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يف النسخة السادسة لبطولة الفقيد العيسايئ..يف النسخة السادسة لبطولة الفقيد العيسايئ..

رياضة

عدن/ األمناء/ عالء عياش:
عبدالرحمــن  الدكتــور  أوضــح 
الوطني  منتخبنا  طبيــب  الرشجبي، 
األول لكــرة القدم، أن بعض الالعبني 
يعانون من وعكات صحية بســيطة 
يف الجهاز التنفــي العلوي نتيجة 
تقلبات األجــواء حاليا وهناك بعض 
اإلصابات الســطحية والكدمات التي 
وإعطاء  مبارش  بشكل  معها  نتعامل 
الراحة السلبية لبعض اإلصابات التي 

رمبا تتفاقم يف حالة االستمرارية.
وأشــار الرشجبي الــذي يتواجد 
بصورة مؤقتة مــع املنتخب الوطني 
الذي يقيم معســكره بعــدن، حتى 
األول:  للمنتخب  طبيــب  اختيار  يتم 
الغذايئ  الجانب  الرتكيز عىل  "نحاول 

لتوفري الســعرات الحرارية املطلوبة 
لالعبــني، باإلضافــة إىل محارضة 
تتناول أرضار الســهر عىل العب كرة 
القدم والتي ترتبط أحيانا باالستخدام 
املفرط للهاتــف النقال واإلدمان لدى 

بعض الرياضيني".
وأكد الدكتور الرشجبي عىل أهمية 
تناول املاء بواقع أربعة لرت يوميا نظرا 
للمشاكل املرتتبة عىل عدم تناول املاء 
بالشكل املطلوب وتأثري الجفاف عىل 
نشــاط العضالت والرتكيــز الذهني 
أن  البدين، مضيفــا إىل  واملجهــود 
هناك برنامج استشــفايئ قادم يتم 
الجهاز  مــع  بخصوصه  التنســيق 
الفني، شاكرين لكم تواجدكم اليومي 
لتغطية نشــاط املنتخــب منذ اليوم 

األول لتامرين املنتخب.

سيئون / األمناء/ جمعان دويل :
مبنطقة  التعــاون  فريــق  حقق 
مثينا  فوزا  القطــن  مبديرية  العقاد 
وغاليا عىل حســاب فــرق االتفاق 
بالحوطــة مبديرية شــباب بعد أن 
حول خسارته يف شوط املباراة األول 
بهدفني سجلهام يف  فوز  إىل  بهدف 
شوط املباراة الثاين، يف املباراة التي 
جمعتهام عــر أمس االول الجمعة 
االوملبي  استاد ســيئون  أرضية  عىل 
صمن املجموعة الخامسة يف جولتها 
الثانية من بطولــة كأس حرضموت 

لكرة القدم يف نسختها الخامسة.
لجنة  بتنظيم  البطولــة  وتحظى 
قدم  فرعــي  من  حرضمــوت  كأس 
الوادي والســاحل بــإرشاف مكتبي 

بوادي  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
وســاحل حرضموت وبرعاية كرمية 
مــن محافظ محافظــة حرضموت 
األســتاذ / مبخوت مبارك بن مايض 
ورعاية إعالمية مــن رشكة العمقي 
النتيجة  وبتلك   ، للرافــة  وإخوانه 
يف  نقاط  ثــالث  أول  التعاون  وضع 
فيام  الخامسة  املجموعة  يف  رصيده 
بقي االتفاق رصيده خاليا من النقاط.

تحكيمــي  طاقــم  املبــاراة  أدار 
يتكــون من: يف الســاحة الحكم / 
عىل  وساعداه  السقاف  هادي  محمد 
الخطوط محمد ســليامن الجهوري 
ورسور بارسور والحكم الرابع محمد 
إداريا/  املبــاراة  جامل لريض، راقب 
أبوبكر،  الشــيخ  بن  محضار  هاشم 
ومقيام للحكام / أحمد سعيد بزعل .

عدن/ األمناء/ خالد هيثم:
الخامسة  الجولة  منافســات  أســفرت 
الــذي يقام  الوحدة -  من دوري أســمنت 
عبدالله  "عيل  الفقيد  املؤســس  كأس  عىل 
العيســايئ" - ألوان املشهد األخري، للبطولة 
التي تقام بنظام النقاط وتأهل األول ليكونا 
يف مساحة خوض منازلة أخرية عىل اللقب.

مجريات الجولة الخامسة التي مرت عىل 
البعض عن حســم  واقع خاص، بحث فيه 
األمــور ، والبعض اآلخر التمســك باآلمال، 
جاء عىل منحنى خاص منح فريقي الزمالك 
واالتحــاد بطاقتي املشــهد األخــري ، دون 
الحاجة لحسابات الجولة األخرية التي تقام 

األسبوع القادم.
 الزمالك الذ كان يحتــاج نقاط مواجهة 
الســد، نجح يف ذلك من خالل تفوق رصيح 
، فرض من خاللــه ما يريد من خالل قدرات 
العبيه وجــودة تحرك محمد العنربي ، الذي 
كان حلقة الربــط يف صناعة الهجمة مع 
زميله بالل قمحان وتحركات عامر ياســني 
والذهــاب اىل مناطق الخطــر للبحث عن 

الشباك والتسجيل. 
مرور الدقائق، مكــن العبي الزمالك من 
بسط نفوذ قوي عىل مساحات امللعب ، من 
خالل تحكم ف صناعة الهجمة الخطرة التي 
نالت من شباك الســد مرة ومرتني ، لتنهار 
معنويات العبــه وتفوق العب الزمالك بزادة 
قلة االهداف ، التي وصلت اىل خامســية ، 
ســجل منها محمد العنربي " ثالثة" وعامر 
ياســني هدف واخر عكي ، وسجل للسد 
املجعيل .. ليكون الحصاد زملكاوي ، رفع به 
الرصيــد اىل 12 نقطة ، وضامن العبور اىل 
النهايئ قبل الجولــة االخرية جائزة االفضل 
يف اللقاء نالها فهد االرسائييل ، وتســلمها 
رئيس اللجنة املنظمة الكابنت "وسيم القعر" 

.
ويف اللقاء الثاين ، وعطفا عىل املعطيات 
السابقة ، كان االتحاد الذي يقوده " وسيم 
القعر" يف مســاحة مفتوحة ليكون طرف 
آخر يف النهايئ ، وهو يواجه فريق الســد 
الذي كان أمام فرصة أخرية للبقاء يف صلب 
املنافســة ، وهو ما منح املباراة ، مســاحة 
من التشــوق والرتقب ، مبا ميكن أن يقدمه 
النقــاط الثالث   الفريقني ، يف حســابات 

للوصول اىل ما يريدان. 
 ، القدم  االقدام وكرة  البدايات ولغة  حوار 
حاول فها العني ، ان كون ند عىل املشــعب 
االخرض ، من خــالل ترتب صفوف واعتامد 
الدفاع املكثــف ونقل الكرة بهجمة مباغتة ، 
وصل فها وأقرتب يف عدد من املرات ، حاول 
من خاللها الوصول اىل شباك االتحاد ..اال ان 
حارس مرمى االتحاد " احمد فريد " منع ذلك 
.. فتعددت الفــرص ومر االوقات عىل حالة 
متكافئة ، قبل ان سمك االتحاد بروح امللعب 
وسطر عىل منطقة صناعة اللعب ، بوجود 

" القعــر" وخربته مع كــرة القدم .. فكان 
لالتحاد قدرة ابرز واكرب يف حســم الفرص 
والتسجيل يف شــباك العني ، لتتعزز الثقة 
لدى العبي االتحاد ، بفتح امللعب ونقل الكرة 
حام ارادوا ، رغم محــاوالت العن ونجمهم 
محمد الكلدي ، لتذهــب املباراة اىل مواعيد 
النهاية ، بفوز مستحق لالتحاد بــ 6 أهداف 
مقابل هدفني ، سجلها وسيم القعر وفيصل 
عبدالحميد  ومحمــد  هدفني"   " الصبيحي 
ونارص الشــيبة .. وســجل للعني "محمد 

الكلدي" .
جائزة األفضــل يف اللقاء نالها "حارس 
االتحــاد" احمد فريد" وتســلمها من اكرم 

نارص مدير عالقات اسمنت الوحدة 
أدار املواجهتــني الدويل الســابق أحمد 

الوحييش .
يف ترتيــب الفــرق مع ختــام الجولة 
12 نقطة يف  الخامســة يكون االتحــاد  
الصدارة ، بفارق االهداف عن الزمالك , العني 

6 نقاط ، والسد بدون رصيد.

باتيس / األمناء / عارف علوان :
حجزت فرق النر من زنجبار والشــباب 
من يرامس والنجم من باتيس مقاعدا لها يف 
محطة  الدور ربع النهايئ من بطولة الفقيد 
الشــيخ عيل عبدالله العيسايئ الكروية يف 
نســختها السادســة والتي ينظمها اتحاد 
الفرق الشعبية مبنطقة  باتيس بالتنسيق مع 
دائرة الشباب والطالب بانتقايل أبني وتقام 
برعايــة كرمية من قبل رشكة العيســايئ 
مختلف  من  فريقا   33 ومبشاركة  لألسمنت 
مناطق دلتا أبــني مبديريتي زنجبار وخنفر 

وبنظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 
وجاء تأهل بطل النســخة املاضية النر  
بعــد أن ســحق فريق كاظمة مــن املخزن 
برباعية نظيفة يف  مباراة قوية من جانب 
حامل اللقب النر الذي أحكم قبضته عىل 
زمــام األمــور ، بعد أن تقــدم بهدفني يف 
الشــوط األول حمال توقيع بــدر العويني ، 
االول برأســية جميلة ومتقنه ، والثاين من 
تسديدة من داخل صندوق العمليات.. وحسم 
نــر زنجبــار النتيجة لصالحــه بهدفني 
عندما  الثاين  الشــوط  مطلع  يف  رسيعني 
أضاف محمــد مزبع الهــدف الثالث وفهد 
الرسكال الرابع رغم مســاعي فريق كاظمة 
بتقليــص الفارق عرب عدد مــن املحاوالت 
قادها العباه نزار رزق وحامد جعم مل تثمر 
عن أي يشء يف ظل الحضور الجيد لالعبي 

النر عىل أرضية امللعب.
فيــام جاء تأهل شــباب يرامس   بعد أن 
حقق فوزا مثينا عىل فريق الشباب من الرواء 
جمعتهام  التي  املواجهــة  يف  وحيد  بهدف 

عر الجمعة والتي شــهدت حضور مدير 
العامة لإلعالم بوزارة الشــباب  عام اإلدارة 
الرياضة وأبن يرامس وأبني األستاذ شكري 
حســني ، ومدير عام مديرية خنفر املحامي 
مازن بالليل اليوســفي ،  ومدير مســاعد 
املنطقة الفرعية لألشغال العامة عدن- أبني 
رأفت عيل عثامن ، ومدير مكتب الشــباب 
والرياضــة م/ خنفر رفعــت محمد بقبق،  
ومتكافئة  قوية  مبــاراة  واقع  من  وجاءت 
حملــت يف مفرداتهــا الكثري مــن الندية 
واالثارة يف مواعيدها خالل شــوطي اللقاء 
لتكون آخر املحطــات لصالح العبي يرامس 
الذين كانــوا يف املوعد للوصول إىل غايتهم 
ومرادهــم بهدف وقع عليه الالعب حســن 
منذوق يف الشــوط الثاين والذي شــهدت 
أيضــا دقائقه األخرية ضيــاع رضبة جزاء 
عىل شــباب يرامس بعد أن كانت العارضة 

باملرصاد لتسديدة معاد كمبش.
أما تأهل النجــم من باتيس وصيف بطل 
النســخة الرابعة فقد جاء من بوابة ركالت 
الرتجيح وعىل حساب جاره فريق النر بعد 
تعادلهام بهدف يف كل شــبكة.. حيث كان 
النجم السباق يف التســجيل مبكرا برأسية 
مهاجمة رائد صالح يف الدقيقة السادســة 
من الشوط األول قبل أن يدرك النر التعامل 
الثانية عن طريــق مهاجمة  يف الحصــة 
نواز.. ليضطــر الفريقني إىل االحتكام إىل 
بينهام والتي  االشتباك  لفك  الرتجيح  ركالت 
الذين سجلوا خمس  النجم  ابتسمت لالعبي 

ركالت مقابل إهدار النر لركلة.  
هــذا وال زال مهاجم فريــق النر من 
زنجبار بطل النسخة املاضية )بدر العويني( 
يتصدر قامئــة هدايف الــدوري حتى اآلن 

برصيد 3 أهداف.

دوري اأ�شمنت الوحدة.. مناف�شات اجلولة اخلام�شة تك�شف طريف النهائي

ن�شر زجنبار و�شباب يرام�س وجنم باتي�س حتجز مقاعدها يف حمطة دور الثمانية

طبيب املنتخب الأول: و�شع الالعبني 
جيد ول وجود لالإ�شابات القوية

التعاون يقلب خ�شارته اإىل فوز على التفاق 
يف بطولة كاأ�س ح�شرموت لكرة القدم


