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يف ختام اجلولة االخيرة من البطولة

غدا اجلمعة  ..ال�شعلة والتالل وجها لوجه  ..ملن يبت�سم اللقب ؟
عدن  /عالء عياش :

ســيكون ملعــب الفقيد صالــح باحبيب
بالربيقة عرص غد الجمعة عىل موعد مع مشهد
ختامي و مرسحــا لتفاصيــل ملحمة كروية
جامهرييــة ولقاء ناري يجمع فريق الشــعلة
وفريق التالل يف املباراة االخرية من االســبوع
االخري لــدوري بلقيس الكروي ألندية محافظة
عدن والتــي نظمها اتحاد كــرة القدم برعاية
رشكة امللكة بلقيس للطريان .
يوم اخري ومشهد اخر يروي تفاصيل بطولة
كروية تعلن عن طي ورقتها االخرية  ،بعد اكرث
من شهرين شهدت من خاللها مالعب العاصمة
عدن منافســة وأجواء رياضية مليئة باإلثارة
والندية يف سنة اوىل بطولة بلقيس لكرة القدم
.
لقاء كروي مثري وتتويــج مرتقب لن يقبل
القســمة عىل اثنني سيسعى احد الطرفني من
الرمي بكامل الثقل واالوراق لإلطاحة باآلخر يف
نزال وتنافس كروي جامهريي من العيار الثقيل
الخطى فيه مرفوض وغــر مقبول  ،وفرصة
أخــرة لفض الرشاكــة والرتبــع عىل عرش
البطولــة االوىل التي أتت اكلهــا فنيا وحققت
الهداف املراد من تنظيمها .
المجال امام فريق الشعلة متصدر الرتتيب
برصيد  40نقطة والذي ســيخوض اللقاء عىل
ارضه وبني جامهريه  ،سوى الفوز ومصالحة

جامهريه الغفــرة املتعطشــة للتتويج بلقب
البطولة بعد مشوار طيب ومميز رسم تفاصيله
نجــوم الفريق يف  17جولة ومبــاراة ماضية
حقق من خاللها الفوز ب  12لقاء والتعادل يف
 4مباريات  ،فيام تعرضت الكتيبة للخسارة يف
مباراة واحــدة وكانت امام الخصم فريق التالل
يف الجولة التاســعة من دور ذهاب البطولة ،
وميتلك الفريق افضل سجل تهديفي بتسجيله
 55هدفا  ،فيام تلقت شــباكه  14هدفا طوال
مشواره يف البطولة .
ويف الجهة املقابلــة لن يكون طريق نجوم

القطن يفوز على �سيئون ويت�أهال لدور
الثمانية يف بطولة املاهر بح�ضـرموت ..

القلعة الحمراء التالل
مفروشــا بالورود ومحفوف باملخاطر خاصة
وهو يدخل اللقــاء بفرصة واحدة وهي تحقيق
الفــوز والثالث النقاط للظفــر بلقب البطولة
والخســارة قد تذهب به بعيدا عن الوصافة يف
ظل تربص املنافس وحدة عدن .
ال خيار ثان امام ابنــاء املدرب قيس محمد
صالح لتتويج مجهوداتهم بكأس البطولة بعد
مشــوار حافل باالنتصارات واالداء النموذجي
الذي رســم مالحمه نجــوم الفريــق خالل
منافســات البطولة بتحقيقهم النرص يف 12

ال�شيخ النخعي يرعى كروية اجلالء
الرم�ضانية للفرق ال�شعبية ..
األمناء  /عدن  /عارف علوان:

سيئون  /جمعان دويل :
حقق فريق شــباب القطن فوزا مثينا
وغاليا عىل فريق سيئون بهدف يف نهايئ
مباريــات املجموعة الرابعــة يف املباراة
التي جمعتهام عىل ارضية ملعب الشهيد
جواس بسيئون بتلك النتيجة رفع القطن
رصيده اىل  6نقاط من فوزين وخســارة
محتال املركــز االول يف املجموعة الرابعة
فيام ظل ســيئون عىل رصيده السابق 4
نقــاط من فوز وتعادل وخســارة محتال
املركز الثاين ليتأهال اىل دور الثامنية عن
املجموعة الرابعة من بطولة املاهر الثالثة
لكرة القــدم التي ينظمها فرع قدم الوادي
بتمويل مجموعة املاهر التجارية بأرشاف
مكتب وزارة الشباب والرياضة .
شــوط املباراة االول انتهى سلبا بني
الفريقني ومتكافئــا يف األداء من خالل
متركز اللعــب يف منتصف امللعب والكرات

املتناقلة املقطوعة والهجامت التي التشكل
خطورة عىل مرمى الفريقني .
ويف شــوط املباراة الثاين اســتطاع
القطن من تسجيل هدف املباراة الوحيد يف
الدقيقة  67برأســية مهاجمه فؤاد عيضة
بن ســنكر باســتغالله كرة مرسلة من
منتصف امللعب اىل العمق الدفاعي لسيئون
وبخروج غري مو ّفق من حارس ســيئون
لريتقي لها مع وجــود التغطية الدفاعية
ملدافعي ســيئون ليســكن الكرة شــباك
سيئون  ,ســيئون ظهر مبستوى العبيه
يف االحتفــاظ الزائد للكرة وبطئ يف بناء
الهجامت برغم وصولهم اىل مرمى القطن
لكن مهاجميه افتقدوا اللمسة االخرية لهز
شــباك القطن فيام اعتمد العبي القطن
عىل الهجامت املرتدة الرسيعة مع صالبة
الدفاعات يف رسعــة تخليص الكرات من
املناطق املحظــورة  ,لتنتهي املباراة بفوز
القطن بهدف .

مباراة والخســارة يف مبباراتني  ،فيام تعرقل
بالتعادل  3لقاءات ســجل  41هدفا  ،وصاحب
اقوى دفاع بتلقي مرماه ل  9اهداف  ،حصد 39
نقطة بفارق نقطة وحيدة عن املتصدر الشعلة .
لقــاء الجبابرة كام اطلق عليــه يتوقع ان
يحمل بني تفاصيله االثارة والتشــويق وموعد
مــع املتعة الكرويــة التي يشــتاق وينتظرها
جمهــور الفريقني الذي ســيحاول من اضافة
جرعة ومتعة اضافية تضفــي جامال ورونقا
خاصا ملجريــات اللقاء الناري الذي ســيكون
فرصة التفوت لطريف النزال .

اســتكمل نــادي الجــاء
الريــايض كافــة الرتتيبــات
املتعلقــة بانطــاق البطولــة
الكرويــة الرمضانيــة للفــرق
الشــعبية مبديرية خور مكرس
وتستضيفها مالعبه خالل الشهر
الفضيل والتي تقام برعاية ودعم
الشخصية التجارية واالجتامعية
والرياضية الداعمة الشيخ نارص
عبداللــه نارص النخعــي املدير
التنفيذي لرشكة النخعي لتأجري
السيارات.
وأوضح الكابنت عبدلله عوض يف سياق ترصيحه
بأن قيادة النادي قد أنهت كل األمور املتعلقة بالبطولة
يف شــتى الجوانب التنظيمية و اللجان املرشفة والتي
تقام تحت مظلة دعم وســخاء الشخصية االجتامعية
والتجاريــة والرياضية الداعمة الشــيخ نارص عبدالله
النخعي ( أبو محمد ) املديــر التنفيذي لرشكة النخعي
لتأجري السيارات الذي وفر كل مقومات نجاح البطولة
وإخراجها يف أبهى صورة  ،والذي يضع بصامته تجاه
الشباب والرياضيني يف مديرية خور مكرس ويقدم كل
وسائل وسبل النجاح الستمرار .
ذكر ذلك ل (األمناء ) الكابنت عبدالله عوض األمني
العام لنادي الجالء الريايض والذي كشف عن أهمية هذه
البطولة والتي تقام مبشــاركة  36فريقا شعبيا ميثلوا
مختلف إحياء مديرية خور مكرس وتقام بنظام خروج
املغلوب يف عدد من مالعب خور مكرس ...مشــرا إىل
أن هذه البطولــة والتي تعد األوىل من حيث عدد الفرق
األكرث مشاركة تأيت ضمن اهتاممات النادي بأبنائه يف

تنافس رشيف يعزز مــن روح األلفة
واملحبة بني أبناء املنطقة .
وأوضح الكابــن عبدلله عوض
يف ســياق ترصيحه بأن قيادة النادي
قد أنهت كل األمــور املتعلقة بالبطولة
يف شتى الجوانب التنظيمية و اللجان
املرشفــة والتــي تقام تحــت مظلة
دعم وسخاء الشــخصية االجتامعية
والتجارية والرياضية الداعمة الشــيخ
نارص عبدالله النخعــي (أبو محمد )
املدير التنفيذي لرشكة النخعي لتأجري
السيارات الذي وفر كل مقومات نجاح
البطولة وإخراجهــا يف أبهى صورة ،
والذي يضــع بصامته تجاه الشــباب والرياضيني يف
مديرية خور مكرس ويقدم كل وســائل وسبل النجاح
الســتمرار ودميومة األنشــطة الرياضيــة بالتعاون
والتنسيق مع قيادة نادي الجالء وكل الجهود التي تصب
يف خدمــة الرياضة وتعزيز دورهــا يف حياة املجتمع
واألفراد.
واختتم الكابنت عبدالله عوض ترصيحه بالقول  :أن
مثل هكذا بطوالت رياضية تزيد من التواصل االجتامعي
خالل الشهر الفضيل ما بني سكان املنطقة وكقذالك ما
بني الالعبني أنفســهم  ..منوها إىل أن أنشطة النادي
ســوف تتوسع خالل شــهر رمضان املبارك وان جعبة
النــادي ممتلئة بالكثري من األنشــطة خالل الشــهر
الفضيل...متمنيــا أن تنجح إدارة النــادي يف إيصال
رســالتها إىل املجتمع والالعبني خري نجــاح .مثمنا
جهود الداعم الرســمي البطولة السيخ نارص النخعي
وهو الرجل الذي أثبت عشــقه للرياضة والشباب وهو
جهد يستحق كل الشكر ومحط إعجاب وتقدير الجميع.

