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رياضة

عدن /األمناء /  عالء عياش :

مباريات  الجمعة  عرص  تفتتح 
الثالثــة يف بطولة دوري  الجولة 
تقام  والتي  لألنديــة  املمتاز  عدن 
منافســاتها برعايــة محافــظ 
املحافظة األستاذ أحمد حامد مللس 
الشــباب  مكتب  ارشاف  وتحت   ،
اندية  مبشاركة   ، بعدن  والرياضة 
الكل مع  بنظــام  تلعب  املحافظة 

الكل ) ذهاب وإياب(.
وتســتضيف مالعب املحافظة 
عرص الجمعــة ثالث لقاءات قوية 
الــذي يحتضنه  اللقاء  ابرزهــا   ،
ويجمع  باملعــال  باوزير  ملعــب 
فريقا شمســان املرتنح والساعي 
ضيفه  حساب  عىل  التعويض  إىل 
فريق الشعلة املنتيش بفوزه الكبري 

عىل النرص بســباعية ، يف حني سيكون ملعب شهداء وحدة 
عدن مرسحا للقاء الذي ســيجمع صاحب األرض والجمهور 
مع منافســه فريق الروضة ، يف مبــاراة يطمح من خاللها 
إىل مواصلة تفوقه وتسجيل مفاجأة جديدة بعد اطاحته يف 
الجولة املاضية عىل مستضيفه شمسان بهدفني دون مقابل  .

الحبييش  الشهيد  الجمعة يحتضنها ملعب  ثالث مباريات 
بلقاء يجمع فريقا املنصورة ومضيفه فريق الجالء ، يف لقاء 
قوي نظرا لتقارب مســتوى الفريقني ، حيث سيحاول فريق 
املنصورة من مداواة جراحه وتعويض خسارة الجولة املاضية 
عــىل ملعبه أمام وحدة عدن بهدف دون مقابل ، وعىل الجهة 
األخرى ســيحاول فريق الجالء يف تسجيل الفوز الثاين بعد 
فــوزه األول األســبوع املايض عىل امليناء بهــدف اللحظات 

األخرية .
وتتواصل عرص الســبت القادم مباريــات الجولة بلقاء 

يجمــع فريقا املينــاء وضيفه الجزيرة عىل ملعب الشــهيد 
الحبييش بكريرت ، يف مباراة يسعى من خاللها طرفا املنازلة 
يف تعويض اخفاق الجولــة املاضية التي خرسها الفريقني ، 
حيث فشــل فريق امليناء يف الحفاظ عىل التعادل ليخرس يف 
اللحظات األخرية أمام فريق الجــالء بهدف ، يف حني خرس 
الجزيرة عىل ملعبه باحبيب بالربيقة من ضيفه التالل بهدفني 

مقابل هدف .
وتختتــم مباريات الجولــة الثالثة عىل ملعب الشــهيد 
الحبييش بكريرت بلقاء يجمع فريقا التالل املنتيش بفوزه عىل 
الجزيرة بهدفني مقابل هدف مع منافســه النرص الذي خرس 
بسباعية مقابل هدف أمام فريق الشعلة ، يف مباراة منطقيا 
قــد تبدو يف متناول ابناء املدرب جامل نديم فريق التالل ، يف 
حني سيحاول فريق النرص تسجيل الحضور املثايل ومباغتة 

فريق التالل وتعويض خسارة الجولة املاضية .

باتيس / األمناء / عارف أحمد:

بات فريق أهيل الحبيل اول املتأهلني 
إىل ربع نهاىئ بطولة الفقيد الشيخ عيل 
الشعبية يف  للفرق  الكروية  العيســايئ 

الخامسة  نســختها 
يف  نجــح  بعدمــا 
اإلطاحــة بأحد أبرز 
لنيل  املرشحة  الفرق 
اللقب فريق اللواء 11 
صاعقة بعد أن حقق 
الفوز عليه من نقطة 
تعادلهام   بعد  الجزاء 
يف  ملثلــه  بهــدف 
املباراة التي جمعتهام 
الثالثــاء  عــرص  
عــىل ملعــب نادي 
الريايض يف  الســد 
افتتــاح لقاءات دور 
ال 16 من املســابقة 
التــي ينظمها اتحاد 
الشــعبية  الفــرق 
باتيــس  مبنطقــة 
بدعــم مــن مصنع 

باتيس لإلســمنت وتقام مبشــاركة 32 
فريقا ميثلــون مختلف مناطق دلتا أبني 
مبديريتي زنجبــار وخنفر واعتمد فيها 

نظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
أوىل منــازالت مثن النهــايئ كانت 

تنافسية يف ظل مساعي كل طرف عىل 
تحقيــق االنتصار ومواصلة املشــوار ، 
فكان الحــامس وتبادل الهجامت عنوان 
للقــاء منذ بدايته ،حيــث كان اللواء 11 
صاعقة البادى يف التســجيل يف د/10 

عرب أحمد عادل ســحوبة قبــل أن يدرك 
األهيل وبعد 5 دقائق فقط هدف التعادل 
عن طريق ســليامن بن سلامن ، لتنتهي 
مجريات الشوط األول واملباراة بالتعادل،  
الثاين مل تفلح  عىل اعتبار أن الشــوط 

فيه املحاوالت املتعددة من قبل الفريقني 
النتيجــة.. ليضطر  تغيــري واقــع  يف 
الفريقــني لالحتــكام إىل ركالت الجزاء 
لفصل االشــتباك بينهام والتي ابتسمت 
يف نهايتهــا لالعبــي أهــيل الحبيل ، 
تأشريات  أوىل  منتزعني 
دور  محطة  إىل  العبور 

الثامنية.
املبــاراة  حــر 
الشــباب  مكتب  مدير 
مبديريــة  والرياضــة 
خنفــر رفعــت بقبق،  
باتيس  اتحــاد  ورئيس 
للفرق الشــعبية ونادي 
الســد الريايض فاروق 
عــيل عبيد)أبو جميل( 
نادي  رئيــس  ونائــب 
التعاون الريايض صالح  
مهدي  نــرص والكابنت 
محمد عبدلله ســعيد .. 
مهنى  تحكيميا  وادارها 
جحزر ووســيم حسن 
ونقلت  كريــف  وعبده 
الداخلية  اإلذاعــة  عرب 
للملعب بصــوت املعلق نارص محســن 

العطوي.
يلتقي اليــوم الخميس ضمن لقاءات 
الدور مثــن النهايئ فريقــا الزمالك من 

جعار والنرص من زنجبار.

مكيراس / األمناء / بدر مقيبلي :

مباراة حلوة من أيام الزمن الجميل والتنافس املثري أعاد فيها شباب 

مكرياس اىل العقــول واالذهان الصورة التي عرف بهــا الفريق العنيد 

وصاحب الصوالت والجوالت والبطــوالت والنجوم يف محافظتي ابني 

والبيضاء مضاف الية يف النسخة الخامسة من دوري باصغري املسبحي 

نجوم املنتخب ورئيس نادي بني قوسني )أبو علوش غري(. 

مباراة  سجل زلزال شاب مكرياس مبقياس املوسيقار  ونجم املنتخب 

الوطني صالح احمد الشهري مدرب شباب مكرياس فوزا مستحقا ازاح 

به فريق الجبل هــكار اىل مدرجات الجامهري يف حني كان فريق هكار 

الكبري عىل شفاء حفرة من تسجيل تاريخ خالد تتذكره األجيال لعرشات 

الســنني فريق هكار الذي ســيطر عىل زعامة املجموعة ب7 نقاط من 

3مباريات كان يحتاج اليوم اىل التعادل فقط ليتأهل مبعية نرص امحتار. 

وفعال كان لفريق هكار بقيادة مدربة الرائع عبدالسالم عواد كلمتهم 

يف الشــوط األول وإحراز أول أهداف املباراة لنجم الفريق زياد املظفري 

ومل متر دقيقة حتى ادرك شباب مكرياس التعادل عن طريق اكرم بدرق.

ويف الشــوط الثاين اضاف شباب مكرياس 3 أهداف سجلها عباس 

نارص وعيل علــوي ونارص جعمول وقبل يعلن الحكــم صافرة النهايه 

ســجل صدام الرتيك الهدف الثاين  لفريق اســتحق االحرتام  والشكر  

والتقدير اســمه )هكار الجبل( لتنهي املباراة 2/4 وتأهل مكرياس لربع 

النهايئ.

جائزة أحســن العب يف املباراة فاز بها العب شــباب مكرياس عيل 

علوي.

عدن/ األمناء/ عبداهلل اجلعشاني:

تأهل فريق نجوم الســينام لنهايئ دوري فقداء حي الضباط بفوزه 

خصمه شباب الضباط بثالثية نظيفة يف إياب الدور النصف النهايئ يف 

بطولة  فقداء حي الضباط للفرق الشــعبية لكرة القدم والتي تنظم من 

قبل مجموعة شــباب حي الضباط، ومبشاركة 12 فريقا شعبيا ميثلون 

نخبة فرق منطقة صالح الدين.

يف بداية املباراة كان الفريقان حذران وتبادال الهجامت الخجولة اال 

العزاين  حامده  املتألق  متكن  أن 

مــن تســجيل أول األهــداف 

شباب  ليحاول  السينام  لنجوم 

الضبــاط التعديــل لكن دفاع 

الســينام بقيادة كبتنه جعفر 

الدعجــري كان باملرصاد ويف 

تعرض  الثاين  الشــوط  بداية 

نجم شــباب الضباط عبدالرب 

ثابــت للطرد بعد ملســة للكرة 

باليد متعمداً ليتسيد السينام اللقاء ويحرز الظهري الطائر وليد نبيل ثاين 

األهداف قبل أن يختتم أبو بكر الســيد ثالثية السينام بعد مراوغة رائعة 

وأنها أروع.

بهذا الفوز يتأهل نجوم الســينام لنهايئ البطولة لينتظر الفاز من 

مباراة الشهيد عيل اليافعي و القطان فيام يغادر شباب الضباط البطولة 

من دورها النصف النهايئ.

وقد أدار املباراة باقتدار الحكم الدويل حسني باحزيم. 

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تأيت كمساحة وفاء تقديراً لروح فقداء 

حــي الضباط الذين قدموا يف حياتهم الكثري لهذا الحي ويحظى برعاية 

كاملة ولجنة مرشفه من شباب الحي تحرص عىل الوصول باألمور إىل 

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

من بو�بة �للو�ء 11 �صاعقة.. �لأهلي �أول 
�لو��صلني �إىل ربع نهائي دوري �لفقيد �لعي�صائي

زلز�ل �صباب مكري��س يزيح جبل 
هكار يف بطولة با�صغري �مل�صبحي

بثالثية م�صتحقة جنوم �ل�صينما �إىل 
نهائي دوري فقد�ء حي �ل�صباط

غد�.. �فتتاح مباريات �جلولة �لثالثة يف دوري عدن �ملمتاز


