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رياضة

عدن/ األمناء/ عالء عياش: 
مباريات  الجمعة  غــد  عرص  تنطلق 
بطولة  منافسات  من  السادسة  الجولة 
دوري عدن املمتاز لكــرة القدم لألندية 
والذي ينظــم برعاية محافظ املحافظة 
وبالتنسيق  أحمد حامد مللس  األســتاذ 
مع مكتــب الشــباب والرياضة بعدن. 
وتشهد منافســات الجولة إقامة ثالثة 
لقاءات عرص غد الجمعة ، حيث يلتقي 
وحدة عدن والجالء عىل ملعب شــهداء 
وحدة عدن بالشــيخ عثامن ، يف حني 
يســتضيف ملعب باوزيــر باملعال لقاء 
ملعب  وســيكون   ، والتــالل  الروضة 
الشهيد الحبييش بكريرت عىل موعد مع 

لقاء فريق امليناء وشمسان. 
وتستكمل مباريات الجولة السادسة 
عرص بعد غد الســبت بإقامة مباراتان 
، حيث يلتقــي يف املباراة األوىل فريقا 
املنصورة ونرص عدن عىل ملعب الفقيد 
العلواين باملنصورة ، ويف ديريب مدينة 
جاره  الشــعلة  فريق  يلتقــي  الربيقة 
الجزيــرة عىل ملعب الفقيــد باحبيب 
الجولة  مباريات  وشــهدت   . بالربيقة 
لكرة  املمتــاز  لدوري عدن  الخامســة 
القدم لألندية اقامة خمس لقاءات عىل 
مالعــب االندية باملحافظة واســفرت 
عن مواصلــة فريق وحدة عدن صدارته 
لرتتيب فرق الدوري بتعادله مع مضيفه 
الشعلة بهدف يف كل شبكة ، يف حني 
األوىل  الخســارة  املنافسات  شــهدت 

لفريــق الروضــة الذي قــدم عروض 
املاضية  األربــع  الجوالت  مميــزة يف 
من املنافســات من فريق الجالء بثالثة 
أهداف مقابل هدف، وعودة فريق التالل 
بفوزه عىل شمسان  االنتصارات  لسكة 
بثالثة اهداف دون مقابل ، وصعد فريق 
املنصورة املركز الثاين بعد تحقيقه لفوز 
صعب عىل منافســه امليناء بهدف دون 
مقابــل ، وانتهى آخر لقــاءات الجولة 
والــذي جمع فريقــا الجزيرة وضيفه 
النرص بالتعــادل اإليجايب بهدفني لكل 

فريق . 
الجولة  حتــى  الهدافني  ويتصــدر 
مناف  الشعلة  وســط  العب  الخامسة 

ســعيد بـ 5 أهــداف، ويــأيت خلفه 
محمد  عدن  وحدة  نادي  وظهري  مدافع 
لنادي  الشــاب  املهاجم  لكن  بارويس، 
الجــالء عيل عدنــان اللحجــي دخل 
املنافســة بقوة بعد تسجيله 3 أهداف، 
ويأيت بعدهام 12 العبا برصيد هدفني، 
املحوري  وهام: عىل حفيظ وعيدروس 
وتامر ســنان من وحدة عدن، ونارص 
أحمد نارص والخرض سامل من الشعلة، 
وقاســم أحمد قاســم وأنور حســني 
الروضة، وســامل  وعبدالله حيدان من 
املوزعي من التالل، وحسني ياسني من 
الجزيرة،  من  الرحيم  وعبد  شمســان، 

وخالد مهدي من نرص عدن.

عدن / األمناء / خاص :
الستار  الخميس  اليوم  عرص  يســدل 
عن منافســات بطولة شــهداء كاسرتو 
للفرق الشعبية مبديرية املعال والتي تقام 
، ونظمت  منافستها عىل ملعب كاسرتو 
برعاية كرمية من الشــخصية الرياضية 
واالجتامعية األســتاذ كريم منري األمني 
العــام للمجلس املحــيل مبديرية املعال، 
مختلف  ميثلــون  فريقا   ٤٤ مبشــاركة 
مديريات العاصمة عدن، ولعبت مبارياته 

بطريقة خروج املغلوب من دور واحد.
وســطر فريقا شــباب كاسرتو من 
مديرية  القاهرة  ومستقبل  املعال  مديرية 
الشــيخ عثامن، أســامءهم بأحرف من 
ذهب كطريف للموعــد الختامي واملباراة 
النهائية للبطولة التي حدد لها عرص اليوم 
الخميــس املوافق 21 أكتوبــر ، يف لقاء 
يســعى من خالله طرفا املنازلة األخرية 
إكامل املهمة واملشــوار املميــز بالنجاح 

والتتويج بلقب البطولة .
وجــاء تأهــل الفريقني "مســتقبل 
القاهرة وشــباب كاســرتو" إىل املباراة 
بحضور  حظيت  التــي  للبطولة  النهائية 
ومتابعــة جامهريية كبــرية، بعد األداء 
واملســتوى الالفــت الذي قدمــه نجوم 
الفريقان خالل مشــوارهم يف البطولة، 
الدور  من  ابتداء  البطولة  مراحل  واجتياز 
األول حتــى الوصول للمبــاراة النهائية 

بنجاح وعن جدارة واستحقاق .
تجدر اإلشــارة إىل أن بطولة شهداء 
كاسرتو للفرق الشــعبية مبديرية املعال، 
العام للمجلس  والتي تقام برعاية األمني 
املحيل باملديرية األســتاذ كريم منري ، قد 
نظمت تحت إرشاف لجنة تنظيمية مكون 

من عبده سعيد ) رئيس اللجنة ( وعلوي 
نارص وهــاين عيل وزياد زائــر  ووائل 

حمود وأحمد ادن وغالب أبو حبيب وعامر 
أبو سامل .

باتيس/ األمناء/ عارف علوان :
 تأهل فريق أهــيل الحبيل للمباراة النهائية لبطولة الفقيد الشــيخ 
عيل عبدالله العيســايئ الكروية للفرق الشعبية يف نسختها الخامسة 
بعد فوزه عىل جاره فريق األحرار بهدف وحيد  يف ديريب باتيس والذي 
جمعهام عــرص الثالثاء يف ثاين مواجهــات دور الدور نصف النهايئ 
للمســابقة التي ينظمها اتحاد الفرق الشعبية مبنطقة باتيس مبديرية 
خنفر بدعم من مصنع باتيس لإلســمنت والتي أقيمت مبشــاركة 32 
فريقا من مختلف مناطق دلتا أبــني مبديريتي زنجبار وخنفر واعتمد 

فيها نظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
وبهذا الفــوز يتأهل األهيل ملالقــاة النرص من زنجبــار الذي عرب 
األمازون من الدرجاج بذات النتيجــة يف اول لقاءات دور االربعة ، يف 
موقعــة الختام املرتقبة  التي تقرر اقامتها عرص الجمعة القادم ،  وذلك 
من أجل الكشف عن هوية البطل الذي سيعتيل عرش النسخة الخامسة 
وتدوين اسمه يف سجل أقوى وامتع البطوالت التي تقام عىل مستوى 

دلتا أبني )الفقيد العيسايئ( ألول مرة يف تاريخه.
مجريات لقــاء الديريب جاءت عىل صيغة مثرية  يف ظل مســعى 
كل الفريقني إىل تتويج جهودهام يف املشــاوير السابقة ونيل تأشرية 
العبور الثانية اىل محطة الختام املرتقبة.. فمع صافرة البداية اتضحت 
فيه الرغبة لدى الطرفني من خالل محاوالت متتالية عىل املرمى،  قبل أن 
ينجح العب األهيل محمد سامل يف تسجيل هدف التقدم  يف د/ 19 بعد 
أن تلقى كرة عرضية من زميله عباس الخرض سددها مبارشة اىل املرمى 
انتهت به أحداث الشوط األول واملباراة بعد أن مرت أوقات الشوط الثاين 

بني محاوالت من الطرفني مل تغري يشء يف واقع النتيجة.
حرض املبــاراة عضو انتقايل محافظة أبني عيل الســاكت، ورئيس 
اتحاد باتيس للفرق الشعبية، رئيس نادي السد الريايض االستاذ فاروق 
عيل عبيد)أبو جميل ( ونائب رئيس نادي التعاون الريايض صالح نرص 
مهدي، ورئيس اتحاد الرواء للفرق الشــعبية نرص امسعيدي والقايض 
عبد الفتاح املقفعي ، ومدير مدرســة الســد مازن بالليل.. ونقلت عرب 
اإلذاعة الداخلية للملعب بصوت املعلق الريايض نارص محسن العطوي.

املنسق اإلعالمي/ صالح العماري:
شهد ملعب اإلرســال بالدوحة، املباراة الودية الثانية ملنتخب 
اليمن األوملبي، أمام نظريه الفلبيني، يف إطار املعسكر الخارجي 

قبل تصفيات آسيا.
وخرج منتخب الفلبني فائزا بنتيجة املباراة 2/0، ســجلت يف 

الشوط األول الذي شهد تراجعا ألداء منتخبنا.
 وشهد الشوط الثاين تغيريات يف صفوف منتخبنا ، حيث قام 
الجهاز الفني بتعزيز الفريق بعدد من العنارص، األمر الذي أحدث 
تغيري يف شكل اللعب، واالستحواذ عىل مجريات الشوط الثاين، 

وإضاعة عدد من الكرات السهلة.
مدرب املنتخب الكابنت أمني السنيني، أكد لالعبني عقب املباراة 
أن هذا اللقاء محطة مهمة للمنافســة القادمة، والهزمية تقوي 
عزمية الفريق، واألخطاء درس لالستفادة، ودعا املدرب الالعبني 
إىل مراجعة رشيط املباراة ذهنيا، فــال ميكن الخنوع والرتاجع، 
بعــد أن أعطينا الناس وشــعبنا أمال، مشــريا إىل أهمية تجاوز 
أخطاء هذه املباراة يوم االثنني القادم 25 أكتوبر يف أول مباريات 

املجموعة األوىل للتصفيات.

ال�سعلة واجلزيرة اأبرز لقاءات اجلولة ال�ساد�سة لدوري عدن املمتاز

اليوم.. م�ستقبل القاهرة و�سباب كا�سرتو يف نهائي بطولة �سهداء كا�سرتو باملعال

اأهلي باتي�س يتاأهل ملالقاة ن�سر زجنبار يف 
نهائي دوري الفقيد العي�سائي

يف مباراته الودية الثانية.. املنتخب الأوملبي 
يخ�سر بثنائية اأمام الفلبني


