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عدن / األمناء/عالء عياش :

النفط منافسه  كســب فريق رشكة 
الجامعة بأربعــة مقابل هدف يف املباراة 
التي جمعت الفريقــن يف إطار الجولة 
األوىل،  املجموعة  لحســاب  الخامســة 
ضمن منافســات بطولة كأس شــهداء 
ميناء عدن للحاويــات لكرة القدم، والتي 
تنظم برعاية رشكة عدن لتطوير املوانئ، 
وتســتضيف مبارياتها أرضية ملعب فان 
سيتي بكريرت، وتقام مبشاركة ١٤ فريقًا 
واملرافق  املؤسســات  مختلــف  ميثلون 

الحكومية بعدن .
ويدين فريق رشكــة النفط ملهاجمه 
فتحي الجابر الذي استطاع إحراز رباعية 
فريقه يف اللقاء، بفضل األداء الكبري الذي 
 ( الثاين  املباراة  قدمه وخاصة يف شوط 
شــوط تســجيل األهداف( ، بعد انتهاء 

نتيجة الشــوط األول بالتعادل السلبي دون 
أهداف، يف حن سجل هدف فريق الجامعة العبهم بسام عيل 

الحبييش .
وبهذا الفوز رفع فريق رشكة النفط رصيده إىل 9 نقاط ، 
يف حــن تجمد رصيد فريق جامعة عدن عند الـ 10 نقاط يف 

صدارة املجموعة .
ويف املباراة األخرى التي أقيمت لحساب املجموعة الثانية 
تقاســم فريقا الرتبية ورشكة مصايف عدن نقاط املباراة التي 
جمعت بينهام، بعد انتهاء املواجهة بالتعادل اإليجايب بهدفن 

لكل فريق .
تقدم مبكرا فريق مصايف عدن بهدف ســجل يف الدقيقة 
األوىل من الزمن املباراة بواسطه عامد الدحيمي، قبل أن يعود 
فريــق الرتبية للمباراة بهدف نارص عــيل نارص الذي اقتنص 
كرة وســط دربكة يف منطقة جزاء املصايف أودعها الشباك 
يف الدقيقة 18 من زمن الشــوط األول الذي انقضت دقائقه 

بالتعادل بهدف لكل فريق .
حاول فريق الرتبية مع انطالق الشوط الثاين يف ترجمة 
تفوقه الواضح يف اللقاء بتســجيل هدف يريح األعصاب، إال 
أن رياح املباراة جاءت عكس املتوقع بتسجيل املصايف لهدفه 
الثاين بواســطة مارسيل عوتن إثر تسديدة من خارج منطقة 
الجزاء خادعت حارس الرتبية، العبو فريق الرتبية استشعروا 
املســؤولية وحاولوا تدارك وضعهم يف املباراة وعدم الرىض 
وقبول الخسارة التي قد تضعف آمال الفريق باملنافسة، وكان 
لهم ما سعوا من أجله بتسجيل هدف التعادل الثاين عن طريق 
نارص عيل نارص الذي أعاد فريقه للمباراة يف الدقيقة 18 من 
زمن الشــوط الثاين، لتميض بعدها دقائق املباراة دون جديد 

لينتهي اللقاء بالتعادل االيجايب بهدفن لكل فريق .
التعادل منح الفريقان نقطة لكل منهام، حيث رفع فريق 
املصــايف رصيده إىل 8 نقاط ، بينام رفع فريق الرتبية رصيده 

إىل 5 نقاط .

املكال/  األمناء / خاص:

الرئيســية  اللجنة  أعلنت 
حرضمــوت  كأس  لبطولــة 
لكرة القدم، أمس االثنن، عن 
دور  مباريات  برنامج  مواعيد 
الثامنية من بطولة النســخة 
التي يرعاها محافظ  السابعة 
حرضموت األســتاذ مبخوت 
ومبشاركة  مايض  بن  مبارك 
للبطولة   الراعــي اإلعالمــي 
وإخوانه  العمقــي  رشكــة 

للرصافة. 
املنظمة  اللجنة  وأصدرت 
ستقام  التي  املباريات  برنامج 

بنظام الذهاب واإلياب بعد انتهاء مباريات دور 16 بإعالن 
تأهل املكال وســالم الغرفة واكتامل وصول  الفرق الثامن 
إىل هذه املرحلة الحاسمة والهامة من البطولة التي شارك 
فيها منذ االنطالقــة 44 ناديًا , بلغ 16 ناديًا منها املرحلة 

الثانية وتأهل حاليًا 8 أندية للمرحلة الثالثة .
واعتمدت اللجنــة املنظمة امللعــب األوملبي وملعب 
بارادم الحتضان  مباريــات دور الثامنية ) ذهابًا وإيابًا 
( وســتجرى مباريات دور الذهاب يومي 27 و28 يناير 

2023 عىل تجرى مباريات دور اإلياب )العودة ( يومي 3 
و4 فرباير 2023 ويتأهل النادي الفائز مبجموع املباراتن 

للمرحلة الربعة دور األربعة )نصف النهايئ(.  
وسيكون جدول املباريات عىل النحو التايل :

دور الذهاب: 
- الجمعة 27 يناير 2023:

 تضامن حرضموت x  املكال - بارادم املكال 
اتفاق الحوطة x سالم الغرفة - األوملبي سيئون

لودر/ األمناء/ عارف أحمد:
 

يف أجواء من اإلثارة والتشويق وحسن التنظيم تتواصل وبوترية عالية عىل أرضية 
ملعب صالح الرتايب مبنطقة العن يف مديرية لودر محافظة أبن مباريات بطولة دوري 
كرة القدم الشــتوي لفئة الناشئن حتى الصف التاسع أسايس التي تقام برعاية رباط 
العن ودعم الشخصية االجتامعية املعروفة أحمد عبدربه قاسم أليس والتي يشارك فيها  
17 فريقا وزعوا إىل 6 مجموعات تتنافس بنظام  الكل مع الكل عىل أن يتأهل االول من 

كل مجموعة إىل الدور الثاين.
وقد أقيمت عرص يومــي أمس األول األحد وامس االثنن مباراتن  ، جمعت األوىل 
فريقي الصيوعي والشعلة يف إطار املجموعة الثالثة والتي انهاها األول لصالحه بنتيجة 
عريضة قوامها خمســة أهداف دون مقابل عكســت أحقية ناشئي الصيوعي بخطف 
نقاط املباراة الثالث بعد أن قدموا أداء جيدا استعرضوا فيه مهاراتهم الفنية عىل أرضية 
امللعب واجادوا يف اســتثامر الفرص التي أتيحت لهم عىل مدار شوطي اللقاء مكنتهم 
من زيارة شباك منافسهم يف خمس مناســبات وتحقيق الفوز بخمسة أهداف بيضاء 

عززت من حظوظهم يف انتزاع بطاقة التأهل الوحيدة عن املجموعة إىل الدور الثاين.
 فيام حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة املباراة الثانية والتي جمعت فريقي 
غزة واالمــواج ضمن املجموعة الثانيــة والتي عجز من خاللها العبــو الفريقن من 
الوصول إىل الشباك رغم تعدد الفرص التي أتيحت لهام خالل شوطي اللقاء.. ليضع كل 

فريق نقطة يف رصيده. 
أدار املبــاراة األوىل تحكيميا مهــدي عزيز فيام أدار الثانية الكابنت ســامل نارص 

الكوين.  
وتشهد مباريات دوري الناشئن حضورا جامهرييا كبريا وتنافسا مثريا بن جميع 
الفرق املشــاركة لحصد ببطاقة التأهل الوحيدة من كل مجموعة من املجموعات الست 

املؤهلة للدور النهايئ الحاسم.

 سقطرى / األمناء / خاص:
 

وســط أجواء من التنافس والحامس اختتمت مدرسة ثانوية قلنسية مبحافظة 
أرخبيل ســقطرى صباح األحد بطولتها الرياضية األوىل لكــرة القدم بفوز  الصف 
الثالث ثانوي عىل نظريه الصف الثامن أسايس يف املباراة النهائية بنتيجة 3 - 1 خالل 

البطولة التي أقامتها إدارة املدرسة.
وأعلنت اللجنة املنظمة للبطولة عن فوز الطالــب إبراهيم بأحقية بجائزة أفضل 
العب فيام حاز نارص سامل مصبح عىل لقب أفضل حارس والطالب أبوبكر سامل عىل 

لقب هداف الدوري والطالب أحمد سامل سعد عىل لقب أفضل مدرب.
وأكد األســتاذ محمد حنفي، مرشف البطولــة، إىل أن اإلدارة تعتزم إقامة العديد 
من األنشــطة الرياضية األخرى كجزء من األنشــطة الالصفية إىل جانب األنشطة 
الثقافية التي سبق وأقامتها خالل الفصل الدرايس األول، الفتًا إىل أن بطولة كرة القدم 
حققت نجاحا كبريا يف إبراز ميول الطالب ومواهبهم، وأعرب حنفي عن امتنانه إلدارة 

املدرسة وهيئة التدريس وكل من ساهم يف إنجاح البطولة.

رياضة

النفط يك�صب اجلامعة.. والرتبية وم�صايف عدن حبايب 
اإثارة وت�صويق يف دوري 
الرباط ال�صتوي للنا�صئني

بطولة ثانوية قلن�صية الأوىل لكرة 
القدم تتوج الثالث ثانوي بطال

يف بطولة شهداء ميناء عدن للحاويات..

اجلمعة 27 يناير انطالقة مباريات دور 
الثمانية من بطولة كاأ�س ح�صرموت ال�صابعة


