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رياضة

عدن /األمناء /  عالء عياش :

 اقتنص فريق وحدة عدن فوزا بشــق 

املنصورة  فريق  أمام مضيفه  األنفس من 

بهــدف دون مقابل، يف اللقاء الذي جمع 

الفريقني  عىل ملعب الفقيد عيل العلواين 

باملنصورة ، يف إطار منافســات الجولة 

والذي  لألندية  املمتاز  عدن  لدوري  الثانية 

ينظم برعاية محافظ املحافظة األســتاذ 

أحمد حامــد مللس ، وتجري منافســاته 

)ذهاب  الكل  مــع  الكل  الدوري  بطريقة 

وإياب(.

وفرض العبو وحدة عــدن منذ بداية 

مجريات  عىل  ســيطرتهم  األول  الشوط 

اللعب من خالل التناقل السلس للكرة يف 

مربعات ملعب اللقاء مع املحاولة للتوغل 

بجدار  التــي صدمت  البينية  الكرات  عرب 

الهجامت  افســد مفعــول  يقظ  دفاعي 

فريق  العبو  اعتمد  وباملقابل   ، الوحداوية 

التي مل  املرتدة  الهجــامت  املنصورة عىل 

يحســن املهاجمني اســتغاللها .. وعند 

الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط يتحصل وحدة 

عدن عىل ركلة حرة مبارشة عىل حدود منطقة الجزاء نفذها بطريقة 

مثالية قائد الفريــق محمد بارويس يف الزاويــة اليرسى لحارس 

املنصورة محرزا أول أهداف اللقاء .

يف  اللقاء  ونســق  وتــرة  ارتفعت 

الشــوط الثاين  من جانــب الفريقان ، 

للقاء  العودة  املنصورة  فريق  حاول  حيث 

وإدراك التعديل من خالل بعض الهجامت 

التي كانــت تقلق مدافعــو وحدة عدن 

، ويف املقابل ســعى فريــق وحدة عدن 

لتعزيــز النتيجة واراحــة االعصاب ، إال 

أن دقائق هذا الشــوط مل يحدث فيها أي 

جديد ، لينتهي اللقاء بهدف الشوط األول 

، وبفوز صعب ومثني لفريق وحدة عدن .

ونــال العب فريق وحــدة عدن وليد 

املباراة  كداف جائــزة أفضل العــب يف 

وتســلمها من األســتاذ مؤمن السقاف 

مستشار محافظ املحافظة ورئيس دائرة 

الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل .

فريق  فجر  اآلخريــن  اللقاءين  ويف 

الروضة مفاجــأة بعودته بانتصار مثني 

من معقــل جاره فريق شمســان وذلك 

املستحق بهدفني دون رد يف  التغلب  بعد 

اللقاء الذي استضافه ملعب باوزير باملعال 

، وارســل فريق الشعلة رســالة شديدة 

لفوز  بتحقيقه  للمنافســني وذلك  اللهجة 

عريض عىل منافســه فريق النرص بسباعية مقابل هدف يف اللقاء 

الذي أقيم عىل ملعب باحبيب بالربيقة .

باتيس / األمناء / عارف أحمد :

تأهلت فرق الجزيــرة من الكود و النرص 
من زنجبــار  واللواء 11 صاعقــة إىل الدور  
مثن النهايئ  آل)16( من منافســات بطولة 
الفقيد الشيخ عيل عبدالله العيسايئ الكروية 
الشــعبية يف نســختها  للفرق  الخامســة 
الخامســة والتي ينظمها اتحاد باتيس للفرق 

باتيس  مصنع  من  بدعم  الشعبية 
لإلســمنت وتقام مبشاركة 32 
فريقا ميثلــون مختلف مناطق 
خنفر  مبديريتــي  أبــني  دلتا 
وزنجبــار واعتمــد فيها نظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة. 
وجاء تأهــل الجزيرة عقب 
تجاوزه  فريق االتفاق من الرواء 
الوقت  انتهــاء  بعد  بالقرعــة 
األصيل بينهام بالتعادل السلبي 
، وعنــد االحتــكام إىل ركالت 
الرتجيح  5/5 ، بعد أن شــهدت 
متكافئا  أداء  املبــاراة  مجريات 

من الجانبني. 
فيام جاء تأهل نرص زنجبار 

الخميس يف إقصــاء صاحب  بعدما نجــح 
أهداف  بثالثــة  باتيس  االطالل مــن  االرض 
نظيفــة ســجلت بأقدام بهــاء الرسكال يف 
الدقيقة 10 من الشوط األول ، وسليامن العقد 
وبدر أحمد يف الدقيقتني 64 و 73 من شوط 

املباراة الثاين.
أما  اللواء 11 صاعقــة فقد تأهل بعدما 
حقق الفــوز عىل فريق االتفــاق من جعار 

بهدفــني مقابل هدف يف اللقــاء املثر الذي 
جمعهــام عرص الجمعة ، حيــث أنهى اللواء 
11 صاعقة الشوط األول متقدما بهدف وقع 
عليه مهــدي عبدالله مكيــش ، قبل أن يعزز 
اللواء 11 صاعقة تقدمة بهدف ثان عرب أحمد 
عادل يف الشوط الثاين ، ويف الدقيقة األوىل 
من الوقت بــدل الضائع قلص االتفاق الفارق 
بواســطة عبد الرحمن عبدالله والذي مل يكن 

كافيا لتجنب فريقه الهزمية.
الثالثة  اللقــاءات  حرض  
والطالب  الشباب  دائرة  رئيس 
أبني عبد  بانتقايل محافظــة 
الرقيــب الســنيدي ، وعضو 
انتقايل املحافظة عيل الساكت 
خنفر  م/  انتقــايل  ورئيس   ،
اتحاد  ورئيس  ثابت  حســني 
الفرق الشعبية مبنطقة باتيس 
فاروق عــيل عبيد )أبو جميل 

. .)
اإلذاعــة  عــرب  ونقلــت 
الداخلية للملعب بصوت املعلق 
نارص  الكابنت  املميز  الريايض 

محسن العطوي.

مكيراس / األمناء / بدر مقيبلي :

يف أجمل واقــوى مباريات دوري باصغر 

5 لكرة القــدم مبديرية مكــراس وبحضور 

جامهــري كبر ســجل دوري باصغر  عىل 

ملعب نادي شــباب مكراس مبــاراة مباراة 

من املســتوى الكبر  استعاد فيها نادي شباب 

عريب الريــايض جزء من أمجــاده وتاريخه 

ومنبع  وااللقــاب  البطوالت  نــادي  املعروف 

الصغر(  النجوم وكام يسميه أحبابه )حسان 

مباراة اســتحقت املتابعة وشــد الرحيل إىل 

مكراس من مدن وقــرى مكراس والبيضاء. 

ســجل فيها فريق شــباب مرتعة اإلعالن عن 

ميالد نادي جديــد يف مديرية مكراس يقوده 

املــدرب املجتهد حســني عبداللــه الوحييش 

الصحراء  اســم محاريب  ويطلق علية محبيه 

ومنتخب الجزائر.

وعودة إىل أحداث املبــاراة املجنونة ومنذ 

إعالن الحكم صافرته تبادل الفريقان الهجامت 

والعولقي وعيل  عزان  اسامة  بقيادة  الخطرة 

طاهر وحســني الوحييش وصالــح الغرايب 

وحسني البعو كان فيها التألق والكلمة الفصل 

لحــراس املرمى حتى الدقيقة35 ســجل فيها 

العب مرتعة صالح الغرايب هدف الشوط االول.

ومع انطالق الشوط الثاين مل ميهل شباب 

الفريق  عريب منافســة كثرا وســجل نجم 

يارس العولقي هدف التعادل لتشتعل مدرجات 

املباراة  لحظة  ويف  ورسور  فرحــا  الجامهر 

تلتقط انفاســها االخرة تقدم شباب وسجل 

هــدف ثاين بتوقيــع املدافــع الرائع جحالن 

القنــع ويف غمــرة احتفاالت شــباب عريب 

بالفــوز والتأهل اىل ربع النهايئ انعكســت 

والجمهور  لفريق مرتعــة  واملشــاعر  االمور 

االخرض بتسجيل هدف التعادل بتوقيع عبدالله 

الوحييش.

وبهــذا التعادل رفع مرتعــه رصيدة اىل 7 

نقاط تأهل بها اىل ربع النهايئ وعريب 5نقاط 

املباراة االخرة مع النخبة البيضاء والفوز فيها 

يعني قطف البطاقة الثانية دد 1295.

أبني / األمناء / نبيل ماطر 

تــوج فريق عموديــة بطالً  بــكأس بطولة الفقيــد الحكم كامل 

عبداللطيف الفيس لفئة الناشــئني ملواليد 2004 للفرق الشعبية ، وذلك 

إثر فوزه عىل منافســه فريق زمالك جعار بركالت الحظ الرتجيحية إثر 

تعادلهام اإليجايب بهدف يف كل شــبكة ســجلت عرب وجدي فهمي و 

حســني عبود مقرع،  يف املواجهة الكروية التي احتضن وقائعها ملعب 

مدرســة الوحدة للبنني،  عرص يوم الجمعة  والتي نظمها فريق النرص 

السواحيل بالتنســيق مع ارسة الفقيد،  وشارك فيها 20 فريقاً يتنافس 

بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 

محطة مســك ختام البطولة كان طرفيها فريقي عمودية و زمالك 

جعار اللذان مراء من منافســات االدوار بقــدره الحضور الذي أراد فيها 

الطرفان تتويج جهودهام بتدوين إســميهام يف الئحة رشف املسابقة  

التي تزينت بحضور جامهري كبرة يليق بقيمة الحدث ومكانة الفقيد 

الفيش ومشــواره  التحكيمي يف عامل املســتديرة، حيــث ظل التعادل 

اإليجايب سمة حارضه يف األوقات األصلية للقاء، ليتم اللجوء إىل ركالت 

الحظ الرتجيحية لفك االشــتباك بني الفريقان،  والتي ابتســمت لفريق 

عمودية بواقــع )3/1 ( بعد ان متكن حامي عرين فريق عمودية محمد 

ابراهيم من إخراج رضبتني ترجيح ليهدي فريقه كأس البطولة .

وعقب نهاية املباراة قام  والد الفقيد عبداللطيف الفيش مبعية رئيس 

لجنة املســابقات بفرع إتحاد كرة القدم يف محافظة أبني الكابنت عيل 

محسن عوض و االعب الزمن الجميل امني أحمد البطاط و الشيخ عبدالله 

عبدوه و الكابنت سعيد رمضان و حســني محمد مربوك واحمد حيدرة 

العويني بتكريــم فريق عمودية بكأس البطولــة،  وفريق زمالك جعار 

بــكأس الوصيف ، كام تم تكريم هداف البطولة  محمد عيل عســكر  و 

احسن حارس محمد ابراهيم وجائزة أفصل العب يف البطولة من نصيب 

حســني ناجي فيام نال جائزة افصل العب يف املباراة امين عيل علوي و 

املقدمة من سامح بلعيد و جائزة أفضل مشجع يف البطولة نالها عوض 

سامل فرج بالضافة اىل تكريم الحكام و للجان العاملة التي اسهمت يف 

إنجــاح البطولة نقلت املباراة عرب االذاعة الداخلية للملعب بصوت  املعلق 

صاحب الحنجرة الذهبية محمد امبيضاء.

يذكر أن الفقيد كامل عبداللطيف الفيش احد حكام املحافظة ، تويف 

اثناء مرض امل به ، واقيمت هذي البطولة بجهود شــخصية من محبيه 

واقربائه ، إال أن لجنة الحكام مل تعر فقيدها أي اهتامم، بل أصبحت مثل 

القطة التي تأكل أبناءها ، فهل نرى بصيص أمل من اللجنة املعينة حديثاً 

بقيادة سلامن العقد؟

اللواء 11 �ساعقة والن�سر واجلزيرة اإىل ثمن نهائي بطولة الفقيد العي�سائي اخلام�سة

عريب ي�ستعيد الأجماد ومرتعة يتاأهل اإىل ربع نهائي دوري با�سغري مبكريا�س

عمودية تك�سب الرهان وتتوج بكاأ�س 
بطولة الفي�س الكروية  بزجنبار

وحدة عدن يتجاوز املن�سورة وال�سعلة يق�سو على الن�سر ب�سباعية يف دوري عدن املمتاز


