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رياضة

عدن / األمناء / عالء عياش :

حافظ فريق وحدة عدن عىل صدارته 
لدوري عدن املمتاز لألندية وذلك بتغلبه 
الروضة  فريق  منافســه  عىل  الصعب 
بثالثة أهــداف مقابل هدفني يف اللقاء 
املثري الذي جمع الفريقني عرص الجمعة 
عىل ملعب شــهداء وحدة عدن بالشيخ 
عثامن ، ضمــن مباريات الجولة الثالثة 
من منافسات البطولة التي تقام برعاية 
محافظ املحافظة األســتاذ أحمد حامد 
مللس وبالتنســيق مع مكتب الشــباب 

والرياضة بعدن .
واســتطاع العبو وحــدة عدن يف 
كســب نقاط املباراة بصعوبة من أمام 
منافســهم فريــق الروضــة مفاجأة 
البطولة من خالل االداء واملستوى الجيد 
وامللفت لإلنظار الذي يقدمه يف الجوالت 
املاضية للمنافسات ، حيث متكن وحدة 
متقدما  األول  الشــوط  انهاء  عدن يف 
بهدفني دون مقابل سجلهم تامر سنان 

ومحمد سعيد .
يف شوط املباراة الثاين اشتدت وترية 
ونســق االداء من الجانبني وخاصة من 
فريق الروضة الــذي متكن يف العودة 
وتســجيل هدفــني مــدركا التعادل ، 
فرحان وهدف عكيس  انور  بواســطة 
ســجله مدافع وحدة عــدن يف مرمى 
انتفاضة  الدقائق شهدت  باقي   ، فريقه 
وحداوية حاول من خاللها إضافة هدف 
النهاية  ثالث ، ومــع اقرتاب صافــرة 

يتحصل وحدة عدن عــىل ركلة نفذها 
بطريقة ســليمة قائده محمد بارويس 
مســجال هدف الفوز لفريقــه والذي 

انتهت عىل اثره املباراة .
الشعلة  الثاين عاد فريق  اللقاء  ويف 
من ملعب باوزير باملعال بفوز مستحق 
بعد تحقيقه الفوز عىل صاحب األرض 
بهدفني  شمســان  فريق  والجمهــور 
مقابل هدف ، ســجل اهداف املباراة من 
جانب فريق الشعلة مناف سعيد وهائل 
محمد ، يف حني ســجل هدف شمسان 

محمد صفوان .
عرص  أقيمت  أخــرى  مبــاراة  ويف 
الجمعــة يف إطار منافســات الجولة 
الثالثة انتزع فريق املنصورة فوزا مثينا 

عىل منافســه فريق الجالء بهدف دون 
مقابــل يف اللقاء الذي اقيم عىل ملعب 

الشهيد الحبييش بكريرت .
تسجيل  املباراة  مجريات  وشــهدت 
أرسع هدف يف البطولة لفريق املنصورة 
العنربي  الهداف حسن  وذلك عن طريق 
الذي مل ميهل العبو الجالء كثريا للدخول 
يف اللقاء واســتطاع يف خطف هدف 
قبل نهاية ٣٠ ثانية من صافرة البداية ، 

مانحا فريقه فوزا مستحقا .
مباراة  إقامة  تعرث  السياق  ذات  ويف 
فريق الجزيرة وامليناء والذي كان مقررا 
لهــا أن تقام أمس الســبت عىل ملعب 
الشــهيد الحبييش بسبب األحداث التي 

تشهدها مديرية صرية.

باتيس / األمناء / عارف أحمد:

تأهــل فريقا األمازون مــن الدرجاج 
والنرص من زنجبار إىل الدور ربع النهايئ 
الشــيخ  الفقيد  بطولة  منافســات  من 
عــي عبداللــه العيســايئ الكروية يف 
نسختها الخامســة والتي ينظمها اتحاد 
باتيس للفرق الشــعبية بدعم من مصنع 
باتيس لإلســمنت وتقام مبشــاركة ٣2 
فريقا ميثلون مختلــف مناطق دلتا أبني 
فيها  واعتمد  مبديريتي خنفر وزنجبــار 

نظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 

وجــاء تأهل األمازون مــن الدرجاج 
بعد متكن مــن تحقيق الفوز عىل  فريق 
الجزيرة الكود بهدفني نظيفني يف اللقاء 
الذي جمعهــام عرص الجمعة عىل ملعب 
باتيس يف  الريايض مبنطقة  السد  نادي 

إطار دور مثن النهايئ للمسابقة. 
لالعبه  التأهل  بهــذا  األمازون  ويدين 
أكرم أنور الذي فرض نفســه نجام للقاء 
بتســجيله هديف الفوز يف الشوط األول 
ليساهم يف عبور فريقه اىل محطة دور 

الثامنية. 
فيــام جاء تأهــل فريــق النرص من 
زنجبــار من بوابة القرعة عىل حســاب 

منافسه فريق الزمالك جعار بعد تعادلهام 
سلبا يف الوقت األصي وعند تنفيذ ركالت 

الرتجيح 5/5 .
وأقــرت اللجنــة املنظمــة االحتكام 
إىل القرعة لحســم النتيجة عند التعادل 
يف الوقــت األصي مــن دون االحتكام 
إىل ركالت الرتجيــح وذلــك عقب دخول 
الجامهــري إىل أرضية امللعب خالل تنفيذ 
النرص زنجبار  الرتجيح يف مباراة  ركالت 

والزمالك جعار.
الربان من جعار  اليوم فريقــا  يلعب 
واالتحاد مــن الحصن يف إطار دور مثن 

النهايئ للمسابقة.

األمناء / متابعات :
خرس فريق امليناء العدين أمام فريق اتحاد البليدة الجزائري  بنتيجة 
)65/85(، يف املباراة التي أقيمت الجمعة، عىل صالة برج العرب، ضمن 

الدور التمهيدي من البطولة العربية لألندية.
وقدم العبو فريق امليناء مباراة جيدة من ناحية األداء واســتطاعوا 
من الوقــوف بندية يف معظم فرتات اللقاء األربــع إال أن فارق الخربة 
واإلمكانيات ابتسم أخريا للفريق الجزائري الذي متكن من حسم املباراة 
بواقــع الفرتات األربع )  2١/١٩ _ ٤٧/٣٧ _ 66/٤٧ _85/65  ( لينتهي 
اللقاء بفوز جزائري )65/85( , يتبقى للميناء مباراة يخوضها غدا أمام 

الفتح املغريب .
ويخــوض اليوم ممثل الوطن الثاين فريق شــعب حرضموت لقائه 
الثاين يف البطولة أم الفتح السعودي، الثانية ظهًرا ، وكان فريق الشعب 
قد خرس مباراته األوىل أمام االهــي املرصي الخميس املايض ) ١2٤_ 

. )6٩
ويستضيف االتحاد السكندرى منافسات بطولة األندية العربية لكرة 

السلة يف نسختها الـ٣٣ يف الفرتة من 2٩ سبتمرب وحتى ٩ أكتوبر.

احلد / األمناء / عارف علوان :
يف أجواء كروية رائعــة مليئة بالحب والوفــاء والحنني للاميض 
نظمت اللجنة املنظمة للدوري الكروي التنشيطي الثالث بنادي الرشف 
الريايض مبديرية الحد يافع التابعة اداريا ملحافظة لحج مباراة كروية 
تكرميية لألخ عي محمد عبدالله الرئيس الســابق لنادي شباب الرشف 
الريايض والتي جمعت فريقي رواد الحد وقدامى نادي الرشف مبشاركة 

النجــم الذهبــي الكابنت 
رشف محفوظ نجم التالل 
األول  الوطني  واملنتخبات 

السابق.
التكرمييــة  املبــاراة 
وقائعها  احتضــن  التي 
الرشف  منطقــة  ملعب 
عرص  يافع  بالحد  اوسان 
الجمعــة،   األول   أمــس 
بالكثري  محملــة  جاءت 

من مفردات التشويق واللمســات الفنية البديعة التي قدمها الفريقان 
وحظيت باستمتاع الحشــد الجامهريي  الكبري ، كام قدم النجم الكبري  
رشف محفوظ فواصل من اإلمتاع الكروي واستطاع أن ميتع الجامهري 
الحارضة بالحركات الرائعة واالســتعراضية كام حفلت املباراة بغزارة 
األهداف التي بلغت 6 أهداف تقاسمها طريف اللقاء بواقع ٣ لكل منهام 
، ليتم االحتكام لركالت الرتجيح التي ابتسمت لقدامى نادي الرشف الذي 

نجح يف تسجيل 5 ركالت مقابل ضياع رواد الحد لركلة واحدة..
هذا وقد سجل أهداف قدامى الرشف الشــيخ ضاري واحمد تيخان 
وعبدالله صالح فيام سجل أهداف رواد الحد صالح البكري وفضل محمد 

وعادل قاسم..
حرض املباراة التكرمييــة مدير التأهيل والتدريب بوزارة الشــباب 
والرياضة ســعد العمري ومدير مكتب الشباب والرياضة مبديرية الحد 
محمد صالح مطيع و رجل الخري محمد عبد الرب الرشيف والشيخ عبد 
الرب صالح احمد الرئيس الفخري لنادي شــباب الرشف وعضو محي 
الحد صالح محمــد عوض ، والقيادي عبد الهــادي عبدالرحمن عضو 
الجمعية العمومية املجلس االنتقايل وعدد من الشخصيات االجتامعية 

والعسكرية باملديرية.
وكان نادي شباب الرشف الريايض بالحد يافع قد وجه دعوة للنجم 
رشف محفوظ مبعية لحضور املباراة النهائية لدوري الرشف التنشيطي 
الكــروي الثالث والتي بني فريقي األثريــاء  واالمجاد... كام تم تكريم 
النجم رشف محفوظ خالل مشــاركته يف مباراة أمس األول بدرع من 
قبل إدارة نادي شباب الرشف الريايض تقديرا لجهوده يف دعم رياضة 

الوطن.

وحدة عدن يتجاوز الرو�سة وال�سعلة يعمق جراح �سم�سان يف بطولة عدن املمتاز للأندية

الأمازون والن�سر اإىل ربع نهائي بطولة الفقيد العي�سائي اخلام�سة

�سلة امليناء يخ�سر اأمام البليدة اجلزائري 
يف البطولة العربية لكرة ال�سلة

فعالية كروية تكرميية باحلد يافع 
لرئي�س نادي �سباب ال�سرف ال�سابق

مبشاركة الهداف الذهبي شرف محفوظ..


