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تقام برعاية مؤسسة تحديث للتنمية..

رياضة

 لودر / عارف علوان :
 تواصلت  يف مديرية لودر مبحافظة 
ليج  أبــن منافســات دوري "تحديث 
الكــروي" لفــرق املنطقة الوســطى  
الشــعبية الذي ترعاه مؤسسة تحديث 
فريقا   56 مبشــاركة  ويقــام  للتنمية 
الوضيع -  ميثلون مديريات  )لــودر - 
مودية ( موزعة  إىل أربع تجمعات وذلك 
بإقامة مباراتن ضمن املجموعة الثانية  
)تجمع العن( الــذي  يضم 16 فريقا ، 
كانت األوىل تجمع فريقي نرص الكورة 
تجمع  الثانية  كانــت  فيــا  والقرين، 

فريقي أهيل الرصة واتحاد الرص.
ففي اللقــاء األول الــذي أقيم عىل 
الكــورة  كان فيــه فريق نرص  ملعب 
الكــورة املدعوم مبســاندة جاهريية 
كبرية يضــع نفســه يف اتجاه خاص 
بعدما ظهــر العبوه يف أفضلية مطلقة 
عىل أرض امللعــب متفوقن عىل العبي 
القرين، وترجمــت بصورة واضحة من 
خالل الهجات املتكررة لهم عىل مرمى 
تغيري  جاهــدا  حاول  الــذي  خصمهم 
الصــورة إال أنه فشــل يف ذلك لتكون 
دقائق شــوطي اللقاء محملة مبواعيد 
الذين وصلوا إىل  النرص  متكررة لالعبي 
ليحسموا  مرات  ثالث  خصمهم  شــباك 
اللقاء لصالحهــم بنتيجة  ثالثة أهداف 
مقابل هدف وحيد ســجل يف األنفاس 
األخرية.. ليضع نــرص الكورة قدما يف 

الدور الثاين، فيا ينتظر القرين تفجري 
مفاجأة يف مواجهة اإلياب التي ستقام 

عىل ملعبه. 
أما اللقاء الثاين الذي أقيم عىل ملعب 
امرصة فقــد حرض التعــادل اإليجايب 
بهدف يف كل شــبكة يف املواجهة التي 
جمعت  أهيل الــرصة واتحاد رص والتي 
مل يكــن فيها أي طرف قــادر عىل نيل 
األفضلية والوصول إىل مســاحة فرض 
التحكــم يف مجريات اللعــب لتحقيق 
اللقاء ليصل يف  الفوز يف كل أوقــات 
ليتأجل  إيجايب 1/1،  تعادل  إىل  النهاية 

الحسم إىل مباراة اإلياب. 
وكانت نتائج مبارايت أمس االول التي 

أسفرتا  قد  العن  تجمع  لحساب  أقيمت 
اعن اقتناص فريق شــباب السادة فوزا 
هاما خارج قواعــده بتغلبه عىل فريق 
الســدرة املضيف بنتيجة هدفن مقابل 
هدف اقرتبوا من خالله أكرث من التأهل 
إىل الــدور القادم عىل اعتبــار أن لقاء 
اإلياب سيقام يف مسقط رأسهم وعىل 
ملعبهــم. فيا فشــل صاحب األرض 
والضيافة فريق القوز يف تسجيل نتيجة 
إيجابية عىل ملعبه بعد أن ســقط يف 
فخ التعادل السلبي أمام هالل الخالف ، 
لينتظر الفريقان لقاء اإلياب لتحديد أي 
منها ســينال بطاقة العبور إىل الدور 

الثاين.

األمناء/ عدن/ خاص:
املنصورة   النتقايل  املحليــة  القيادة  نظمت 
املنصورة  شــباب  بنادي  العلواين  ملعب  وعىل 
فعاليــة كروية مبناســبة الذكرى الخامســة 
الستشــهاد الشــهيدين القــايض عبدالهادي 
املفلحي والقايض محســن علــوان، وجمعت 

نجوم كرة القدم يف عدن  الزمن الجميل.
وشــهدت املباراة التي حظيت حضور بعض 
الشخصيات، مشــاركة كبرية لنجوم كرة القدم 
يف عدن  رســموا لوحة غنيــة رائعة من خالل 
تقديم مباراة ممتعة من نجــوم الزمن الجميل 
حفلــت باللقطات الفنية واللمســات الكروية 
الجميلة والنقالت الرائعة وســجلت فيها العديد 
من األهداف، حيــث انتهت بنهاية املطاف بفوز 
اهداف  اربعة  بنتيجــة  االحمدي  أصدقاء  فريق 

مقابل ثالثة.
ليتم يف النهاية تكريم الفريق الفائز بكأيس 
تم  لفتة طيبة  بدورهم ويف  والذين  املناســبة، 
إهداء كأيس املناسبة ألرسيت الشهيدين القايض 

عبدالهادي املفلحي والقايض محســن علوان. 
كا كرمت القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
باملنصورة الخبري الكروي الكابنت محمود عبيد 
وذلك بعــد اعتاده محارضا رســميا من قبل 

االتحاد اآلســيوي يف 
لعبة كرة القدم.

الفعالية  حــرض   
عضو  هيثم  نــزار  م/ 
املجلس  رئاســة  هيئة 
االنتقــايل الجنــويب 
رئيــس القيادة املحلية 
والقــايض  بعــدن 
رئيس  محســن  فهيم 
اســتئناف  محكمــة 
فيصل  والقايض  عدن 
رئيــس  عيــدروس 
أبن  استئناف  محكمة 
مدير  الداؤودي  وأحمد 
املنصورة  مديرية  عام 
والدكتورة أماين عنربي 
رئيــس القيــادة املحلية 
للمجلس االنتقايل باملنصورة وعدد من القيادات 
العســكرية واملجلس االنتقايل بالعاصمة عدن 

والسلطة املحلية باملنصورة.

أبني / األمناء /  نبيل ماطر :
قدم األخ وائل عبدالله ســعيد الــزري، مدير مكتب 
الشباب والرياضة مبديرية زنجبار، استقالته من منصبه، 
وبحسب نص االستقالة التي رفعها الزري  إىل مدير عام 
زنجبار املهندس سامل عكف عوض مبارك، والتي استلمت 
صحيفة "األمناء" نسخه منها  وجاءت عىل النحو التايل:
"نشــكركم عىل الثقة التي منحتموين إياها بتعيني 
الشــباب والرياضة مبديريــة زنجبار يف  مديرًا ملكتب 
نهاية العام 2019م ولعدم رغبتي وقناعتي باالســتمرار 
كمدير ملكتب الشــباب والرياضة مبديرية زنجبار، أتقدم 
باستقالتي من منصبي، وتســليمكم ما بعهديت، وأدعو 
الله أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم بشــكل دائم يف 

تحقيق ما تصبون إليه".
الجدير بالذكر أن الزري عندما تســلم منصبه كمدير ملكتب الشباب 
بزنجبار عادت املياه ملجاريها وبدت بقــوة من خالل تنظيم البطوالت 
وتقديم الدعم للفرق التابعة لنادي حســان رتب الفــرق ترتيبا إداريًا 

انتفضت رياضة زنجبار واكتست بحلة العافية .
فهل مبغادرة الزري ســيغلق باب مكتب الشباب 
لعادتها  حليمة  وتعــود  واملفتاح  بالضبة  والرياضة 
القدمية مغادرة الزري للمشهد الريايض تعد خسارة 
كبرية فلم يتجــرأ أي مدير بتقديم مــا قدمه الزري 
لرياضة زنجبار فقد تســلم القيــادة ويداه بيضاء 
ويقدم استقالته ويعيد إىل خزينة الدولة مبلغا وقدره 
اثنن مليون  وخمســائة ألف ريال ميني مل يسبق 
وأن أعاد أي مدير عند تقديم اســتقالته أي مبلغ بل 
قبل تقديم االستقاالت يرشعون بتقديم عريضة من 

املديونيات التي يتحملها املكتب.
و يحظى الزري بشــعبية واحرتام كبري جدًا يف 
الوسط املجتمعي فهل ســتتخىل السلطة عن الزري 
الذي أحدث نقلة نوعية يف رياضة زنجبار وبن مالين مل تكن ترصف 
لشباب من قبل أم ستتمســك به لكونه الصوت الوحيد املحافظ املدافع 

عن حقوق شباب مديرية زنجبار؟!

لودر/ احمد احلامدي :
ضمن منافســات بطولة "تحديث ليج" للمنطقة الوسطى بأبن والتي 
شارك فيها 56 فريقا من مختلف مديريات املنطقة الوسطى عىل شكل أربع 
مجموعات لــكل مجموعة أربع فرق تتأهل لدور الـ16 من بطولة "تحديث 

ليج".
فيا تنطلق عرص اليوم الخميس منافســات مباريــات الجولة الثالثة 
لتجمــع مودية مرحلة )الذهاب(  مبواجهتن تجمع كاًل من القبيلة× املنار، 

والجرس× رميان، بينا ستكون مباريات الجولة الثالثة كاآليت:
 الجمعة: فريق اتحاد مودية×جوارح النوبة - القادسية × شباب القلعة.

 السبت: سلان × البقرية  - قوز حسنة ×  القلعة.
 األحد: جبلة الوزنة × شباب الوشل. 

كا أن املجموعة األوىل والثانيــة لتجمع لودر والعن قد انتهت جميع 
مباريات الجولة األوىل مرحلة )الذهاب( يف بطولة "تحديث ليج".  

يذكر أن بطولة "تحديث ليج" تحظى بشــعبية كبرية يف محافظة أبن 
وقد زرعت روح الحاس والتنافس بن الفرق املشاركة والتي أعطت املجال 
للجميع  باملشاركة دون اســتثناء، كا أن األستاذ أمن قنان صاحب الدعم 
الســخي داعم البطولة ورئيس مؤسســة )تحديث لتنمية( قد اعتمد مبلغ  
مليون لبطل النســخة األوىل ونصف مليون للوصيف كا أن البطولة تقام 
تحت إرشاف املنســق العام صالح فضل آل جابــر  ورئيس اللجنة املنظمة 

الشيخ/ أمن العوسجي واألخ / أديب الزهري.

عدن/ عمار  مخشف :
توج فريق شــباب الســنافر بكأس بطولة الشــهيد فياض والفقيد غسان بعد 
فوزه عىل فريق أبطال مالعب البســاتن بركالت الرتجيح، بعد انتهاء الوقت األصيل 
بالتعادل اإليجايب بهدف لكل منها، يف املباراة النهائية التي جمعت الفريقن عىل 
ملعب مدرسة عمر املختار الكائن مبديرية الشيخ عثان، لكرة القدم للفرق الشعبية، 
والتي ترعاها رشكة إســمنت رأس الخيمة، مبشــاركة 32 فريقا شعبيا من مختلف 
مديريــات محافظة عدن، باإلضافة إىل أبن، تحــت إرشاف وتنظيم األخوة: حكيم 
العوين وجسار إساعيل، والتي تقام البطولة بنظام التصفيات عىل مرحلتن من ثم 

خروج املغلوب من مرة واحدة . 
انطلقت املباراة النهائية بأجواء حاســية رائعة وسط حضور جاهريي كبري 
توافد ملشاهدة املباراة الختامية لبطولة الشهيد والفقيد )فياض وغسان( يف مشهد 
ريايض غري مســبوق. وقائع النهايئ بدأت بعروض رياضية جميلة تبادل الفريقان 
فيهــا الصفاح والتقاط الصور التذكارية، حيث ســارت أحداث املباراة بصوت املعلق 
الرائعة عيلــوة تبادل الفريقان الهجات الرسيعة الخطــرية عىل املرمين، ليتمكن 
فريق أبطال مالعب البساتن من تسجيل الهدف األول عرب طريق الالعب رامي أحمد 
لينتهي الشوط األول بتقدم فريق أبطال املالعب بهدفدون رد، لينتقل الفريقان بعدها 
إىل الشــوط الثاين، وفيه حاول فريق شباب الســنافر من العودة إىل أجواء املباراة 
بشن هجاته الرسيعة الخطرية عىل املرمى فريق أبطال املالعب، واستطاع تسجيل 
هدف التعديل عرب طريق الالعب أحمد الصارطي ليحتكم الفريقان إىل ركالت الرتجيح 

حيث ابتسمت ملصلحة فريق شباب السنافر وسط أجواء رائعة وجميلة . 
وبعد نهاية املباراة قام األخوة الضيوف بتكريم فريق شــباب الســنافر بكأس 
البطولة وامليداليات الذهبية، وتكريم فريق أبطال مالعب البســاتن بكأس الوصيف 
وامليداليات الفضية، وتكريم العــب فريق أبطال املالعب )عبدالرحمن ديكو( كأفضل 
العب يف البطولة، وتكريم العب فريق شــباب السنافر )عمر هادي( كأفضل هداف 
بالبطولة، وتكريم حارس مرمى فريق شــباب الســنافر )ماجد العمودي( كأحسن 

حارس بالبطولة.

فوز مريح لـ)ن�صر الكورة( وتعادل خميب لـ)اأهلي ام�صرة( يف بطولة )حتديث ليج( الكروية

فعالية كروية مبنا�صبة الذكرى اخلام�صة ال�صت�صهاد ال�صهيدين القا�صيني عبدالهادي املفلحي وحم�صن علوان

مدير مكتب ال�صباب والريا�صة بزجنبار يقدم ا�صتقالته

مودية ت�صت�صيف انطالق ت�صفيات املجموعة الثالثة 
لبطولة )حتديث ليج( باأبني

�صباب ال�صنافر يتوجون بكاأ�س 
ال�صهيد فيا�س والفقيد غ�صان


