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رياضة

عدن /  األمناء / خاص :

حقق فريق شمسان فوزه األول عىل 

حســاب فريق الجالء يف إطار منافسات 

الجولــة الرابعة يف بطولــة دوري عدن 

املمتاز لكــرة القدم والــذي يقام برعاية 

محافــظ املحافظة األســتاذ أحمد حامد 

مللــس وبالتنســيق مع مكتب الشــباب 

والرياضة بالعاصمة عدن  .

وجاء فوز شمســان عىل منافســه 

فريــق الجالء بهدفــن مقابل هدف يف 

املبــاراة التي اقيمت عىل ملعب الشــهيد 

الحبيــي بكريرت ، حيث ســجل لفريق 

شمســان العبه حسن ياسن ، يف حن 

ســجل هدف فريق الجــالء العبه عوض 

اللحجي .

ويف اللقــاء الثــاين واصــل فريق 

الروضة تقديم عروضــه املميزة والقوية 

يف البطولة واستطاع يف احراج منافسه فريق الشعلة بعد أن اقتنص تعادال 

مثينا بنتيجة 3/3 يف املباراة التي اقيمت عىل ملعب الفقيد حسن باوزير 

بنادي شمسان باملعال .

ســجل أهداف املباراة لفريق الروضة عبدالله حيدان )هدفن( وقاسم 

الصافطة ، يف حن سجل اهداف الشعلة هائل الجامعي )هدفن( ومناف 

سعيد من ركلة جزاء.

ويف اللقاء اآلخر حقق فريق وحدة عدن - متصدًرا ترتيب فرق البطولة 

- فوزا صعبا عىل منافسه فريق الجزيرة بهدف دون مقابل يف املباراة التي 

اقيمت عىل ملعب الفقيد باحبيب بالربيقة ، وســجل هدف املباراة الوحيد 

العب وحدة عدن تامر سنان بالدقيقة ٢٤ من عمر الشوط األول .

وتختتم عرص اليوم األحد مباريــات الجولة الرابعة بلقاء يجمع فريقا 

امليناء والنرص بدار سعد عىل ملعب الشهيد الحبيي بكريرت .

أبني / األمناء / نبيل ماطر :

يحتضن عرص اليوم  األحــد،  ملعب البلدية 

الرتايب الكائن يف مديرية زنجبار مركز محافظة 

بطولة كأس   مباريــات  أوىل  أبــن،  

الذكرى الـ 58 لثورة 14 أكتوبر املجيدة 

ألندية محافظة أبن ، التي تقام برعاية 

معايل وزير الشــباب والرياضة نايف 

صالح البكري ومحافظ محافظة أبن  

اللواء الركن أبوبكر حســن ســامل و  

رئيس االتحاد اليمني  العام لكرة القدم 

الشيخ أحمد صالح العييس و بالتنسيق 

مع االتحاد العــام للعبة ومكتب وزارة 

وتنظيم  باملحافظة  والرياضة  الشباب 

فرع اتحــاد اللعبــة باملحافظة ، التي 

يشارك فيها 20 فريقا وزع اىل خمس مجموعات 

اعتمد فيها نظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 

 وتفتتح منافســات البطولــة بلقاء يجمع 

فريقي التعاون و الفجر الجديد يف إطار مباريات 

املجموعة األوىل التي تضم  اىل جانبها ) الهالل، 

شــباب الدرجاج ، بنــا،  أحــور ( حيث يطمح 

فيها طرفان املنازلة اىل تســجيل انطالقة قوية 

بالبطولة بتحقيق الفوز األول لالنتقال اىل محطة 

الدور القادم. 

عىل أن تقام عــرص يوم غــد االثنن ثالث 

مواجهات  تجمــع املواجهة االوىل فريقي الهالل 

وشــباب الدرجاج عىل ملعــب البلدية يف إطار 

منافســات املجموعة االوىل ومواجهــة الثانية 

الجيل  و  باتيس  تجمع فريقي ســد 

الصاعــد عىل ملعــب الفقيد حيدرة 

الكائــن يف مديرية خنفر  البيتــي 

يف اطار افتتــاح مباريات املجموعة 

التي تضم اىل جانبها حسان  الثانية 

وشــقرة ، فيام يلتقــي يف إفتتاح 

الوســطى فريقي  املنطقة  مباريات 

زارة وجوبان عىل ملعب جوبان يف  

إطــار املجموعة الثالثــة التي تضم 

)زارة ، جوبان(. 

هــذا وقــد اســتكملت اللجنة 

املنظمة كافة الرتتيبات والتجهيزات  لتكون البداية 

مثالية من كافة الجوانب لهذه املناسبة الغالية.

األمناء/ متابعات :

األردن، فوزا مهام عىل نظريه  حقق منتخب 

اليمني )1-2(، ضمــن املجموعة األوىل لبطولة 

غرب آسيا تحت 23 عاما، واملقامة يف السعودية.

وسجل هديف األردن عبد الله عوض بالدقيقة 

35 من رضبة جزاء، ومحمد عبد املطلب بالدقيقة 

88، فيام أحرز لليمن عمر الداهي )40(.

وتصــدر منتخــب األردن املجموعة األوىل 

برصيــد 6 نقــاط، مقابل 4 لليمــن، بانتظار ما 

ستسفر عنه نتيجة لقاء ُعامن )4 نقاط( والكويت 

)نقطة واحدة(، ، لتحديد هوية املتأهلن.

أصحاب  يتأهل  البطولة،  تعليامت  وحســب 

املراكز األوىل من املجموعــات الثالث، باإلضافة 

إىل أفضل ثاٍن إىل نصف النهايئ.

باتيس / األمناء / عارف علوان:

 أهدت القرعة فريق األمازون من الدرجاج تأشرية العبور األوىل إىل نصف 

نهايئ بطولة الفقيد الشــيخ  العيســايئ الكروية للفرق الشعبية يف نسختها 
الخامســة وذلك عىل حساب منافســه فريق األهيل من الحصن بعد تعادلهام 
ســلبا ، وعند تنفيذ ركالت الرتجيح يف املبــاراة التي جمعتهام عرص  الخميس 
عىل ملعب نادي الســد الريايض مبنطقة باتيس يف أوىل مباريات الدور ربع 
النهايئ للمســابقة التي ينظمها اتحاد باتيس للفرق الشعبية بدعم من مصنع 
باتيس لإلسمنت وتقام مبشــاركة 32 فريقا ميثلون مختلف مناطق دلتا أبن 

مبديريتي خنفر وزنجبار ، وبنظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 
 أوىل لقــاءات دور الثامنيــة للبطولة مل ترتق إىل املســتوى  املأمول بن 
الفريقن اللذين مل يقدما ما من شــأنه أن يلفــت االنتباه ، بعد أن طغى الحذر 

يف  أدائهام  عىل  الشديد 
شــوطي  فرتات  معظم 
اللقــاء ، الــذي خال من 
صنع الخطورة الحقيقية 
فيام  إال  املرميــن   عىل 
طــريف  ندر...ليقتنــع 
السلبية  بالنتيجة  اللقاء 
ركالت  إىل  واالحتــكام 
انتهت  والتــي  الرتجيح 
بالتعــادل 5/5  ، ليتــم 

اللجــوء اىل القرعة وفقا 
لالئحة لفض االشــتباك بينهام والتي ابتســمت لألمازون ، ليعلن نفسه اول 

الواصلن إىل املربع الذهبي. 
وكان من املقرر أن يلتقي عــرص الجمعة  يف ثاين مواجهات ربع النهايئ 
فريقا الربان من جعار واألهيل الحبيل من باتيس قبل أن تعلن لجنة املسابقات 
للدوري عن تأجيلها إىل وقت آخر بســبب تساقط األمطار الغزيرة عىل مدينة 

باتيس مساء الخميس وتأثر أرضية امللعب جراء ذلك.
وضعت القرعة فريقــي التعاون و الفجر الجديد يف املبــاراة اإلفتتاحية 
للمجموعة االوىل عرص يوم األحد املوافق 10 اكتوبر  عىل ملعب نادي حســان  
الكائن يف مديرية زنجبار وتستمر املنافسات  حسب الجدول املعد من قبل لجنة 

املسابقات. 
كام اعتمد االتحاد بطولة لفئة الناشــئن ملواليد 2006م التي ستنطلق بعد 

بطولة 14 اكتوبر املجيد . 
واكد االتحاد عىل االندية اإلســتعداد و االلتزام بالســن املحدد وان االتحاد 
ولجنة املســابقات لن تتهاون وســيتم الفحص والتدقيق وربط شهادة امليالد 

بشهادة املدرسية وستليها بطولة الشباب والرباعم .

مكيراس / األمناء / قاسم املسبحي

اكتمل عقد الفرق املتأهلة لدور نصف النهايئ من دوري باصغري املســبحي 
النسخة الخامسة مبديرية مكرياس والتي يدعمها ويرعاها الشيخ أحمد محمد 
املســبحي وذلك بتأهل أربع فرق وهم: ) تالل، البويب شباب الصومعة ، شباب 
عريب ، شــباب مرتعة( حيث شهدت مباريات دور الثامنية تنافس كبري و إثارة 

طــوال وقت املباريــات وحضور 
مســبوق  غري  كبري  جامهــريي 
وجميع املباريات كانت عىل ملعب 

نادي شباب مكرياس.
اللقــاء األول متكن تالل  يف 
البويب من تجاوز عقبة صقر العر 
بهدف وحيد سجله عيل العبيدي ، 
فيام استطاع شباب الصومعة من 
تغلب  أن  بعد  التأهل  بطاقة  كسب 
برضبات  العقلة  شباب  جاره  عىل 

الرتجيح بعد انتهاء املباراة بتعادل اإليجايب هدف لكل فريق.
ويف اللقاء الثالث تغلب شــباب عريب عىل منافسة نرص الحتار برضبات 

الرتجيح بعد انتهاء املباراة بتعادل السلبي .
و أخــرياً قمــة املواجهات حســمها شــباب مرتعة عىل حســاب جاره 
شــباب مكرياس عندما فاز عليه بهدف يتيم عــرص يومنا هذا الجمعة املوافق 
2021/10/8 حيث تعادل الفريقن يف شوط االول من املباراة ، والشوط الثاين 

شهد هدف جميل لشباب مرتعة سجله الخبري والقناص محمد الحنش .
هذا وقد حددت اللجنة املنظمة لدوري يــوم االثنن املقبل موعداً النطالق 
مواجهات دور األربعة بلقاء دريب مكرياس والذي يجمع تالل البويب وشــباب 
عريــب فيام يلتقي الثالثاء يف ثاين مباريات ذات الدور ويلتقي فريقا شــباب 
الصومعة وشــباب مرتعة والفائزان من هاتن املباراتن سيناال رشف التواجد 
يف املباراة النهائية ال أقوى وأفضل دوري مبديرية مكرياس عىل اإلطالق واملقرر 

إقامتها يوم الجمعة املقبلة.

اليوم.. التعاون والفجر اجلديد يق�شان �شريط 
افتتاح بطولة اأكتوبر الكروية لأندية اأبني

فوز قاتل لأوملبي الأردن على اليمن يف بطولة غرب اآ�شيا

القرعة تهدي الأمازون تاأ�شرية العبور الأوىل 
اإىل ن�شف نهائي دوري الفقيد العي�شائي

�شباب مرتعة يكمل عقد الفرق املتاأهلة 
اإىل ن�شف نهائي دوري با�شغري امل�شبحي

�شم�شان يحقق فوزه الأول والرو�شة يوا�شل تقدمي عرو�شه القوية يف دوري عدن املمتاز


