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عدن/ عبداهلل الغزالي :
يشــهد ملعب الروضة يف مدينــة الربيقة محافظة 
عدن يوم غــد الجمعة  املوافــق 27/ 2020/11م عند 
اللقاء  الثالثة وخمســة وأربعني دقيقة عرصا  الساعة 
املثري يف املباراة النهائية التي ســتجمع بني فريق كود 

النمر وفريق صالح الدين )الصقور(.
يقام هذا الدوري برعاية كرمية من قبل الشــخصية 
االجتامعية البارزة ابن البيكالس الشيخ/ عيل العطري 
وإرشاف مبارش من قبل األخ/ يونس محمد ســليامن 
الزاميك ولجنة ارشفت عــى الدوري بقيادة الكابنت / 
عارف احمد قاســم وكذلك الكابنت فضل الراعي مدير 
النشــاط للفرق الشــعبية يف مديرية الربيقة وعضو 

اللجنة الفنية األخ / عبدالرحمن امليرسي.
وســتهتف الحناجر وتدق الطبــول والدفوف تخليدا 
للشهداء األبطال الذين صنعوا املجد يف سجالت التاريخ.
فمن سيتوج بطال لدوري شــهداء أرض املدد دوري 

شهداء مديرية الربيقة.

األمناء /  نبيل ماطر  :
توج  واســتحقاق  جــدارة  بكل 
فريق طائرة حســان بقيادة مدربه 
خالــد جنيد عــيل بطــالً بكأس 
ألندية  التمهيدية  التصفيات  بطولة 
تغلبه عى  بعد  أبني وذلك  محافظة 
غرميه فريق طائرة عرفان ســفري 
أشواط  بثالثة  الوســطى  املنطقة 
التحليق  من  مكنته  شــوط  مقابل 
يف آفاق سامء أبني وتسيده لصدارة 
املحافظة، واثبات أحقيته يف  أندية 
مباراة تحديد املركزين األول والثاين، 
بعد أن ضمنا  تأهلهم كممثلني عن 
أندية محافظة أبني إىل جانب أبطال 
املحافظات املحررة، يف املباراة التي 
االثنني عى  جمعتهام عرص يــوم 
يف  الكائن  حســان  نــادي  ملعب 
مديرية زنجبــار عاصمة محافظة 
أبني يف املسابقة التي تقام برعاية 
معــايل وزير الشــباب والرياضة 
ومحافظ  البكــري  صالــح  نايف 
محافظة أبني اللــواء الركن أبوبكر 
حسني سامل وبإرشاف االتحاد العام 
للعبــة وتنظيم فرع اتحــاد اللعبة 
البطولة  هــذه  وتأيت  باملحافظة،  
تزامناً مع احتفــاالت بالدنا بأعياد 

ذكرى أكتوبر ونوفمرب املجيدتني .
التي  املبــاراة  تفاصيل أشــواط 
حملت بني أحداثهــا النديّة واإلثارة 
بلغ  الذي  األول  الشوط  ،خاصة يف 
تأول  أن  قبل  أوّجــه،  التنافس  فيه 
نتيجته لصالح حســان بعد التمديد 

بواقــع 26 نقطة مقابل 24  بعدها 
متكن عرفان من كسب شوط املباراة 
الثاين بواقــع 25 نقطة مقابل 21 
الحسانيون  ليستشعر بعدها  نقطة 
بخطورة املوقف وعدم االســتهانة 
بالخصــم، ليتمكنــوا من كســب 
الثالث والرابع واملباراة  الشــوطني 
بواقع 25 نقطــة مقابل مقابل 13 
وذلك بفضل الحضور الذهني القوي 
وإجادة الرضبات الساحقة لالعبني 
املحرتفني التي تخطت حاجز الجدار 
الدفاعي لفريق عرفان حيث اكتفوا 
يف  تهبط  التي  الكرات  مبشــاهدة 
املنطقة الخطــرة معلنه نقطه تلو 
ليتوج  االخرى لصالح فريق حسان 
ألندية  التمهيدية  لتصفيــات  بطالً 

أبني.
وجرت مراســيم التكريم من قبل 
الضيوف التي تقدمهم الكابنت احمد 

صالح الراعي مدير عام مكتب وزارة 
املحافظة و  والرياضة  يف  الشباب 
اإلتحاد  رئيس  صالح  احمد  محسن 
اليمني للكرة الطائرة ونائيه  حسني 
ســالم  صائب  و  العــزاين  عوض 
مدير عام املنشــأت بوزارة الشباب 
والرياضــة و النقيب محمد موىس 
مدير عام مكتب االحوال والســجل 
مدير  الشاعري  وعبدالرحمن  املدين 
االتحادات واالندية و وجدي مهدي 
مسئول النشــاط الريايض باملكتب 
مسئول  صالح  محســن  أوسان  و 
و  العام  اإلتحــاد  يف  املســابقات 
اتحاد  رئيس  كردي  حســني  مازن 
الفــرع يف املحافظة ورئيس نادي 
حسان مختار الشدادي ونائبه سامل 
عبيد بتكريم فريق حســان بكأس 
عرفان  وفريق  البطــل  وميداليات 

كوصيف للبطولة .

عدن / عالء عياش :
شــهدت ثانوية باكثري بكريرت اختتام منافســات ألعاب بطولة )  الشطرنج 
والطاولــة والطائرة (، ضمن البطولة املدرســية للطالبات والتــي نظمتها إدارة 
األنشــطة املدرســية ولجنة رياضة املرأة تزامنًا مع االحتفــال بالذكرى53 لعيد 
االســتقالل الوطني 30 نوفمرب ، برعاية األخوين األســتاذ نائــف البكري وزير 
الشباب والرياضة واألســتاذ أحمد حامد مللس محافظ محافظة عدن، وإرشاف 
مكتب الرتبية والتعليم بالرشاكة مع مكتب الشــباب والرياضة بعدن، وتقام يف 

الفرتة بني 22 _ 30 نوفمرب الجاري .
وشــاركت مديريات ) صرية وخور مكرس واملعال والتواهي والربيقة والشيخ 
عثامن ودار ســعد واملنصورة ( يف منافسات بطوالت ) ألعاب القوى، والشطرنج 
والكرة الطائرة، وكرة الطاولة ( ، تنافسن طالبات املديريات املشاركات يف البطولة 
عى مدى األيام السابقة التي شهدت تقديم بعض اللمحات الفنية وافرزت بعض 

املواهب التي تحتاج إىل اهتامم وصقل يف مختلف األلعاب.
وأسفرت بطولة الكرة الطائرة التي انتهت منافساتها بتتويج طالبات منتخب 
مديرية صرية بعــد فوزها عى نظرائهن يف مديرية الشــيخ عثامن يف املباراة 
النهائية التي قدمن من خاللها العبات الفريقني أداء قمة يف الروعة اســتحققن 
عى إثرها طالبات منتخب مديرية صرية الفــوز بنهاية املباراة والتتويج باملركز 
األول فيام حل منتخب الشــيخ عثامن ثانيا  وطالبــات منتخب مديرية املنصورة 

ثالثا .
ويف بطولة كرة الطائرة استطاعت طالبات منتخب مديرية صرية يف تحقيق 
املركز األول وذلك بعد فوزهم عى منافسهم طالبات منتخب مديرية دار سعد يف 
املباراة النهائية بنتيجة ثالثة أشواط دون مقابل، لتحصد يف نهاية املباراة طالبات 
مديرية صــرية املركز األول ، وطالبات مديرية دار ســعد املركز الثاين ، ومنتخب 

مديرية املنصورة ثالثا .
وبعد منافســات مثرية وممتعة حققت طالبات منتخب مديرية الشيخ عثامن 
بطولة لعبة الشــطرنج وذلك بعد فوزها يف املباراة النهائية عى طالبات مديرية 
التواهي التي حلت يف املركز الثاين، يف حني حصدَن طالبات منتخب مديرية دار 

سعد يف املركز الثالث .
وتتواصل صباح اليوم الخميس القادم منافسات البطولة بإقامة بطولة اللعاب 

القوى ) الساحة وامليدان ( ، عى مضامر استاد 22 مايو مبدينة الشيخ عثامن .

األمناء / متابعات:
"فيفا"،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أعلن 
اليوم األربعاء، قامئة األســامء املرشــحة 

للحصول عى جوائز األفضل لعام 2020.
ويقــدم الفيفا 7 جوائــز مختلفة، بني 
أفضل العب والعبــة وأفضل مدرب ومدربة 
وأفضل حارس وحارســة مرمى، باإلضافة 

إىل أفضل هدف خالل العام.
ومن املقرر أن يتــم اإلعالن عن األفضل 
من بني األسامء املرشحة يف حفل افرتايض 
يقام يوم 17 من شــهر ديســمرب/ كانون 

املقبل.
وجــاءت األســامء املرشــحة للجوائز 

املختلفة كالتايل:
جائزة أفضل العب:

- تياجــو ألكانتــارا )إســبانيا - بايرن 
ميونيخ / ليفربول(

- كريســتيانو رونالــدو )الربتغــال - 
يوفنتوس(

- كيفني دي بروين )بلجيكا - مانشسرت 
سيتي(

بايرن   - )بولندا  ليفاندوفسيك  روبرت   -
ميونخ(

- ساديو ماين )السنغال - ليفربول(
- كيليان مبايب )فرنســا - باريس سان 

جريمان(
- ليونيل مييس )األرجنتني - برشلونة(

- نيامر دا سيلفا )الربازيل - باريس سان 
جريمان(

ريال   - )إســبانيا  راموس  - ســريجيو 
مدريد(

- محمد صالح )مرص - ليفربول(
- فريجيل فان دايك )هولندا - ليفربول(

جائزة أفضل العبة:
- لويس برونز )إنجلرتا - أوملبيك ليون / 

مانشسرت سيتي(.
- دلفني كاســارينو )فرنســا - أوملبيك 

ليون(
- كارولني جراهام هانســن )الرنويج - 

برشلونة(
- برينيل هاردر )الدمنارك - فولفسبورج 

/ تشيليس(
 - )إســبانيا  هريموســو  جينيفــر   -

برشلونة(
- جي ســو يــون )كوريــا الجنوبية - 

تشيليس(

- سام كري )أسرتاليا - تشيليس(
- ســايك كوماجاي )اليابــان - أوملبيك 

ليون(
- دزســينيفر ماروزان )أملانيا - أوملبيك 

ليون(
- فيفيان ميدميا )هولندا - آرسنال(

- ويندي رينار )فرنسا - أوملبيك ليون(
أفضل حارس مرمى:

- أليسون بيكر )الربازيل - ليفربول(
- تيبو كورتوا )بلجيكا - ريال مدريد(

- كيلور نافاس )كوســتاريكا - باريس 
سان جريمان(

- مانويل نوير )أملانيا - بايرن ميونخ(
- يان أوبالك )سلوفينيا - أتليتكو مدريد(

أندريــه تري شــتيجن )أملانيا -  - مارك 
برشلونة(

أفضل حارسة مرمى:
- آن كاترين بريجر )أملانيا - تشيليس(

- سارة بوحددي )فرنسا - أوملبيك ليون(
- كريستيان إندلر )تشييل - باريس سان 

جريمان(
- هيدفيج ليندال )السويد - فولفسبورج 

/ أتليتكو مدريد(
- أليسا ناهر )الواليات املتحدة األمريكية 

- شيكاغو ريد ستارز(
مانشســرت   - )إنجلرتا  روبــوك  إييل   -

سيتي(
الصورة

أفضل مدرب )رجال(:
- مارســيلو بيلســا )األرجنتني - ليدز 

يونايتد(
- هانز فليك )أملانيا - بايرن ميونخ(

- يورجن كلوب )أملانيا - ليفربول(
- جولني لوبيتيجي )إسبانيا - إشبيلية(

- زين الدين زيدان )فرنسا - ريال مدريد(
أفضل مدربة /مدربة لفرق السيدات:

- لويس كورتيس )إسبانيا - برشلونة(
- ريتا جوارينو )إيطاليا - يوفنتوس(

- إميا هايز )إنجلرتا - تشيليس(
- ستيفان لريش )أملانيا - فولفسبورج(

- هيج رييز)الرنويج - فينري(
- جان لوك فاســور )فرنســا - أوملبيك 

ليون(
- ســارينا ويجامن )هولنــدا - منتخب 

هولندا(

طائرة ح�صان حتلق يف �لعاليل وتعانق كاأ�س بطولة ت�صفيات �أندية �أبني 

يف ختام .. دوري �صهد�ء �لربيقة فريق �صالح �لدين ) �ل�صقور( يو�جه فريق كود �لنمر 

مديرية �صرية حترز بطولتي �لطائرة و�لطاولة، و�ل�صيخ عثمان 
بطال لل�صطرجن يف �لبطولة �ملدر�صية للطالبات بعدن ..

�لفيفا يعلن قو�ئم �ملر�صحني جلو�ئز �لأف�صل يف 2020

رياضة

إعــالن
¿   تعلن الهيئة اإلدارية جلمعية شهداء ومناضلي الثورة عدن بأغلبية ثلثي أعضائها 
بدعــوة اجلمعيــة العموميــة للجمعية حلضور االجتماع الذي تقرر انعقاده يوم الســبت 
املوافــق: 2020/11/28 م الســاعة احلاديــة عشــر صباحــاً يف صالــة التــاج الكبــرى 

باملنصورة، وذلك للبث يف بعض قضايا اجلمعية وعليه مطلوب احلضور.
الهيئة اإلدارية ثلثي األعضاء:

عبدالقوي راشد حسني، علي قاسم مصلح،  محسن علي عثمان.


