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عدن/ فضل اجلونة:
اســتهل فريق الشــعلة للكرة 
الطائرة مشواره يف بطولة الشباب 
للعبة، بفوز مستحق عندما تجاوز 
فريق النرص بثالثة أشواط نظيفة، 
الثانية  املجموعة  منافسات  ضمن 
الشــباب  من منافســات بطولة 
للكرة  الطائــرة ألندية عدن والتي 
الشباب  وزير  معايل  برعاية  تقام 
والرياضــة نايف البكري وإرشاف 
بعدن  والرياضة  الشــباب  مكتب 
الطائرة  الكــرة  اتحــاد  وتنظيم 
البطولة  تستمر  والتي  باملحافظة، 
للفرتة من 5 مارس حتى 11 أبريل 
عدن،  أندية  ومبشــاركة  2020م 
واضًحا  كان  الشــعالوي  التفوق 
الثالثة  األشــواط  مجريات  عىل  
الذي كســبها بجــدارة بعد تفوق 
منحهم  الــذي  وتألقهم  العبيــه 
املباراة بحســب  بنتيجة  الظفــر 
 )25/5()25/6( التالية:  األشواط 
النرص  العبو  ظهر  فيام   ،)25/4(
مبســتوى جيد عكس املشــاركة 
الطيب  والحضــور  النموذجيــة 
رضورة  عىل  النادي  إدارة  وحرص 

املشاركة إلعداد الفريق مستقباًل.
وكانت مباراة االفتتاح قد جرت 

فريقي  )الخميس( وجمعت  عرص 
املجموعة  عــن  والجالء  التــالل 
متقاربــة  مبــاراة  يف  األوىل، 
املســتوى واألداء وتبــادال الفوز 
بأشــواط املباراة الخمســة التي 
حســمت يف األخري للتالل بثالثة 
الجالء  شــوطني.  مقابل  أشواط 
الذي كان السباق يف الفوز بشوط 
املباراة األول بنتيجة 25/18، ولكن 
التالل حسم شــوط املباراة الثاين 
بنتيجة 25/21, ثم يعزز بشــوط 
الجالء  ليعود  بنتيجة 25/14،  ثاٍن 
إىل نغمة الفوز ويحســم الشوط 
بنتيجة 25/13،  الرابع لصالحــه 
لتزداد املباراة ســخونة وإثارة يف 
جاء  الذي  الخامس  الحسم  شوط 
اللقاء  ويحســم  التــالل  لصالح 
بنتيجــة 15/9 ويحقق  ملصلحته 
مشــوار  بداية  يف  املهــم  الفوز 

البطولة.
يرشف عــىل البطولة تحكيميا 
صالح  محمــد  التالية:  الحــكام 
االحمــدي )حكــم أول( ، مروان 
عيل نارص )حكم ثــاين( ، تنوير 
حسن إسامعيل )مسجل(، حسني 
إبراهيــم )الئحة(، وعىل  عبدالله 
الخطــوط توفيق ســعيد عثامن 

وعبدالله حسني عبدالله

األمناء / زجنبار/ نبيل ماطر :
نرص العيدروس واألماجد وجًها 
لوجه يف مسك ختام بطولة السيد 

الخامسية بأبني
أبني / زنجبار / نبيل ماطر :

رضب فريق نــرص العيدروس، 
موعدًا  عدن،  العاصمة  من  القادم 
ناريــًا مع نظريه فريــق األماجد 
صاحب األرض والجمهور مســاء 
محطة  يف  القــادم  األربعاء  يوم 
مســك ختام بطولة فقيــد الكرة 
النجم  الوطنية  اليمنية واملنتخبات 
القدم  لكرة  نارص  الســيد  أوسام 
للفرق  )الصــاالت(  الخامســية 
التي  الثانية  نسختها  يف  الشعبية 
تحظى بدعم ورعاية وزير الشباب 
والرياضــة نايف البكري وإرشاف 
الشاب مروان باقس وتنظيم لجنة 
زنجبار برئاسة األستاذ خالد جنيد 
عيل، التي تشــارك فيها 46 فريقا 
شــعبيًا من محافظتي أبني وعدن 
باإلضافــة إىل فريق كلــد يافع، 
وتلعب بنظــام خروج املغلوب من 

مرة واحدة.

وجــاء تأهــل فريــق نــرص 
العيــدروس إىل نهــايئ البطولة 
لعدم حضور فريق أصدقاء أوسام 
الفريقان  لــكال  املحدد  اللقاء  يف 
عــىل األضواء الكاشــفة للصالة 
بالعاصمة  املغطــاة  الرياضيــة 
زنجبــار، حيث احتســب الحكام 
الوقــت القانــوين بتواجد فريق 
نرص العيدروس عىل أرضية امللعب 
ليطلق حكم املباراة صافرته معلنًا 
انتهاء املبــاراة لصالح فريق نرص 
العيــدروس بثالثة أهــداف دون 

مقابل .
التحضــريات  وتجــري 
واالســتعدادات املكثفــة من قبل 
لجنــة زنجبــار الرياضية إلقامة 
يليق  كرنفايل  ريــايض  مهرجان 
بفقيد الوطن والكره اليمنية النجم 
أوسام الســيد كام تستعد اللجنة 
املثايل  والفريق  األبطــال  لتكريم 
والعب  حارس  وأفضــل  والهداف 
يف املســابقة و تكريم األوائل يف 
أسبوع الشــاب الريايض و للجان 
التي أســهمت يف إنجاح  العاملة 

البطولة .

عدن / عالء عياش :
الزعفران بطاًل لدوري شهداء  توج فريق 
حارة الوحش للفرق الشــعبية بنســختها 
الثانية بعــد فوزه عىل فريق األهلية بأربعة 
أهداف مقابل هدف يف املباراة النهائية من 
التي أقيمت عــىل ملعب الوحش،  البطولة 
يف البطولة التي تقــام برعاية رشكة عدن 
للرصافة، وشــارك فيها 50 فريقا شــعبيا 
من مناطق مختلفــة لعبت بطريقة خروج 

املغلوب من دور واحد .
يف أجــواء كرنفاليــة بهيجة وبحضور 
رسمي وجامهريي كبري اكتظت بهم جنبات 
وأسوار امللعب طوت بطولة شهداء الوحش 
الزعفران  فريق  برتبــع  األخرية  صفحاتها 
ملكا عىل عــرش البطولة التي اســتمرت 
منافســاتها ألكرث من شــهرين، رسم من 
خاللها أسمى معاين الوفاء وأظهرت شغفا 
وعشقا كبريا من الجمهور الريايض التواق 
ملشــاهدة كرة القدم ومحو آثــار الحروب 

وتطبيع الحياة املدنية يف العاصمة عدن .
النهائية والعرس  املبــاراة  تفاصيل مثرية شــهدها مرسح 
الختامي يف الشــوط األول الذي انتهى بتقدم فريق الزعفران 
بثالثية نظيفة، توجت مجهود وأفضلية الفريق يف هذه الفرتة 
التي صبغت بألوان فريق الزعفــران بعد أن أجاد العبو الفريق 
كيفية التعامل مع املباراة واحتواء حامس فريق األهلية الذي مل 

يقدم ما يستحق ذكره يف هذا الشوط.
ارتفعت وترية األداء يف الشــوط الثــاين ومالت األفضلية 
النسبية يف بداية الدقائق لفريق األهلية الذي دخل الشوط بغية 
العودة وتعويض ما فاته يف الشوط األول، ليتمكن الفريق من 
تقليص الفارق بهدف أشعل فتيل اللقاء، إال أن الرد جاء رسيعا 
من فريق الزعفران الذي وســع الفــارق بإضافة الهدف الرابع 
وإنهاء آمال فريق األهليــة بالعودة لينتهي اللقاء بفوز االهلية 

بأربعة أهداف مقابل هدف .
ســجل أهداف املباراة لفريق الزعفران محمد حســن العانة 
)هدفني ( ، منيف جسار ) هدفني ( ، يف حني سجل هدف فريق 

األهلية محمد الخرض .
وعقب انتهاء املبــاراة تم تكريم فريق الزعفران بكأس املركز 
األول ومبلــغ 200 ألف ريــال ، وتكريم فريــق األهلية بكأس 
الوصيــف ومبلغ 150 ألف ريال ، وتكريــم فريق ردفان بكأس 
الفريق املثايل ، كام تم تكريم محمــد جامل املداري من فريق 
الزعفــران بجائزة أفضل هــداف يف البطولــة ، وتكريم اياد 
الشاليل حارس فريق الزعفران بجائزة أفضل حارس ، وتكريم 
العب األهلية صهيب خالد بجائزة أفضل العب يف البطولة ، كام 
كرمت اللجنة املنظمة مــدرب فريق األهلية وليد عوض بجائزة 
أفضل مدرب يف البطولة ، وتقديم شــهادة شكر خاصة لفريق 

تالل يافع .
كام قدمت اللجنة املنظمة للبطولة برئاســة الكابنت محمد 
عبدي عوض ، وفهمــي عبدالرب مرشف عــام البطولة درعا 
تذكاريا لرشكة عدن للرصافة ودورها املحوري والداعم للبطولة 
ومساهمتها بشكل فعيل وكبري يف نجاح فعالياتها وإخراجها 

إىل بر األمان 

لودر /األمناء / عارف أحمد:
تتواصل هذه  أجواء خاصة ومميزة  يف 
األيــام يف قرية صــر النخعي مبنطقة 
دثينة  مبديرية لودر محافظة أبني وبنجاح 
دوري  بطولة  منافســات  وملحوظ  كبري 
شــهداء دثينة لكرة القدم للفرق الشعبية 
يف نســختها  الثانية والتي  تقام برعاية  
ودعم معــايل وزير الشــباب والرياضة 
البكــري وينظمه  نايف صالح  األســتاذ 
ملتقى دثينة الريايض بالتنسيق مع مكتب 
الشباب والرياضة بأبني ويشارك فيها 32 
فريقا ميثلون مديريات  ) لودر - الوضيع 
- موديــة( التي تتنافــس بنظام خروج 

املغلوب من مرة واحدة.
أمس من  تواصلت  البطولــة  مباريات   
خــالل إقامة مبــاراة ضمــن دور الدور 
التمهيدي األول  للمســابقة والتي شهدت 
فــوز فريق حــريب عىل فريــق الراعم 
بركالت الرتجيح بعد انتهاء الوقت األصيل 
بالتعادل اإليجــايب 2/2 ظهر من خاللها 
الفريقان يف حالة خاصة يف أدائهم عىل 

بأرسارها  احتفظت  التــي  املواجهة  واقع 
إىل الرمــق األخــري بعد أن ظــل التعادل 
األوقات  اإليجايب ســمة حارضة يف كل 
األصلية ليحتكم الفريقان إىل ركالت حرق 
األعصــاب التي ابتســمت لالعبي حريب 

الذين حجزوا موقعا لهم يف الدور الثاين.
فوز  الــدوري:  مباريات  نتائــج  ومن 
الرتجيح،  بــركالت  الهالل  عــىل  املصلب 
وطليعة موديــة عىل نجوم لودر  )2/0(، 

والقاع عىل االنصار )1/0(.

عدن /وائل بن بريك :
قسم  شهداء  بطولة  منافســات  ضمن 
يس والتي تقام منافســاتها عىل أرضية 
ملعــب ثانوية عثامن عبــده يف مديرية 
الشيخ عثامن والتي تحظى برعاية كرمية 
من دائرة الشــباب والرياضة يف املجلس 
االنتقــايل الجنويب مبشــاركة 32 فريق 

شعبي وتلعب بنظام خروج املغلوب.
القاهرة  املالعب  أبطال  توج فريق  حيث 
باملركز األول بالبطولة وذلك بعد تغلبه عىل 

فريق الشــهيد خرض يف املباراة النهائية 
التي جمعتهم عىل ملعــب ثانوية عثامن 

عبده.
حيث انتهــت املباراة بالتعــادل بهدف 
لكل فريق ليحتكــم الفريقان إىل رضبات 
لفريق  بدورها  ابتســمت  والتي  الرتجيح 

أبطال املالعب القاهرة.
املنظمة  اللجنة  قامت  اللقاء  ويف ختام 
للبطولة بتكريــم الالعبني املميزين خالل 
البطولة وقد حــاز الالعب هيثم الجامعي 

عىل جائزة هــداف البطولة وحاز الالعب 
صالح مصطفى عــىل جائزة أفضل العب 
يف البطولة فيام نال الحارس بسام جميل 

أفضل حارس يف البطولة.
يتقدمهم  الحارضون  الضيوف  قام  وقد 
الكابنت ميثاق العب نادي الوحدة الريايض 
سابقًا ورئيس دائرة الرياضة يف املحافظة 
وعدد من الشــخصيات الرياضية بتكريم 
الفريقني البطل والوصيف بكأس البطولة 

وسط حضور جامهريي كبري

الزعفران يتوج ملكا على عر�ش بطولة �شهداء الوح�ش بكريرت

الإثارة والت�شويق يف بطولة �شهداء دثينة يف ن�شختها  الثانية

اأبطال املالعب بطاًل لبطولة �شهداء ق�شم �شي

فوز التالل وال�شعلة يف بطولة ال�شباب للكرة 
الطائرة بال�شالة الريا�شية بعدن

الماجد يبلغ النهائي واأ�شدقاء اأو�شام ون�شر العيدرو�ش يف 
ن�شف نهائي بطولة ال�شيد اخلما�شية باأبني 


