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" تقام برعاية املجلس االنتقالي اجلنوبي "

اليوم افتتاح بطولة الهوكي الرم�ضانية للفرق ال�شعبية

عدن  /خاص :

تنطلق عرص اليوم الخميس عىل ملعــب الهويك الرتايب بكريرت عدن بطولة
الهويك الرمضانية لكرة القدم الفرق الشعبية والتي تقام بدعم ورعاية من الدائرة
املحلية للشــباب والرياضة باملجلس املحيل محافظة عدن  ,مبشــاركة  32فريقا
شعبيا من مختلف مديريات العاصمة عدن .
وتفتتح البطولة عرص اليوم الخميس  25ابريل باملباراة االوىل والتي سيكون
طرفها فريقا صرب القاهرة  -الشــهيد رعد يف اوىل مباريات البطولة التي تستمر
حتى نهاية شهر رمضان الفضيل .
وكانــت اللجنة املنظمة للبطولة واملكونة من رئيــس اللجنة املنظمة للبطولة
الكابنت جامل نديم ونائبه األستاذ فهمي عبدالرب واألعضاء عصام عمر ومختار
محمد وســامل وليد ،قد اجتمعت صباح الخميس املاض يف مكتب مدير مديرية
صرية واجرت قرعة البطولة بحضور مندوبو الفرق أسفرت القرعة عن املباريات
التالية:
(حافة القايض – البادري)( ،الرزميت – النصيب)( ،الفقيد زهران – شــباب
البادري)( ،الخساف – الزعفران)( ،املرحيل –  20يونيو)( ،السكنية – القطيعي)،
(الصرب – الضياء)( ،الحسيني – األهلية)( ،شباب العيدروس – السبيل)( ،الجاملة
– العيدرويس)( ،صرب القاهرة – الشــهيد رعد)( ،شهداء خورمكرس – النعمي)،
(نرص الشيخ – اتحاد العريش)( ،صقور البساتني – القلوعة)( ،الدرينة – شباب
الفتح)( ،أبطال املالعب – السالم).

دوري اللواء اخلام�س م�شاه التن�شيطي
ي�صل �إىل حمطته النهائية ..

االمناء /موديه  /عارف أحمد :

حجز فريقا الكتيبة الثانية و موقع الجبل تأشــريت العبور إىل نهايئ دوري
كرة القدم التنشيطي الداخيل الذي أقيم برعاية قائد اللواء الخامس مشاه املرابط
مبنطقة موديه العميد /ســند محمد امليرسي وتنظيم دائرة النشــاط الريايض
باللواء والذي شاركت فيه  6فرق مثلت مختلف الكتائب العسكرية باللواء وزعت
إىل مجموعتــن بنظام الكل مع الكل من دور واحد  ،عىل أن يصعد اول وثاين كل
مجموعة إىل الدور النهايئ .
وجــاء تأهل الكتيبة الثانية كأول أطراف املباراة النهائية بعد أن تجاوزت فريق
البوابة بهدفني مقابل هــدف يف أوىل مواجهات الدور نصف النهايئ أمس األول
عىل ملعب معســكر اللواء مبوديه ..ســجل هديف الفائز املهاجم املشاغب عيل
حيدرة يف الشوط األول فيام سجل هدف الخارس معاذ القشربي.
وجاء تأهل فريق موقع الجبل كطرف ثاين إىل املباراة النهائية بعد فوزه عىل
فريــق املهام بهدفني مقابل هدف يف اللقــاء الذي جمعهام عرص أمس يف ثاين
لقاءات دور األربعة ..سجل هديف الفائز منري السمح ومنصور نارص ..فيام سجل
هدف الخارس بكري النهدي.
وأوضح رئيس دائرة النشاط الريايض يف اللواء الخامس مشاه الكابنت نزيه
الصالحي يف ترصيح ا (األمناء) أن اقامة هذا الدوري التنشــيطي مبشاركة يأيت
يف إطار حرص واهتامم قائد اللواء العميد ســند امليرسي عىل تفعيل النشــاط
الريايض عىل مستوى الوحدات العســكرية يف اللواء ملا لها من أهمية يف حياة
املقاتل والتي تعكس مدى جاهزيته البدنية والعسكرية ..الفتا إىل أن الدوري أفرز
العديد من املواهب الكروية والالعبني املميزين ليكونوا نواه لتشكيل منتخب ميثل
اللواء الخامس مشاه يف املســابقات الرياضية عىل مستوى املديرية أو العاصمة
عدن.

برباعية بيضاء..

ال�شعلة يق�سوا على اجلالء بدوري بلقي�س بعدن
عدن  /عالء عياش :
خطى فريق الشعلة خطوة مهمة يف طريق
الفوز ببطولة بلقيــس الكروية ألندية عدن بعد
تحقيقه لفــوز كبري ومهم عــى فريق الجالء
بأربعة اهــداف نظيفة يف اللقــاء املؤجل من
الجولة " "11البطولة التــي يقيمها اتحاد كرة
القدم برعاية رشكة امللكة بلقيس للطريان .
فوز الشعلة رفع من رصيدهم اىل  39نقطة
يف صدارة الرتتيب مبتعدا عن أقرب منافســيه
التالل بثالث نقــاط  ،فيام تجمــد الجالء عند
رصيده السابق  29نقطة مرتاجعا للمركز الرابع .
برباعية بيضاء للشــعلة سجلت يف الشوط
االول سجلت عن طريق منيف جسار ( هدفني )
 ،ومناف سعيد ومحمد الداحي لكل منهم هدف .
قاد املباراة يف التحكيم الدويل عيل الحسني
وساعده عىل الخطوط مقداد عيل نارص وجامل
عبده وكان عبدالله العــزب رابعا وراقبها احمد
الحسني .
تحصل العب الشــعلة منيف جسار عىل جائزة احسن
العب يف املباراة واملقدمة من رشكة امللكة بلقيس للطريان
راعي البطولة وسلمها الالعب الدويل عالء الصايص .
وكانت مباريات الجولة " "11املؤجلة قد افتتحت عرص
االثنني بفوز التالل بهدفــن دون رد عىل فريق الروضة ،
فيام توقفت مباراة املنصورة والنرص بقرار من حكم اللقاء
بعد تعرضه العتــداء من احد العبوا املنصورة اثناء ســر

اللقاء.
فيام حســم شمســان مباراته مع الجار امليناء عرص
الثالثاء بفــوزه بثالثة اهداف لهدفني عــى ملعب الفقيد
باوزير باملعال .
وشــهدت مباريات الثالثاء توقف مبــاراة وحدة عدن
والجزيرة ألخر مثان دقائــق لدواعي امنية وكانت النتيجة
تشري حينها لتقدم وحدة عدن بهدف دون مقابل .

تنظيم بطولة كروية رم�ضانية للوحدات الع�سكرية بعدن

عدن  /فضل اجلونة :
رئاسية اجريت يف قيادة اللواء
االول حامية رئاســية عملية القرعة
للفرق املشاركة يف بطولة الشهيد/
صالح قائــد الزنداين لكــرة القدم
الرمضانية والتــي تقام عرصا عىل
ملعب نرص شــاذيل التابــع لنادي
التالل الريايض بحقات ،تحت رعاية
ودعم قائد الوية الحامية الرئاســية
العميد الركن /نارص عبدربه منصور
هــادي وتنظيم قيــادة اللواء االول
حامية رئاسية وبالتنسيق مع دائرة
الرياضة العســكرية بوزارة الدفاع،
ومبشاركة وحدات الحامية الرئاسية
وعدد من وحدات املنطقة العسكرية
الرابعة ،وقد تم تحديد مباراة االفتتاح
بني فريقــي اللــواء االول حامية
رئاسية والدائرة املالية عىل ان تقام
يف ثاين رمضان .
بعد ذلك اجريت القرعة بحضور
مندويب الفرق املشاركة التي قسمت
اىل اربع مجموعات يتأهل فريقني

من كل مجموعــة اىل الدور الثاين
للبطولة  ،وقــد جاءت نتائج القرعة
عىل النحو التايل :
املجموعــة /االوىل اللواء االول
حاميــة رئاســية ،الدائــرة املالية،
اللواء  89مشــاة ،القاعدة اإلدارية،
املجموعــة الثانية/اللــواء الثالث

مشاة ،اللواء الرابع حامية منشاءات،
اللــواء الثالــث حاميــة رئاســية
املجموعة الثالثة /اللواء الثاين دعم
واسناد ،اللواء الرابع حامية رئاسية،
الدفاع الساحيل ،املجموعة الرابعة/
لواء النقل ،الرشطة العسكرية ،اللواء
 39مدرع.

بركالت الرتجيح ال�سوداء يجتاز حيد ردفان ويبلغ الدور ن�صف النهائي من بطولة ال�شهداء
ردفان  /وضاح احلاملي :

يف أول مباريــات الــدور ربع
النهايئ من دوري شهداء ردفان لكرة
القدم الذي يقــام برعاية قائد اللواء
الخامس دعم وإسناد مختار النويب
تقابل فريقا السوداء وحيد ردفان .
الشــوط األول ظهــر الحيــد
مبســتوى مميز ولعب بشكل منظم
وسجل هدف التقدم بواسطة أرشف
عبدالحبيب باملقابل ســجل السوداء
هدفني لكن تم الغاؤها األول بسبب

االشرتاك مع الحارس والثاين بداعي
التسلل لينتهي الشــوط بتقدم حيد
ردفان .
ويف الشــوط الثــاين اندفــع
الســوداء نحو الهجوم بغية تسجيل
هدف التعــادل وتحقق لــه ما أراد
وســجل التعادل عــن طريق وهيب
عيل لتنتهي  ،الدقائق املتبقية حاول
الفريقني التســجيل لكــن املباراة
انتهت بالتعادل ليتجه الفريقني إىل
ركالت الرتجيح وفاز فيها الســوداء
وبلغ الدور نصــف النهايئ وتتوقف

مغامرة حيد ردفــان عند الدور ربع
النهايئ لكنــه قدم بطولة رائعة جدا
يف أول مشــاركة ولقي مســاندة
جامهريية ونال إعجــاب الجمهور
الغفري الذي يحرض مباريات البطولة
 ..وقد حصل العب حيد ردفان أرشف
عبدالحبيــب عىل جائزة صاحب اول
هــدف يف دور  8مقدمة من مطعم
اإلمارات لصاحبه عبدالويل الدويك .
أدار املباراة الحكم مفيد الجابري
وساعده عبدالله عيل ومعني عقيل
وحكم رابع عبدالله مهدي .

