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رياضة

عدن / خاص :
أحرز الالعب شادي مأمون بطولة  فئة 
" املمتاز " ، ونورس فائز لقب بطولة فئة 
" الشــباب " ، ضمن منافسات البطولة 
الرابعة لتنس امليــدان  للفئات العمرية ) 
االشبال _ الرباعم _ الناشئني _ الشباب _ 
املمتــاز _ الزوجي ( ، والتي تنظمها ادارة 
نادي التنس العــدين  يف الفرتة بني 22 
مارس _ 12 ابريــل الجاري عىل مالعب 

النادي بكريرت .
بطال  التتويج  شادي  الالعب  واستحق 
لفئة املمتاز وذلك بعد فوزه عىل منافسه 
الالعــب نورس فائز بواقــع ) 6 _ 1 / 6 
_ 0 ( ، يف منازلــة قوية شــهدت تفوقا 
وافضلية لالعب شادي مأمون الذي متكن 
من تتويج مشواره الطيب يف املنافسات 
بالفــوز باملباراة النهائية وحســم لقب 

بطولة فئة الناشئني باستحقاق .
ويف نهايئ بطولة الشــباب حســم 
الالعب نــورس فائز لقــب بطولة الفئة 
لصالحــه ، وذلك بفوزه املســتحق عىل 
منافســه محمد ميك بواقــع ) 6 _ 2 / 
5_7/ 11 _ 9( ، يف لقــاء اســتطاع من 
خاللــه نجمي املبــاراة يف تقديم ملحات 
تفاصيلها  ابتسمت   ، رائعة  ومباراة  فنية 
نورس  الالعب  ملصلحة  املطاف  نهاية  يف 
الذي متكن مــن الفوز واحــراز بطولة 

الشباب .
التي  البطولة  منافسات  وتتواصل  هذا 
القادم  االحد  عنها عرص  الســتار  يسدل 
الرباعم  الختاميــة  املباريات  بإقامــة   ،

والزوجي يعقبه الحفل التكرميي  .
الكابنت  قــال  قصري  ترصيــح  ويف 
سمري سند ثابت ) رئيس لجنة املسابقات 
لنــادي التنس العدين ( : أن منافســات 
البطولة شــهدت تقديم مستويات جيدة 
ومتقاربة من قبل الالعبني  املشــاركني 
يف مبختلف الفئات العمرية وافرزت من 
خاللها املنافسات عن بعض االسامء التي 
سيكون لها شأن يف مستقبل التنس عىل 
املستوى املحيل والخارجي  .. مضيفا إىل 

البطولة اقيمت وفق النظام الدويل للعبة 
التنــس وقد تم رصــد للفائزين أصحاب 
املراكــز الثالثة االوىل الكــؤوس وكذلك 

الجوائز املالية .
الشكر  ســند  ســمري  الكابنت  وقدم 
املدرب  ولجهود  النــادي  إلدارة  والتقدير 
القدير الكابنت وديــع ثابت الذي كان له 
الفضل بعد الله يف االستمرارية من خالل 
االهتامم بتدريب الالعبني بطريقة دامئة 
وايصالهم إىل هذا املســتوى .. باإلضافة 
إىل تقديم الشكر لكل الجهود الكبرية التي 
بذلت من قبل الجميع يف ســبيل تنظيم 
وانجاح فعاليات البطولة متمنيا التوفيق 

للجميع ..

عدن/ األمناء/ عمار  مخشف :
توج فريق شــهداء الطويلة بكأس بطولة 
شهداء حارة الوحش بنسختها الثالثة بعد فوزه 

عىل فريق شــهداء إمناء بــركالت الرتجيح 
)1-3 ( بعــد انتهاء الوقت األصيل بالتعادل 
اإليجــايب بثالثة أهداف لــكل منهام ، يف 
املباراة النهائية التي جمعت الفريقني  عىل 
ملعــب أرضية الوحش الــرتايب الخاميس 
بكريرت ، التــي ترعاها رشكة عدن للرصافة 
والتحويــالت ، وتقام تحت إرشاف و تنظيم 
املعروف ب) محمدوز  الكابنت محمد عبدي 
العام  املرشف  عبدالرب  فهمي  واألســتاذ   )
للبطولة ، ومبشاركة 64 فريقا من مختلف 
املحافظات  مديريات محافظة عــدن ومن 
املجاورة ، يلعبون بنظام خروج املغلوب من 

مرة واحدة .
وبدأت املباراة النهائية يف شــوطها األول 
بأداء جيــد من الطرفني مــع وجود هجامت 
مرتدة رسيعة حيث متكن فريق شــهداء إمناء 
من تسجيل هدف األسبقية عرب طريق الالعب 
الخرض ســامل ، ليعود فريق شــهداء الطويلة 
بشــن هجامته الرسيعة والخطــرية وأضاع 
العديد من الفرص املحققة له ، ومن تســديدة 
قوية اســتطاع العب فريق شــهداء الطويلة 
من تســجيل هدف التعديل عرب طريق الالعب 
محمد رايض وســط فرحة جامهريية رائعة 
الشــوط شــهدت حامسا من  باقي دقائق   ،

قبل الفريقني لينتهي الشــوط األول بالتعادل 
اإليجايب بهدف لكل منهام . 

الفريقان  الثاين حاول  ويف مطلع الشوط 

من خلق حلــول عىل أرضية امللعــب للتتويج 
بالنســخة الثالثة مــن البطولة كلهام شــنا 
هجامته الرسيعــة والخطــرية وكان األقرب 
فريق شــهداء  املرمى  إىل  وصواًل وخطــورة 
الثاين  الهدف  الذي متكن من تسجيل  الطويلة 
الالعب بشــري وهيب من تسديدة  عرب طريق 
، بعدها حــاول فريق  قوية عانقت الشــباك 
شــهداء إمناء من ترتيب أوراقــه والعودة إىل 
أجواء املباراة وتســجيل هدف التعادل لكنه مل 
ينجح مهاجمه عبدالرحمن خلدون من خطف 

أي كرة ، قبل أن ميكن البديل عامر الكباري من 
برأسية قوية من تسجيل هدف التعادل لفريقه 
وســط فرحة عارمه من قبل جامهريه ، باقي 
دقائق الشوط شهدت نوعا من اإلثارة 
والتشــويق والقتال من قبل الفريقني 
، قبل أن يعود فريق شــهداء الطويلة 
من تســجيل الهدف الثالث عرب طريق 
الالعب املتألق بشري وهيب وسط أجواء 
حامسية رائعة وجميلة من قبل رابطة 
الفريق التي ظهــرت بأجواء ممتعة ، 
ويف أواخــر دقائق املباراة عاد الهداف 
واملنقذ عبدالرحمن خلدون من تسجيل 
بالتعادل  املباراة  لتنتهي  الثالث  الهدف 
اإليجــايب بنتيجة ثالثــة أهداف لكل 
شــبكة  ليحتكم الفريقان إىل ركالت 
فريق  ملصلحة  ابتسمت  حيث  الرتجيح 
شهداء الطويلة وسط أجواء جامهريية 

رائعة ومثرية .
ويف الختام قام اإلخــوة الضيوف بتكريم 
فريق ) شــهداء الطويلة ( بــكأس البطولة ، 
وتكريم فريق ) شهداء إمناء ( بكأس الوصيف 
، وتكريم العب فريق شهداء امناء عبدالرحمن 
خلــدون كأفضل العب وهــداف يف البطولة ، 
وتكريم حــارس مرمى شــهداء الطويلة وليد 
البطولة ، وتكريم  جامل كأفضل حــارس يف 
فريق الشــهيد أحمد النصيب بــكأس الفريق 

املثايل .

األمناء / عدن / خاص :
ســحبت قرعة منافســات بطولة شهداء 
خورمكرس الرمضانية السنوية للفرق الشعبية 
مبديريــة خورمكرس ، والتي ينظمها أبناء حي 
السعادة بقيادة الكابنت أحمد عوض املسعودي، 
وتشهد مشــاركة 32 فريقا شــعبيا ميثلون 
العاصمة عدن وتلعب بنظام  مختلف مديريات 
خروج املغلوب من دور واحد، وتســتمر حتى 

األيام األخرية من شهر رمضان املبارك .
وأجريــت وقائع قرعة البطولة بســاحل 
ومندويب  املنظمة  اللجنة  أعضاء  بحضور  أبني 

الفرق املشــاركة ، حيث تم من خاللها مناقشة 
بعض الجوانب الفنية والالئحة املنظمة املتعلقة 
مبنافســات البطولة والتطــرق إىل التفاصيل 
الخاصــة بالتنظيم وســري املباريات واالتفاق 
عىل كامل البنود والرشوط التي تضمن بطولة 
مميزة تليق مبســمى البطولــة ووفاًء عرفانا 

بالتضحيات التي قدمت من قبل الشهداء .
وأســفرت نتائج القرعة إىل تقسيم الفرق 
املشاركة يف البطولة والبالغ عددهم 32 فريقا 
، إىل مجموعتني ٫ حيث تضم كل مجموعة 16 
فريقــا  ، عىل أن يفتتح فريقا شــباب العند " 
الحسوة " وشــباب يافع ) املجموعة األوىل ( 

مباريات البطولة ، وسيتم تحديد يوم االفتتاح 
التجهيــزات والرتتيبات الخاصة  عقب اكتامل 

بتنظيم البطولة .
أن بطولة شــهداء  تجــدر اإلشــارة إىل 
خورمكرس الرمضانيــة لكرة القدم والتي تقام 
كتقليد سنوي بشــهر رمضان تشهد مشاركة 
واســعة من قبل الفــرق الشــعبية مبختلف 
مديريــات العاصمة عــدن وخارجها ، وتنظم 
تحت ارشاف الكابنت أحمد عوض املســعودي 
) املرشف العــام ( ، والكابنت منصور العطر ) 

رئيس اللجنة املنظمة ( .

األمناء / لودر / عارف أحمد:
أختتم  عىل ملعب تاران يف قرية الشــعراء يف مديرية لودر  دوري 

محمــد  الشــهيد 
صالح بجلة لكرة 
للفــرق  القــدم 
الذي  الشــعبية 
برعايــة  أقيــم 
لشــخصية  ا
عيــة  جتام ال ا
ضيــة  يا لر ا و
يــة  ر لتجا ا و
الشــيخ فهيــم 
أحمد قشــاش ، 
وذلك بإقامة آخر 
اإلثارة  مواعيــد 
بني  والتنافــس 
املباراة  طــريف 

النهائيــة فريقي آل مهيم واماجل، اللذيــن التقيا يف مواجهة عاصفة 
مرت بلحظاتها عىل كثري من جوانب املتعة التي قدمها العبو  الفريقني 
، يف مسعى فتح ممر العبور اىل الشباك للبدء يف خطى التتويج .. حيث 
كان فريق ال مهيم البادئ يف التسجيل أوال عرب االسمراين  منري يسلم 
مهاجم نادي فحامن غري ان اماجل رسعان ما أعاد االمور  اىل نصابها 
من خالل هدف تعديل الكفة الذي جاء بإمضاء الخرض باصم انتهت به 

احداث الشوط األول..
ويف الشــوط الثاين تعددت محاوالت الفريقني سعيا لخطف  هدف 
التتويج ، حيث ظل اللعب سجاال حتى د/80 التي شهدت تسجيل فريق 
ال مهيم هدف الفوز بواسطة العبه عيل بن عيل ، ليحاول بعدها اماجل 
خالل الدقائق املتبقية إعادة اللقاء إىل نقطه البداية كل محاوالته باءت 

بالفشل ، لينتهي اللقاء بفوز فريق ال مهيم بهدفني مقابل هدف.
وعقب نهاية املباراة قــام األخوة الضيوف رئيــس القيادة املحلية 
للمجلس االنتقايل مبديرية لودر سامل عمر مسود ومدير مكتب الشاب 
والرياضة يف املديرية جالل أحمد فضل وشــقيق الشــهيد سند صالح 
بجلة والفنان الكوميدي نارص عبــارة العنربي ورئيس اللجنة املنظمة 
الكابنت عبد الرزاق بجلة بتكريم فريق آل مهيم بكأس البطولة مع طقم 
مالبس رياضية وفريق اماجل بكأس الوصيف مع طقم مالبس رياضية 
، وتحصل منري يســلم من  ال مهيم عىل جائزة أفضل العب يف البطولة 
، وصالح عمر الصمــه من اتحاد الحضن عىل جائــزة الهداف برصيد 
9 أهداف ، ووحيد احمد من فريق شــوحط عىل جائزة أحســن حارس 
، وحســني النمريي عىل جائزة أفضل العب ناشــئ ، كام جرى تكريم 
الحكام واللجان العاملة وكل الشخصيات التي ساهمت يف إنجاح هذه 
البطولة الرائعة التي شــارك فيها 38 فريقا مثلوا مختلف مناطق وقرى 

لودر واعتمد فيها نظام خروج املغلوب من مرة واحدة.

األمناء / سيئون / فهمي باحمدان :
يشهد اإلســتاد الريايض االوملبي الدويل مبدينة سيئون عرص غدا 
الجمعــة املباراة النهائيــة لبطولة كأس املاهر الكرويــة ألندية وادي 
حرضموت التي متولهــا وترعاها مجموعة املاهر التجارية بتنظيم من 

القدم  كرة  اتحاد 
وصحراء  بوادي 
ت  مــو حرض
مكتب  وإرشاف 
الشــباب  وزارة 
ضــة  يا لر ا و

بالوادي.
ويجمع اللقاء 
بــني  النهــايئ 
ناديي  فريقــي 
شــعلة عــرض 
مخاشــن  آل 
الحوطة  واتفاق 

اللذان وصال للمباراة النهائية بعد مشــوار ناجح خالل مشوار البطولة 
مبختلف مراحلها، حققا االنتصارات املتتالية دون أن تعرتض مسريتهام 
أي تعرث وكان آخر انتصاراتهام يف دور نصف النهايئ أواخر االســبوع 
املنرصم، إذ نجح الشعلة يف التأهل للنهايئ بفوزه عىل منافسه شباب 
عينات بركالت الرتجيح بنتيجة 4/ 3 بعد أن ســيطر التعادل اإليجايب 
عىل مجريات الوقت األصيل للمباراة بهدف ملثله، وحجز اتفاق الحوطة 
املقعد الثــاين يف النهايئ عقب تحقيقه الفوز عىل أحرار تاربه بنتيجة 

كبرية بلغت أربعة أهداف نظيفة.
وبحســب مصادر مطلعــة يف اللجنة املنظمة فقد تم اســتكامل 
الرتتيبات لهذا النهايئ وســتتخذ كافة اإلجراءات االحرتازية التي نفذت 
يف مبارايت دور نصف النهايئ. يشــار اىل ان بطولة كاس املاهر 2021 
شارك فيها 20 ناديا تنافســت بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة، 
وهي البطولة األوىل التي تنظم بطريقة الكاس بعد ثالث بطوالت ناجحة 
نظمت بنظام الدوري توجت بها فرق أندية شباب القطن)2016( وحدة 

تريم )2018( اتحاد سيئون )2019(.

�شادي ماأمون بطال )للممتاز( ونور�س فائز )لل�شباب( يف البطولة الرابعة لنادي التن�س العدين

�شهداء الطويلة يتوج بطاًل لبطولة �شهداء حارة الوح�س بن�شختها الثالثة بكريرت

�شباب العند و�شباب يافع يف افتتاح بطولة �شهداء خورمك�شر الرم�شانية

دوري ال�شهيد بجلة يتوج اآل مهيم 
بطال على ح�شاب اماجل

غدا اجلمعة.. ال�شعلة واالتفاق يف 
نهائي كاأ�س املاهر


