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بعد أن أجرى عملية جراحية يف )القاهرة( تكللت بالنجاح..

رياضة

باتيس /األمناء / عارف علوان :
حجز فريقا الزمالك من جعار واألهيل 
من الحصن مكانا لهــا يف الدور مثن 
النهايئ )الـ16( لبطولة الفقيد الشــيخ 
عيل عبدالله العيســايئ الكروية للفرق 
الشعبية يف نســختها الخامسة بعد أن 
متكنا مــن تحقيق الفــوز عىل فريقي 
رصر عرب عثــان ومصنع باتيس عىل 
الرتتيب ضمن منافسات الدور التمهيدي 
الـ 32 من املسابقة والتي ينظمها اتحاد 
باتيس للفرق الشــعبية برئاسة األستاذ 
فاروق عيل عبيد )أبو جميل ( بدعم من 
مصنع باتيس لإلسمنت وتقام مبشاركة 
32 فريقا ميثلــون مختلف مناطق دلتا 
أبني واعتمد فيهــا نظام خروج املغلوب 

من مرة واحدة. 
ويدين الزمالك بالفضل يف تأهله إىل 
العبه محســن عوض الذي سجل هدف 
املبــاراة الوحيد أمــام رصر عرب عثان 
املتــوج قبل أيام معــدودة  بلقب دوري 
فقداء الرواء، والذي جاء يف د/ 73 بعد 
أن اســتغل دربكة داخل منطقة الجزاء 
، ليســاهم يف عبور فريقه اىل محطة 

الدور القادم.
تأخرت  بعدما  األهيل  تأهل  جاء  فيا 
أمــام الفريق املســمى مبصنع باتيس 
الداعم الرســمي للبطولة إىل فوز مثري 
عرص  جمعتها  التــي  املباراة  يف   4/2
أمــس األول األحــد عىل نادي الســد 
الريايض مبنطقة باتيس والذي يحتضن 

جميع مباريات البطولة .
وكان فريق املصنع قد أنهى الشــوط 

األول متقدما بهدف جاء من رضبة جزاء 
نفسها بنجاح لبيب عبوده يف د/22.

املصنع  عــزز  الثاين  الشــوط  ويف 
تقدمة بهدف ثان عرب صربي فهمي يف 
د/ 55 ، لتشــهد الدقائق املتبقية تحوال 
كبريا يف أداء األهيل الذي ســيطر عىل 
املبــاراة ومتكن من قلــب الطاولة عىل 
متتالية  اهداف  أربعة  وتسجيل  منافسه 
يف الدقائق  )60 ، 65 ، 73 ، 75(  وتناوب 
عىل تسجيلها عيل سامل ، وعيل حسني 

، ومحمد الهندي ايسكو، وناظم شيخ. 

• املباراتان  نقلتا عرب اإلذاعة الداخلية 
للملعــب بصــوت املعلــق املميز نارص 
العطوي، وشهدت حضور مدير  محسن 
مكتب الشــباب والرياضة خنفر رفعت 
بقبق ونجم الزمن الجميل نســيم باقري 
ورئيس اتحاد الفرق الشــعبية مبنطقة 
)أبو  فاروق عيل عبيد  األســتاذ  باتيس 

جميل(. 
• يلتقي عرص اليوم الثالثاء يف إطار 
للمســابقة فريقا شــباب  االول  الدور 

يرامس ورشارة باتيس .

مكيراس / األمناء  / بدر مقيبلي :
ضمن مباريــات املجموعة الرابعة 
لدوري باصغري املســبحي لكرة القدم 
النسخة الخامســة مبديرية مكرياس 
استعاد نجوم قلعة شمر فريق النخبة 
توازنهم وانتعشــت آمالهم مجددا يف 
بعد  وامليداليات  اللقب  املنافســة عىل 
تعويض خســارتهم يف بداية املشوار 

من فريق شباب مرتعة. 
النخبة عاد إىل أجواء الدوري بالفوز 
 2 الناشــئني مكرياس 1/  عىل فريق 
يف مباراة قويــة وحضور جاهريي 
كبري من مشجعي الناشئني الذي لعب 
عىل ارضة ملعب نادي مكرياس فريق 
اليوم  مباراة  خرس  مكرياس  الناشئني 
رغم املســتوى الكبــري والتألق الرائع 
الذي شهدناه يف اوىل مبارياته بالفوز 
عىل شــباب امــزون1/3 ، ولكن هذا 
املستديرة فوز وخسارة  الساحرة  حال 
ابتســم فيها الحال اليوم لنجوم قلعة 
شــمر الذين فرضوا ســيطرتهم عىل 
الدفاع  يف  عايل  وسد  امللعب  منتصف 
الشوط  التحكم يف مجريات  وبالتايل 
االول والتقدم بهدف مبكر يف الدقيقة 

5 سجلة عبدالله املنعمي. 
ويف الشــوط الثاين شــن النخبة 
الدقائق  العــر  هجوما مبكــرا يف 
الغلة  العــر االول بغية مضاعفــة 

الثانية  الهزمية  كابوس  من  والهروب 
ذلــك بهدف  لهم  الدوري فــكان  يف 
مختار الســلمي ومع ذلك مل يستكن 
املباراة  الناشئني وعاشوا أجواء  نجوم 
النتيجة  لتغيــري  الســبل  وعملوا كل 
وإرضاء جمهورهــم الكبري فضغطوا 
من كل مكان وتحصلــوا عىل رضبة 
جزاء يف لدقيقة 14 ســجل منها رائد 

كلد الهدف بطريقة الكبار. 
وشــهد الوقــت املتبقــي املباراة 
امللعب لتسجيل  رصاع يف كل مرت من 
اهداف تزيد من جال املباراة وإسعاد 
الجاهري لكن الكــرة يف كل محاولة 

الثالث  خارج  تذهب  الفريقني  لهجوم 
الخشبات. 

وبهــذه النتيجــة تبقــت صدارة 
املجموعة 4 كا هي لشــباب مرتعة 
بـــ3 نقاط مــن مبــاراة ويف املركز 
الثاين شباب مكرياس برصيد 3 نقاط 
من مباراتــني وثالثا النخبة البيضاء 3 
نقاط من مباراتني ورابعا شباب عريب 
نقطة من مباراة وخامســا شــباب 

امزون نقطة من مباراتان. 
جائزة أحســن العــب يف املباراة 
فاز بهــا حارس الناشــئني مكرياس 

عبدالرحمن املنصوري.

عدن/ األمناء/ ناصر محمد عبداهلل:
 عاد إىل العاصمة عدن نجم الكرة الجنوبية واليمنية الكابنت شكري 
هاشم، الشهري بلقب شكري صعيدي قادما من )القاهرة( بعد أن أجرى 

هناك عملية جراحية كللت بفضل الله بالنجاح الكبري.
وقد كان يف اســتقباله عنــد عودته أفراد أرستــه وجمع كبري من 

الرياضيني واألصدقاء ومحبيه.
وعقب عودته أدىل النجم الكروي الكابنت / شكري صعيدي بترصيح 
خاص قال فيه: "الحمد لله رب العاملني الذي أكرمني بكرمه وفضله يف 
نجاح العملية الجراحية التي اجريتها يف )القاهرة( والحمد لله أن الورم 
كان حميدا كا أكــدت كل الفحوصات التي متت للعينة التي أخذت بعد 

العملية".
وأضاف الكابنت شــكري صعيدي يف ترصيحه: "وكا قال رسولنا 
الكريم )من ال يشكر الناس ال يشكر الله( ولهذا فإنني هنا ومن خاللكم 
أسجل شكري وامتناين وعظيم تقديري لإلخوة واألصدقاء األعزاء الذين 
وقفوا إىل جانبي وقدموا يل كل الدعم واملساندة ويف مقدمتهم الدكتور 
سعيد الشــايس نائب وزير النفط والعميد الركن عبدالله عبدربه مدير 
عام الشؤون املالية بوزارة الدفاع الذي مل ينقطع تواصله معي وبشكل 
يومي خالل تواجدي يف القاهرة.. وكذلك أصدقاء العمر ياســني عبيد 
وطارق عقبه الذي أراد أن يقطع املســافات من أمريكا إىل مرص ليقف 
بجانبي واألستاذ عبدالله باكدادة نائب وزير الثقافة ونجم الكرة اليمنية 

الكابنت االحمدي".
 وأضاف قائــال: "ولن أنىس أبدا أن هناك أصدقاء وأحبة بعثهم القدر 
يل ليحطيونني بكل الرعاية والحب خــالل تواجدي يف ) مرص ( وهم 
الدكتور عبدالحميد شــكري اختصايص جراحة مخ وأعصاب والدكتور 
غرامة اختصايص جراحة قلب، ووائل الســقاف وكذلك الكابنت وجدان 
شــاذيل والدكتور محمد  الرقيبــي مدير مكتب الرتبيــة والتعليم يف 
العاصمة عدن والكابنت جالل زحريي والعميد الركن مجاهد أحمد سعيد 
واألستاذ خالد زكريا مستشــار البنك املركزي اليمني ورامي الطاهري. 
وإىل جانب هؤالء هناك رجال اإلعالم الريايض الذي كان لهم دور كبري 
يف الوقوف اىل جانبي ومســانديت إعالميــا و معنويا و منهم محمد 
العولقي، نارص محمد عبدالله ، فضل الجونة، جال البارعي ، شــكري 
راوح ، والكابنت ماجد وكل أخ وصديق كان له موقف أو كلمة طيبة عىل 

صفحته يف شبكات التواصل االجتاعي".
 واختتــم نجم الكــرة الجنوبية واليمنية الكابنت شــكري صعيدي 
ترصيحه قائال: "أقول لهؤالء جميعا: أشكركم من صميم قلبي وربنا يعز 
قدركم ويديم علينا وفيا بيننا املحبة ويبعد عنكم كل رش.. وأقول الحمد 
لله رب العاملني أنه عىل الرغم من مرور كل هذه السنني فإننا ما زلنا يف 
ذاكرة كل الناس الطيبون ونحتل مكانة يف قلوبهم، وكذلك العبي الزمن 
الجميل الذين ترافقنا معا مع املستديرة محليا وخارجيا .. وربنا يدمينا 

جميعا عىل الخري وكل الخري".

عدن / األمناء / عبداهلل اجلعشاني :
أقىص فريق نجوم الســينا خصمه املحروقي بعد فوزه عليه بثالثة 
أهــداف نظيفة يف املواجهة التي جمعتهــا عىل ملعب صقر مبنطقة 
صالح الدين ولحسب  املجموعة األوىل لبطولة فقداء حي الضباط للفرق 
الشعبية لكرة القدم والتي تنظم من قبل مجموعة شباب حي الضباط، 

ومبشاركة 12 فريقا شعبيا ميثلون نخبة فرق منطقة صالح الدين.
ثالثية السينا سجلها حادة عزان ووليد نبيل يف الشوط األول فيا 

اختتمها املوهبة الرائعة أبوبكر السيد يف الشوط الثاين. 
وبهذا الفوز يتأهل الســينا كثاين املجموعة األوىل رفقة القطان 

متصدر املجموعة بست نقاط فيا غادر املحروقي خايل الوفاض. 
وقد أدار املباراة باقتدار الحكم يونس عبدالفتاح. 

وبعد نهاية املبــاراة اختارت اللجنة املنظمــة للبطولة العب نجوم 
الســينا الكابنت صالح رضوان العطريي للفوز بجائزة أفضل العب يف 

املباراة والتي يرعاها األخ معاذ ابن الشهيد عمر سعيد الصبيحي. 
الجدير بالذكر أن هذه البطولة  تأيت كمساحة وفاء تقديرًا لروح فقداء 
حي الضباط الذين قدموا يف حياتهم الكثري لهذا الحي ويحظى برعاية 
كاملة ولجنة مرفه من شباب الحي تحرص عىل الوصول باألمور إىل 

حالة من الرضا تجاه هذه املناسبة الغالية التي أقيمت ألجلها البطولة.

الزمالك والأهلي اإىل ثمن نهائي بطولة الفقيد العي�سائي الكروية اخلام�سة

النخبة ينع�س اآماله بالفوز على النا�سئني يف دوري با�سغري مبكريا�س

جنم الكرة اجلنوبية واليمنية الكابنت 
�سكري �سعيدي يعود اإىل عدن

جنوم ال�سينما يق�سي املحروقي من 
دوري فقداء حي ال�سباط بالربيقة


