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التالل يطيح بال�شعلة ويرتبع كر�سي ال�صدارة ..واجلزيرة يفجر مفاج�أة وي�سقط �شم�سان
يف اجلولة األخيرة من بطولة بلقيس الكروية..

عدن  /عالء عياش :
قدم رئيس اتحاد كرة القدم بعدن املهندس محمد حيدان السياري باقة
شــكر وتقدير لقائد اللواء أول حامية رئاســية العميد سند الرهوة وأفراد
قيادة اللواء عىل الجهود الطيبة التي تبذل يف حامية وضبط وأمن وتأمني
ملعب نرص شــاذيل بحقات خالل املباريات التي تجــري عليه يف إطار
بطولة بلقيس الكروية ألندية عدن .
وعرب املهندس حيدان بالنيابة عن االتحاد واللجنة املنظمة للبطولة عن
عظيم االمتنان والتقدير لكل أفراد
األمن ومنتسبي اللواء أول حامية
رئاسية وعىل رأسهم الكابنت زاهر
فريد والذين ضحوا بيوم إجازتهم
وحرصو عــى التواجد يف أرضية
ملعب املباراة لتسهيل عملية تنظيم
ودخول الجامهري للملعب وخاصة
يف املباريات القمة والتي تشــهد
ريا مــن قبل الجمهور
حضورا كب ً
ً
الريايض ملتابعة اللقاء.
وقال املهنــدس محمد حيدان
يف ترصيح صحفي قصري " :إن
الجهود التي تبذل من قيادة اللواء
أول حامية رئاسية وأفراده تعطي
داللة تامة عــن الروح املرحة التي
تتجــى عند منتســبيه من خالل
التعاطي الخالق وبكل سالســة
مع تلــك الحشــود الجامهريية
التي تتقاطر من كل مكان ملتابعة
مباريــات البطولة مــن مدرجات
امللعب".
وختم املهنــدس حيدان رئيس اتحاد الكرة بعــدن أن ما يقدمه العميد
ركن سند الرهوة قائد اللواء األول حامية رئاسية وأفراد كتيبته ،يشء مهم
يقدم يف منوذج الروح الحريصة عىل املساهمة يف إنجاح بطولة رياضة
تعيد ملدينة عدن أمجادها وتاريخها الريادي كأول مدينة يف شبه الجزيرة
مارست الرياضة ولعبة كرة القدم..
تقام برعاية انتقالي أبني..

الهالل يحجز البطاقة الأوىل
لنهائي بطولة �شهداء اجلنوب

األمناء /أبني /عارف علوان:
حجز فريق الهالل البطاقة األوىل املؤهلــة إىل املباراة النهائية ضمن
منافسات بطولة شهداء الجنوب الكروية للفرق الشعبية للناشئني مواليد
2002م التي تنظمها القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل مبديرية زنجبار
ممثلة بدائرة الشــباب والطالب وتقام برعاية املجلس االنتقايل الجنويب
مبحافظة أبني مبشــاركة  14فريقا مثلوا مختلف إحياء وحارات زنجبار
واعتمد فيها نظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
وجاء تأهل الهالل كطرف أول للنهايئ بعدما تجاوز منافســه باجدار
بأربعة أهداف مقابل هدفني يف اللقــاء الذي جمعهام عىل ملعب البلدية
التابع لنادي حســان مبدينــة زنجبار يف أوىل مواجهــات دور األربعة
للمسابقة.
املبــاراة جاءت ممتعة ومثــرة ومحملة بالكثري مــن فواصل اإلبداع
واإلمتاع الذي سطره العبو الفريقني عىل أرضية امللعب  ،ويف ظل التنافس
املحمــوم بني الفريقني ألجل الوصول إىل املبــاراة النهائية واالقرتاب من
منصة التتويج  ،إال أن الكلمة األخرية كانت لالعبي الهالل الذين عرفوا كيف
يستثمروا الفرص التي أتيحت لهم وترجمتها إىل أربعة أهداف مقابل هدفني
بالء حس ًنا ومل يكونوا لقمة سهلة ملنافسهم.
لالعبي باجدار الذين أبلوا ً
وبهذا الفوز يتأهل الهالل إىل املباراة النهائية بانتظار الفائز من مباراة
األحرار واتحاد سواحل اللذين سيلتقيان يف ثاين مواجهات دور األربعة.

األمناء  /عدن  /عالء عياش :

حســم فريق التالل صدارة دور ذهاب
بطولة بلقيس الكرويــة ألندية محافظة
عدن بعد إزاحته لفريق الشــعلة بهدفني
لهدف يف املباراة التــي جمعت الفريقني
عىل ملعب نرص شاذيل بحقات يف إطار
منافسات الجولة األخرية من بطولة دوري
بلقيــس لكرة القدم والتــي يقيمه اتحاد
كرة القدم برعاية من رشكة امللكة بلقيس
للطريان .
ويف أجــواء جامهرييــة كبرية ويف
مشــهد ريايض أعاد معه رشيط ذكريات
املــايض وزمن كرة القــدم الجميل بعدن
اســتطاع العبو فريق التالل من كســب
الرهان وانتزاع ثالث نقــاط مثينة كانت
كافيــة وكفيلة لرتبعه عــى صدارة دور
ذهاب البطولــة برصيد  20نقطة وبفارق
األهداف عن فريق الشــعلة صاحب املركز
الثاين مؤقتا .
تفاصيل الشــوط األول يف بدايتها مل
يرتــق أداء الفريقني
تكــن منوذجية ومل
ِ
منحرصا يف وسط
للمتوسط وظل اللعب
ً
امللعــب دون إحداث الخطــورة عىل أحد
املرميني .
ومــع مــرور الدقائق تحســن أداء
الفريقــن من خــال بعــض النقالت
والتمريــرات القصرية  ،وســنحت بعض
الفرص الخجولــة والتــي مل يفلح أحد
الفريقني من الوصول عربها لشباك اآلخر
.
وبعد مــرور أكرث مــن  30د  .يفتتح
مدافع الشــعلة النتيجة لفريق التالل بعد
تسجيله لهدف عكيس يف مرماه  ،واضعا
فريق التالل يف املقدمة بهذا الهدف.
الهدف أعطــى الثقة لالعبــي التالل
الذين تخلصوا من الضغط فظهرت بعض
األلعاب التاللية املنظمة والتي من خاللها
متكن الفريق من الوصول لشباك املخرضم
ســامل عوض حارس الشــعلة بتسجيل
املهاجم سامل املوزعي لهدف التقدم الثاين
للتالل بعد اســتغالله لتمريرة عرضية مل

يتــوانَ يف إيداعها
الشباك .
فريق الشــعلة
حــاول قبــل انتهاء
الشــوط األول من
تقليــص الفــارق
ودخــول الشــوط
الثــاين بنفســيات
أفضــل وكان لهم ما
أرادوا بعد أن خطف
األنيق منيف جســار
كرة رأســية يودعها
يســار حارس التالل
مسجال هدف تقليص
الفــارق يف الثــواين
األخرية من دقائق الشوط األول .
الفرتة الثانية من املباراة حاول مدرب
الشعلة ماهر قاســم من تعويض مافاته
يف الشــوط األول  ،فدفع بثالثة العبني
يف بداية الشوط لســد الثغرات التي بدت
واضحة بغية ترتيب الصفــوف والعودة
ملجريات اللقــاء عىل صعيــد النتيجة ،
فامتلك الفريق زمام املبادرة بعد حســمه
ملعركة املناورات وشــن العديد من الكرات
التي وجدت أمامها دفاعــا صلبا بقيادة
نجم اللقاء حمزه الشحمي ورفاقه الذين
متكنــوا من إبطــال خطــورة املناورات
الشعالوية والحفاظ عىل شباكهم نظيفة
يف هذا الشوط .
وقبل نهاية اللقاء بدقيقة قام املهاجم
ســامل املوزعي من توجيه رضبة قاضية
للشــعلة بعد أن أهدر فرصة كانت سانحة
للتهديف ليعلن بعدهــا حكم اللقاء بفوز
التالل بهدفني دون رد .
• أدار املبــاراة تحكيميا الحكم املقتدر
واملجتهــد أكرم محمد الســقاف ( حكم
ساحة ) وســاعده عىل الخطوط مقداد
عيل نارص ( مساعد أول ) وجامل عبده (
مساعد ثاين ) وكان الحكم عبدالله العزب
حكام رابعا وراقبها فنيا أحمد الحسني .
• ويف نهاية اللقــاء اختارت اللجنة

املنظمــة للبطولة مهاجم التالل ســامل
املوزعــي للفــوز بجائزة أحســن العب
واملقدمة من رشكة امللكة بلقيس للطريان
راعي البطولة  ،وســلمها األســتاذ خالد
عبدالرحمــن املحبيش املديــر التنفيذي
للرشكة .
ويف اللقاء اآلخر فجر فريق الجزيرة
مفاجأة بإسقاطه لضيفه فريق شمسان
برباعية مقابل ثالثة يف اللقاء الذي جمع
الفريقــن عرص يوم أمــس عىل ملعب
الفقيد باحبيــب بالربيقة يف إطار نفس
الجولة.
سجل أهداف الجزيرة :
 أحمد الحامد (هدف ) و ســليامناملحروقي ( هدفني ) و عبدالرحمن حبش
( هدف ) .
وسجل اهدف شمسان خلدون محمد
( هدفني ) وحمودي الشيبة ( هدف ) .
وحاز العب الجزيرة سليامن املحروقي
عىل جائــزة أفضــل العــب يف املباراة
واملقدمة من رشكة امللكة بلقيس للطريان
راعي البطولة .
بهذا الفــوز يرفع الجزيرة رصيده إىل
 14نقطــة يف املركز الســادس مؤقتا ،
وبالخسارة تجمد شمســان عند رصيده
الســابق  16نقطة يف املركز الرابع مؤقتا
يف انتظار اكتامل باقي مباريات الجولة .

العمدة جمال ندمي خارج �أ�سوار البيت ال�شم�ساين

عدن  /خاص :
قدم الكابنت جامل نديم مدرب
الفريــق األول لنــادي شمســان
استقالته من تدريب الفريق  ،حيث
قرر عدم مواصلة مهمته التدريبية
مع الفريق الربتقايل يف دور إياب
بطولة طريان امللكــة بلقيس لكرة
القدم ألنديــة محافظة عدن  ،بعد
أن كان عــى رأس الجهــاز الفني
للفريــق ..وعــزا الكابــن جامل
نديم اســتقالته من تدريب الفريق
الشمســاين إىل أســباب خاصة..
مقدم ًا شــكره وتقديره للهيئة اإلدارية لنادي شمســان،
ولكل من كان مســاند ًا له أثناء تأديته ملهمته مع الفريق
الكروي.

هــذا وكان الكابــن جــال
نديــم قد قاد فريق شمســان يف
مباراتــه األخرية عــر الجمعة
أمام فريق الجزيرة ،والتي خرسها
برباعية مقابــل ثالثة أهداف يف
آخر مباريات جــوالت دور ذهاب
البطولة.
الجديــر بالذكــر أن الكابنت
واملــدرب جــال نديــم كان قد
تعرض خالل مشــواره التدريبي
مع شمسان يف دور ذهاب بطولة
بلقيس لثالث هزائــم أبعدته عن
الصدارة حيــث يقبع الفريق الربتقــايل حالي ًا يف املركز
الرابع يف قامئــة الرتتيب العام للبطولة مؤقت ًا برصيد 16
نقطة.

ردفان  /وضاح احلاملي :
برعايــة قائد اللــواء الخامس دعم وإســناد مختار
النويب ،ينظم قســم األنشــطة الرياضية باللواء ،دوري
شهداء ردفان لكرة القدم يف نسخته الثالثة مبشاركة 20
فريقا بنظام خروج املغلوب.
وقد تم إجــراء القرعة الخميس املــايض عىل ملعب
الفقيد جابر بردفان بحضور رئيس اللجنة املنظمة سعيد
املشأيل ونائبه شالل القطيبي واألستاذ أحمد عقيل ومدير
مكتب الشــباب والرياضة بردفان نجم الداعري ومندويب
الفرق املشــاركة وأســفرت نتائج القرعة عىل املواجهات
التالية.
وأســفرت نتائج القرعة عىل املواجهات التالية ابتداء

من اليوم الخميس القادم وهو موعد انطالق الدوري:
الحبيلني * العضبة
الشهداء * شعب الديوان
الجدعاء * الثمري
اتحاد تيم* الصمود
اتحاد العاصفة * السوداء
الربوة * اتحاد سبأ
عقيبه * اتحاد الجنوب
الوادي * شباب الراحة
املقاومة * سليك
العامير * حمراء بجري

اخلمي�س القادم ..انطالق دوري �شهداء ردفان لكرة القدم

