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عدن/ األمناء / عالء عياش :

استعاد فريق التالل نغمة االنتصارات وذلك بعودته من أرضية 
ملعب باوزير باملعال بفوز مثني ومســتحق عىل مستضيفه فريق 
شمســان بثالثة اهــداف دوم مقابل يف إطــار مباريات الجولة 
الخامســة لدوري عدن املمتاز لكرة القدم لألنديــة والذي ينظم 
برعاية محافظ املحافظة األستاذ أحمد حامد مللس وبالتنسيق مع 

مكتب الشباب والرياضة بعدن .
وداوى العبو فريق التالل جراحهم عىل حساب فريق شمسان 
، والعودة مجددا لســكة االنتصارات بعد الخســارة املفاجأة التي 
تلقاها األسبوع املاضية عىل أرضية ميدانه ملعب الشهيد الحبييش 
بهدف دون مقابل ، لريفع رصيــده إىل 6 نقاط من ثالث مباريات 
لعبها ، يف حني حساب الفريق مباراتان مؤجلة من الجولة األوىل 

والثالثة .
بالعودة ملجريات اللقاء فلم يشهد شوط املباراة األول أي جديد 
باســتثناء بعد املحاوالت الخجولة التي مل تقلق دفاعات الفريقني 
لينتهي الشــوط ســلبيا دون اهداف .. تبدلت احوال الفريقني يف 
الشوط الثاين وشهدت تفاصيله إثارة وتشويق وخاصة من جانب 
العبــوا الفريق التاليل الذي متكنوا يف فرض ســيطرة يف دقائق 
الثلث األول من اللقاء والوصول ملناطق الخطر لدفاعات شمســان 
لتأيت الدقيقة 16 محملة بخرب تاليل ســعيد بتسجيل الهدف األول 
عن طريق متوسط ميدانه حمد شوطح ، لتستمر السيطرة التاللية 
ويعزز مهاجمه ارشف أحمد ســعيد تقدم فريقه بتسجيل الهدف 

الثاين يف الدقيقة 25 .
حاول العبو فريق شمســان يف العرشيــن الدقيقة املتبقية 
يف تســجيل حضورهم والعودة للقاء من خالل بعض املحاوالت 
التــي صدمت بجدار دفاعي تكرست امامــه كل املحاوالت ، وعند 
الدقيقة 35  بأقدام قائد الفريق محمد املداري ومن تســديدة من 
خارج منطقة الجزاء غالطت حارس شمســان بعد ارتطامها بأحد 
املدافعني غريت طريقها للشباك معلنة هدف تاليل ثالث قىض عىل 
أحالم العودة لفريق شمسان ، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لفريق 

التالل بثالثة اهداف دون مقابل .

نال جائزة أفضــل العب يف املباراة قائد فريــق التالل محمد 
املداري ، وتسلمها من الكابنت القدير جميل سيف الشهري ) بتمباكو 

( العب نادي شمسان واملنتخبات الوطنية يف الزمن الجميل .
ويف مباراة القمة األخرى التي جرت عىل ملعب الفقيد باحبيب 
بالربيقة وجمعــت املتصدر وحدة عدن ومضيفه فريق الشــعلة 
بحضــور جمهور كبري ملــئ مدرجات وجنبــات امللعب وانتهت 

تفاصيله بالتعادل اإليجايب بهدف يف كل شبكة .
تقدم فريق وحدة عدن بهدف االســبقية بواسطة العبه محمد 
رايض بعد اســتغالله لعرضية مثالية يف دقائق الشوط الثاين من 
اللقاء ، ليعادل الشعلة النتيجة برأسية جميلة سكنت الشباك كان 
منفذها برباعة محمود نارص ، لينتهي اللقاء بتعادل عادل الفريقني 
، يف تحصل العب وحــدة عدن وليد كداف عىل جائزة أفضل العب 

يف املباراة وسلمها املدرب الوطني املعروف محمد عبدالله سامل .
أمــا املباراة الثالثة التي أقيمت عىل ملعب الشــهيد الحبييش، 
وجمعت فريقي الروضة والجالء، وفيها خيب فريق الروضة آمال 
كل من حرض املباراة، بعد أن قدم أداًء ســيئا، عىل غري العادة يف 
املباراة الســابقة، فيام قدم فريق الجالء مباراة قوية وأســتطاع 

الفوز بها بثالثة أهداف مقابل هدف.
الشوط األول شــهد سيطرة من جانب فريق الجالء، واستطاع 
الهداف الشاب عىل عدنان تسجيل هدف التقدم يف الدقيقة الـ 25، 
ثم أضاف الهدف الثاين يف الدقيقة الـ 45، لينتهي الشــوط األول 

بتقدم الجالء بهدفني دون رد.
ويف الشــوط الثاين تغري الحال، وسيطر فريق الروضة عىل 
امللعب، وهاجم مرمى الجالء مــن كل الجوانب، وأضاع مهاجموه 
عددا من الفرص حتى الدقيقــة 18 التي حصل فيها الروضة عىل 
ركلة جزاء نفذها بنجاح العب الوسط عثامن عبد النارص، وكادت 
الروضة أن تســجل هدف التعادل، لكن املخرضم ومهاجم الجالء 
عبدالله يســلم استطاع أن يحســم األمور بتسجيله الهدف الثالث 

للجالء، لتنتهي املباراة بفوز الجالء بثالثة أهداف مقابل هدف.
 بعد املباراة اختارت اللجنــة املنظمة العب نادي الجالء محمد 
عيل الوحييش بجائزة أفضل العب يف املباراة وتسلمها من الكابنت 

منري الدين حمود.

رياضة

لودر  / األمناء / عارف أحمد :

حســم فريق عرفان بطاقة املجموعة الرابعة املؤهلة إىل نهايئ تجمع لودر 
يف إطار بطولة  أكتوبر ألنديــة أبني بعد أن نجح يف إزاحة فريق العني بهدفني 
نظيفني يف اللقاء الــذي جمعهام عىل ملعب جوبان مبنطقة الحضن يف إطار 
منافسات املســابقة التنشــيطية لألندية التي ينظمها فرع اتحاد الكرة بأبني 
احتفاء بالذكرى الـ 58 لعيد ثورة 14 اكتوبر املجيدة  بالتنسيق مع مكتب الشباب 
والرياضة وتقام بدعم من الشيخ أحمد صالح العييس رئيس االتحاد العام لكرة 
القدم واألستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة واللواء أبوبكر حسني سامل 
محافظ أبني مبشــاركة 20 ناديا وزعوا إىل خمس مجموعات بحسب التوزيع 

الجغرايف وتلعب بنظام خروج املهزوم من مرة واحدة.
املباراة جاءت قويــة ورسيعة خاصة من جانب عرفان الذي اســتطاع أن 
يحسم النتيجة خالل الشوط األول من خالله تسجيله  هدفني متاليني عرب عيل 
بدر فرج و  نارص أحمد قاســم ،  عىل اعتبار أن الشوط الثاين مل يشهد أي تغيري 
عىل مستوى النتيجة عىل الرغم من محاولة الفريق العيناوي العودة إىل اللقاء 
غري أن مســاعي العبيه يف الوصول إىل شباك خصمهم مل يكتب لها النجاح يف 
ظل الحضور الجيد لالعبــي عرفان الذين نجحوا يف الحفاظ عىل تقدمهم حتى 
النهاية..  ليؤكدوا احقيتهم يف نيل بطاقة التأهل األوىل اىل نهايئ تجمع لودر ، 
يف انتظار الطرف الثاين املتأهل والذي سيتحدد من خالل مواجهة اليوم السبت 
والتي ستجمع فريقي زارة والعني يف ختام لقاءات املجموعة الثالثة التي تضم 
أربعة اندية وذلك للكشف عن هوية بطل تجمع لودر والذي سيحجز أحد مقاعد 
الدور النصف النهايئ مبشــاركة الصاعدين من املجموعــة األوىل والثانية عن 
تجمــع اندية دلتا أبني باإلضافة إىل بطل تجمع انديــة يافع وذلك لتحديد بطل 

كأس ثورة 14 أكتوبر ألندية محافظة أبني.

كتب /  نبيل ماطر :

انطلقت بطولة الذكرى الـ 58 لثورة 14من اكتوبر املجيدة، مبشاركة 
أندية أبني من مركــز العاصمة زنجبار وبحضور جامهري غفريه امتألت 
بهم مدرجات ملعــب البلدية التابع لنادي حســان وكذلك ملعب البيتي 
اكرب مدن الدلتا دارت املســتديرة بأقدام الالعبــني عىل مالعب ترابية ال 
ترتقي بتطورات الكرة يف عرصنا الحديث نشاهد برازيل اليمن من قلب 

تلفحها  ووجوههم  زنجبــار  العاصمة 
األتربة ال يغادر الالعبون إال وقد امتألت 

مالبسهم بأكوام من األتربة.
تعالــت األصوات مناشــدة الوزير 
نايف صالح البكري الذي وعد بتعشيب 
مالعب منطقة الدلتا إال أنه مل يِف بوعده 
بالرغم أنه أطلق عىل العام 2020-2021 
عام املشــاريع إال أن مشــاريع الوزارة 

كانت مناطق الدلتا مستثناة منها .
ملاذا منطقة الدلتــا تواجه احتقانا 
كبريا من قبل وزارة الشباب والرياضة؟  
مالعبها  بتعشيب  األحقية  ألبني  أوليس 
كشــبوة وعدن وســيئون؟ وهي من 
رفدتكم بالعبيها ومثلو هذا الوطن خري 
متثيل! كل عواصم املحافظات عشــبت 
مالعبهــا إال أبني وخاصة منطقة الدلتا 
ملاذا وزير  الجميع يتســاءل:  الذي ظل 
الشباب والرياضة يستثني منطقة الدلتا 

من تعشيب مالعبها؟
معايل الوزير البكري ننقل لك أصوات الالعبني والجامهري والكوادر 
الرياضية التي تناشــدك املخوة وتناشــدك املســؤولية وتناشدك بكل 
املناشــدات التي تطرق بابك لبلوغ كرمك وعطفــك ألبناء منطقة الدلتا 
فالجميع يشــيد مبا قمت به من تعشيب للمالعب يف املنطقة الوسطى 

بأبني وهذا تشكر عليه .
فهل ســيحرك الوزير نايف البكري املياه الراكدة بدلتا أبني؟ ويقوم 
بتوفري عشــب للمالعب بدلتا أبني ويخرس األلسنة التي تدعي أن عدم 
تعشــيب مالعب الدلتا ألغراض سياســية وإنني أستبعد ذلك عىل وزير 
الشــباب نايف البكري الذي ينظر لجميع الالعبني وكل املناطق اليمنية 

بعني املسؤول املحب والخدوم لبلده.

التالل يداوي جراحه بثالثية يف مرمى �شم�شان وال�شعلة والوحدة حبايب بدوري عدن املمتاز

املنتخب الأوملبي ي�شل الدوحة لاللتحاق مبع�شكر خارجي قبيل ت�شفيات اآ�شيا

اأزاح العني بثنائية.. عرفان اإىل نهائي جتمع لودر 
لبطولة 14 اأكتوبر 

برازيل اليمن يلعبون على 
الرتاب يا وزير ال�شباب!

املنسق اإلعالمي/ صالح العماري:

وصلت بعثة املنتخب الوطني األوملبي، 
أمــس الســبت، إىل مطار حمــد الدويل 
بالعاصمــة القطرية »الدوحــة« ملواصلة 
املعسكر الخارجي استعدادا  للمنافسة يف 
23 عاما التي تحتضن  تصفيات آسيا دون 
األوىل  املجموعة  مباريات منتخبنا، ضمن 
أكتوبر   25-31 الفرتة من  »الدوحة« خالل 
الجاري، مبشاركة منتخبات »قطر، سوريا، 

سريالنكا«.
الدوحــة  منتخبنــا يف  ويســتكمل 
معســكره الخارجي، الذي كان قد بدأه يف 
مدينة الخرب الســعودية يــوم 10 أكتوبر 
الجاري، وخاض خالله مباراة تجريبية مع 
نظريه الفلسطيني انتهت بالتعادل السلبي.

املعسكر الخارجي بالدوحة يأيت عقب 
املشاركة املرشفة للمنتخب يف بطولة غرب 
 4 التي حصد خاللها منتخبنا  آسيا بالخرب 
نقاط، من تعادل مــع الكويت، وفوز عىل 
عامن، وخســارة من بطل النسخة الثانية 
املنتخب  آســيا  لغرب  األوملبية  للمنتخبات 

األردين.


