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الأحد -  ٨ مار�س ٢٠٢٠ م- املوافق ١٣ رجب ١٤٤١ هـ

زجنبار/خالد عباد:
واصل براعم فريــق زمالك العصلة مفاجآته بتحقيــق بطولة فقيد الرياضة 
ومدرب فريق الكاظمة والعب فريق حســان الفقيد "فخر وسعيد مقشع" لفئة 
الرباعم التي يقيمها فريق الكاظمة الريايض بقيادة الكابنت "ســامل السعدي"، 
برعاية ودعم مكتب الشــباب والرياضة مبديرية زنجبار وإدارة الشباب والطالب 

باملجلس االنتقايل الجنويب م/أبني.
تتويج فريق الزمالك جاء عىل حســاب اســتقالل باجدار بعد منازلة كروية 
شــهدت الندية والحامس حتى اللحظات األخرية، تفاصيل اللقاء, حيث شــهد 
الشوط األول دخل براعم الفريقني بحامس وهّمه عالية للظفر بكأس البطولة، 
ومتكن فريق اســتقالل باجدار من تسجيل هدف الســبق بالدقيقة 15 من زمن 
الشوط عرب العبه "عبدالكريم إبراهيم"، ومل تدم فرحة استقالل باجدار كثريًا بل 
مل تتجاوز الدقيقة الواحدة حيث متكــن العب فريق الزمالك "عيل عبدالله" من 

إحراز هدف التعادل من منتصف امللعب، لينتهي الشوط األول بهدف لكل فريق.
واســتمر الحامس يف الشــوط الثاين بتبادل الهجامت وســط تألق حارس 
الفريقــني يف أبطال الهجامت والفرص الســانحة، لتظــل النتيجة عىل حالها 
ليحتكم الفريقــان لرضبات الحظ الرتجيحية التي شــهدت تألق حارس مرمى 
الزمالك "إبراهيــم العويني" ليتوج الزمالك بطاًل لبطولة الفقيد "فخروســعيد 
مقشع" لفئة الرباعم بتسجيله ثالث رضبات ناجحة مقابل رضبتني لالستقالل.

نال جائزة أفضل العب باملباراة حارس مرمى فريق الزمالك "إبراهيم العويني" 
إىل جانب حصوله عىل أفضــل حارس بالبطولة، فيام تحصل عىل جائزة هداف 
البطولة العب الزمالك أيضًا "محروس عبداللــه باقعر"، أما جائزة أفضل العب 

بالبطولة فكانت من نصيب العب الزمالك "عبدالغفور شمسان".
وتم تكريم اللجنة املنظمة للبطولة بشــهادات تقديرية وهم: "عيل حســن 
باشــامخ" املرشف العام عىل البطولة، و"حســني عوض الحاج" عضو اللجنة 

املنظمة، كام تم تكريم حكم املباراة الكابنت "محمد صالح الباهزي" .

األمناء / متابعات:
رفضت رابطة الــدوري اإليطايل لكرة القدم، املقرتح الــذي تقدمت به وزارة 
الرياضة بالبث املجاين للمباريات التي تقام دون جمهور، عرب القنوات التلفزيونية 

وذلك  املفتوحة، 
أنهــا  بداعــي 
عىل  ستســفر 
األرجــح عــن 
عقود  انتهــاك 

معمول بها.
ح  طــر و
الرياضة  وزير 
يل  يطــا إل ا
و  فينتشــنز
 ، را فو ا د ســبا
حــه  ا قرت ا
االتحاد  عــىل 
اإليطــايل لكرة 

القدم ورابطة الدوري، وذلك بعد يومني من توجيهات الحكومة بإقامة الفعاليات 
الرياضيــة دون حضور جامهري، وذلك ضمن الجهود املبذولة للحد من انتشــار 

اإلصابة بفريوس كورونا املستجد )كوفيد - 19(.
وتردد أن االتحــاد اإليطايل أيد االقرتاح، لكن الرابطة، التي تتفاوض بشــأن 
حقوق البث، أبدت رفضها، وقالت: "القواعــد وااللتزامات املنصوص عليها يف 

العقود الحالية ال تسمح بدعم هذا االقرتاح".
ورصح ســبادافورا، بأن زيادة عدد مشــاهدي املباريات عرب شاشات التلفاز 
"قد يساعد عىل الحد من اإلزعاج الذي تسببه اإلجراءات املتبعة )الحتواء انتشار 

العدوى بالفريوس(".
وكانت الحكومة اإليطالية قد وجهت بإغالق املدارس والجامعات واملحاكم، يف 
الوقت الذي تكافح فيه املستشفيات لعالج املصابني بـ"كوفيد - 19"، وذلك يف 

ظل سيناريوهات قامتة بحدوث ركود اقتصادي

عدن / أمين القاضي :
تنطلق اليوم األحد املوافق 8 مارس منافسات بطولة الشهيد 
القائد عمر ســعيد الصبيحي مبشاركة 20 فريقا من مختلف 
مناطق مديريــة الربيقة وعدن، حيث يلتقي يف لقاء االفتتاح 
فريقي اتحاد الشــعب وأرض املدد عــىل ملعب نادي الجزيرة 

الكائن بصالح الدين يف مديرية الربيقة.
حيث تقام البطولة برعاية نجلة القائد وضاح عمر ســعيد 
وبإرشاف الكابنت يوســف الدوميني وبتنظيم نادي الجزيرة 

الريايض.
هذا وقد أجريت مساء يوم الخميس املايض قرعة البطولة 
التي يشــارك فيها 20 فريقا شــعبيا بحضور جميع مندويب 
الفرق وأعضاء اللجنة املنظمــة, وهذا ومن املتوقع أن يحرض 
لقاء االفتتاح شخصيات رياضية واجتامعية وعسكرية تقديرا 

لروح الشهيد وملا يحمله الشهيد البطل القائد عمر سعيد

ردفان / وضاح احلاملي :
تغلب فريق االتحاد عىل منافســه فريق الشهيد حسن عيل 
وتوج بكأس دوري الصمود التنشــيطي بثالثة أهداف مقابل 
هدفني، وذلــك يف املباراة النهائية التي جمعت الفريقني عىل 

ملعب مدرسة الصمود.
املباراة شهدت تنافسا كبريا وإثارة متواصلة طوال شوطيها 
وســط تألق حارس فريق االتحاد هــارون املحرقي الذي برز 
بشكل الفت وتصدى لعديد الكرات واألهداف املحققة، ال سيام 
يف الشــوط الثاين الذي شهد ســيطرة لفريق الشهيد حسن 

عيل.
ســجل أهداف املباراة أمني محســن وأمين أحمد وعصمت 
عبداملجيد خطأ يف مرماه أهداف االتحاد، بينام ســجل محمد 

عبدالكريم هديف فريق الشهيد حسن عيل.
وتسلم فريق االتحاد كأس البطولة، يف حني كرمت اللجنة 
املنظمة الفائزيــن بالجوائز الفردية، حيــث اختارت الالعب 
محمد حسن أفضل العب يف البطولة ومحمد عبداملجيد هداف 

البطولة والحارس هارون املحرقي أفضل حارس يف البطولة.
حرض اللقاء النهــايئ فيصل محمد عمــر رئيس املجلس 
االنتقايل بردفان ومدير مكتب الشباب والرياضة نجم الداعري 

ورئيس نادي ردفان احمد عبدالله صالح ونائبه األستاذ حسني 
أحمد نارص وركن إمداد اللواء الخامس الشــيخ أمني العتش، 
ورئيس نادي حبيل الجرب الريايض عبدالكريم أبو عالء ورئيس 
لجنة الشؤون الرياضية بانتقايل ردفان الكابنت عفيف محسن 
جابر وعضو مكتــب الرتبية عبدالله مهــدي وكل من عامر 
راجح وثابت محسن الوحدي عضوي لجنة الشؤون الرياضية 

بانتقايل ردفان والعقيد عادل القطيبي.

األمناء / متابعات :
كشــف تقرير صحفي بريطاين، عن تخطيط مانشســرت 
ســيتي لتوجيه صدمة لريال مدريد وبرشلونة بشأن املريكاتو 

املقبل.
وسبق أن ربطت تقارير عديدة أكرث من نجم يف مانشسرت 
سيتي باالنتقال إىل قطبي إسبانيا، ومن بينهم رحيم سرتلينج 
وكيفني دي بروين؛ بسبب قرار حرمان الفريق اإلنجليزي من 

املشاركة األوروبية ملدة عامني.
ووفقا لصحيفة "دييل ميل" الربيطانية، فإن مانشســرت 

سيتي ســيبدأ مفاوضات تجديد عقد ســرتلينج ودي بروين 
مبــارشة عقب مباراة الفريق مع ريــال مدريد، يف إياب مثن 

نهايئ دوري أبطال أوروبا.
ورغــم أن عقد الالعبــني ينتهي يف صيــف 2023، ولكن 
مانشســرت ســيتي يهدف لربطهام بعقد جديد وراتب أكرب؛ 
لضامن استمرارهام مع الفريق دون التأثر بالعقوبة األوروبية.

ويتقاىض ســرتلينج راتًبا أســبوعًيا يصــل إىل 300 ألف 
إسرتليني باملكافآت، يف حني يحصل دي بروين عىل 280 ألف 

إسرتليني يف األسبوع.

اليوم.. فريق احتاد ال�سعب واأر�ض املدد يف افتتاح بطولة ال�سهيد عمر �سعيد

االحتاد بطل دوري ال�سمود التن�سيطي بردفان

مان�س�سرت �سيتي يجهز �سدمة لريال مدريد وبر�سلونة

رياضة

براعم زمالك الع�سلة يتوج بطاًل لبطولة فقيد 
الكرة االأبينية )فخرو�سعيد مق�سع(

رابطة الدوري االإيطايل 
ترف�ض بث املباريات جماًنا


