/6(، 

ليعلنوا أنفسهم أول املتأهلني للدور الثاين.
ويف املواجهة الثانية التي جمعــت فريقي هالل املخزن وزمالك 
جعار، والتي اكتســت بطابع الندية والحاس قبل أن تبتســم آخر 

املحطات ملصلحة الهالل بهدفني نظيفني وقع عليها وجدي الرطيل 
ونزبة قادري ليقودا فريقها إىل محطة الدور القادم.

ردفان "األمناء" خاص:
برعاية املجلس االنتقــايل حيد ردفان عقيب تم تنظيم دوري شــهداء 
حيد ردفان عقيب مبشــاركة مثان فرق من مديريتي املالح الحبيلني والتي 
يف النطاق الجغرايف لحيد ردفــان الذي يقع يف اطار تلك املديريتني والذي 

تستضيفه منطقة عقيب عاصمة حيد ردفان.
ويف لقاء خاص مع األستاذ / وليد صومله "ابو عبدالله" رئيس الدائرة 
الجاهريية النتقايل حيــد ردفان ورئيس اللجــان اإلرشافية والتنظيمية 
لدوري شــهداء حيد ردفان عقيب، قال: "اننا وبجهودنــا الذاتية وبرعاية 
االنتقايل استطعنا ان ننظم دوري عىل مستوى مناطق الحيد، حيث تشارك 
يف هــذا الدوري مثان مناطق وهــي العاصمة عقيــب والدامي واملقبوبة 
والرشف وذي الرشيعة والوشــري والحنكة حيث تم تقسيم الفرق املشاركة 
اىل مجموعتــني يتأهل من كل مجموعة فريقني اىل نصف النهايئ )خروج 

املغلوب(، ومنها اىل النهايئ".
وأضاف: "بجهودنا الذاتية اســتطعنا توفري ملعب مناســب واالشياء 
األساسية للعب ولكننا نفتقر للكثري من األمور والتي تعد مهمة ورضورية 
إلقامة الدوري ورغم شــحة االمكانيات وضعف بل وانعــدام الدعم اال ان 
املنافسات والحاس تسري بشكل اكرث من ممتاز وقد اوشكت الجولة الثالثة 

من دور املجموعات عىل االنتهاء".
وتابع: "يعترب هذا الدوري رمزية وتكرميا لشــهداء مناطق حيد ردفان 
الذين ضحوا يف سبيل الوطن الجنويب واستعادة بولتنا الجنوبية عىل كامل 
ترابهــا وحدودها ما قبل 90م، وقد قدمت حيــد ردفان يف اطار املديريتني 
نصيب األسد من التضحيات الجسيمة اال انها مل تنال احقيتها يف كل يشء 
ومنها دعم الدوري هذا وغريه من االمور املهمة التي تســتحقها بل اقل ما 
يجب ان تنالها من املســؤولني ومن الســلطات واملنظات 

والداعمني".
وشكر ابو عبدالله كل من ســاعد وشارك ولو بالكلمة 
او باملؤازرة والدعــم ويف مقدمتهم الوكيل صوملة واحمد 
حنش رئيس انتقايل حيد ردفان ورفيق منشــع نائب رئيس 
انتقايل حيــد ردفان وكل اللجــان التحضريية والتنظيمية 
والحكام وكل الفرق املشــاركة  والالعبني والجاهري التي 
تتوافد وكل املتفاعلني واملتحمسني يف هذا الدوري عىل ما 
بذلوه ويبذلونه بدون اي مقابل وموعدنا النجاح واالنتصار 
لشهدائنا األبرار.. الرحمة لشــهداء حيد ردفان وكل شهداء 

الجنوب".

عدن "األمناء" عالء عياش:
بلــغ فريق جامعة عدن الــدور نصف النهايئ بعد فوزه املســتحق 
عىل منافســه فريق رشكة عدن لتطوير املوانــئ بركالت الرتجيح، يف 
اوىل مباريات ربع النهايئ لبطولة شــهداء ميناء الحاويات لكرة القدم 
الخاســية "بنســختها الثانية"، والتي تنظم بدعم ورعاية من رشكة 
عدن لتطوير املوانئ مبشــاركة 12 فريقا ميثلون املؤسســات والدوائر 

الحكومية بعدن.
مجريات املباراة التي اقيمت وقائعها ملعب الفقيد حســني باوزير 
بنادي شمسان باملعال، شهدت يف تفاصيلها حاس واثارة، حيث متكن 
العبو الفريقني منذ االنطالقة األوىل يف تســجيل الحضور القوي من 
خالل الظهور بشــكل منظم يف طريقة اللعب واالنتشــار السليم يف 

مربعات ملعب اللقاء.
وبعد هجــات متبادلة من الطرفني اســتطاع فريــق رشكة عدن 
لتطوير املوانئ من تســجيل هدف البداية عن طريق الالعب زيك مجيد، 
ومل متيض ســوى دقيقة واحدة حتى يعود فريق جامعة عدن للمباراة 
بتسجيل هدف التعديل عرب محمد قاطة، لينتهي الشوط األول بالتعادل 

اإليجايب بهدف لكل فريق.
ارتفعت وترية ونسق االداء يف الشوط الثاين وظهر ارصار الفريقني 
واضحا للظفر بنتيجة املباراة واالطاحــة بالفريق اآلخر، ليتمكن فريق 
جامعة عدن وعــرب العبه محمد العريش يف مباغتــه املنافس بهدف 
رسيع يف الدقيقة األوىل، وعند الدقيقة الثالثة يدرك رفعت هاشم هدف 
تعديــل الكفة لرشكة عدن لتطوير املوانئ، ليســتمر بعدها اللعب حتى 
يخطف العب فريق جامعة عدن عادل الخرض هدف فريقه الثالث، بينا 
والجميع ظن بأن رشكة عدن لتطوير يف طريقه لتوديع البطولة يقتنص 
أياد عبدالجليل هدف مثني قبل دقيقتني من النهاية مانحا فريقه فرصة 

جديدة يف اللقاء الذي أنتهى بالتعادل بثالثة اهداف يف كل شبكة.
متديد دقائق املباراة إىل األشــواط االضافية مل مينح أحد الفريقني 
االفضلية ليتســمر التعادل، ويحتكم الطرفني لركالت الحظ الرتجيحية 
التي ابتســمت يف نهايــة املطاف ملصلحة فريق جامعــة عدن )1/2( 
بعد التألق الالفت لحارســه وائل الليك الذي أبعد ركلتني، ليضمن فريق 
جامعة عدن التأهل للدور نصف النهايئ للبطولة عن جدارة واستحقاق، 
يف حني غادر فريق رشكــة عدن لتطوير املوانئ البطولة من الدور ربع 

النهايئ رغم ظهوره املميز يف املباراة والبطولة بشكل عام.

عدن "األمناء" عبداهلل الغزالي:
شــهد ملعب الدوابيــا الواقع يف ضواحي مدينة صــالح الدين يف 
الربيقة، الجمعة، مباراة مثرية يف اللقاء الذي جمع نجوم الزمن الجميل 

لكل من فريق الدوابيا ضد فريق اللواء األول دعم وإسناد.
شــوط أول كانت الهجات الخطرة من كل الفريقني ومتكن العب 
الدوابيا عار محمد يوســف من التقدم بالهدف االول لفريقه، فيا يف 
الشــوط الثاين تراجع اداء فريق اللواء األول دعم واسناد ومتكن فريق 
الدوابيا من الســيطرة عىل احداث هذا الشوط حيث اضاف وعد مهيوب 
الهدف الثاين ثم اضاف الالعب حســن عيل حســن من اضافة الهدف 
الثالث ومتكــن الالعب وعد مهيوب من تعزيــز النتيجة بالهدف الرابع 
للدوابيا بعد ذلك يعلن الحكم صالــح الطيب نهاية املباراة بفوز عريض 

قوامه أربعة أهداف دون رد لصالح فريق الدوابيا.
تم بعد ذلك تكريــم افضل العب يف البطولة طارق الرصاص وافضل 

العب يف النهايئ محمد الصويب وهداف البطولة وعد مهيوب.

بركالت الرتجيح.. منتخب اأبني يتوج بطاًل لبطولة ك�أ�س الرئي�س لكرة القدم بعدن

فوز ال�شب�ب والهالل يف افتت�حية بطولة الفقيد )جحزر( الكروية يف الرواء

تنظيم دوري �شهداء حيد ردف�ن عقيب

بركالت الرتجيح .. ج�معة عدن تت�أهل اإىل ن�شف 
نه�ئي بطولة �شهداء مين�ء احل�وي�ت اخلم��شية بعدن

فريق الدوابي� يتوج بطال لدوري 
ال�شهيد عبداملجيد بن �شج�ع


