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عدن /األمناء/ صالح االصبحي :
ضمن منافسات الدور االول من بطولة 
الفقيد صــاح العبيس لنســخته الثانية 
الرمضانيــة التي ترعاها رشكة اســمنت 
رأس الخيمة والتي تقام منافســاتها عىل 
ملعبني ملعب مدرسة حاتم الرتايب خال 
شهر شعبان و رمضان املبارك بتنظيم من 
قبل الكابنت إبراهيــم صاح و انس احمد 
مبشــاركة 48 فريقا شــعبيا من مختلف 
انحاء العاصمة عدن بنظام خروج املغلوب 

عىل مرة واحدة.
 اســتطاع فريق شباب العند  من الفوز 
بنتيجة قاسية وهي خمسه اهداف نضيفه 
ال تــرد عىل فريق اســود املخطط أهداف 
فريق شباب العند محمد طيوز هدف عيل 
جال هدف يونس ســامل هدف عن طريق 
رضبه جزاء غســان محمد هدف عكيس 

الخرض سامل هدف .
إبراهيم  الحكم  تحيكميــة  املباراة  أدار 

صاح و راقبها فنيا حسن شبيل .

األمناء / متابعات :
بلغت خســائر ريال مدريد 
15 مليــون يورو خال 4 أيام 
فقط، عندمــا واجه ليفربول 
أوروبــا،  أبطــال  دوري  يف 

األسبوع املايض، .
"ماركا"،  لصحيفة  ووفًقا 
فــإن إقامة مباراتــني بهذه 
مدريد  ريال  ملعب  عىل  القوة 
رضبة  وجه  جامهــر،  دون 

قوية اقتصادًيا للنادي املليك.
ريــال  أن  إىل  وأشــارت 
مدريد كان يستطيع جمع 15 
مليون يورو عــىل األقل، من 
الجامهري  الحضــور  خال 

للمباراتني.
الليجا  يف  املباريات  وتقام 
ودوري أبطــال أوروبــا دون 
اإلجراءات  بســبب  جمهور، 
بفروس  الخاصة  االحرتازية 

كورونا.
أن  الصحيفة  وأوضحــت 
مباراة ليفربول كانت ستضخ 
يــورو يف خزائن  10 مايني 

ريال مدريد من حضور الجمهور عىل ملعب 
ســانتياجو برنابيو، باإلضافــة إىل األرباح 

القادمة من الجانب التجاري هناك.
أما مباراة برشلونة، فإنها تحقق دخًا أقل 
املوســمية، لكن بيعها يكون  التذاكر  بسبب 

أسهل، وكانت ســتحقق دخًا يقدر بنحو 5 
مايني لريال مدريد.

األمناء / متابعات :
ذكرت شبكة ســكاي إيطاليا ، أن دانيييل دي 
رويس، قائد اآلزوري الســابق، والذي يعمل حاليا 
ضمن الطاقــم الفني للمنتخــب األول، ُنقل إىل 
مستشفى بعد إصابته بكوفيد-19، الشهر املايض، 

خال التصفيات املؤهلة لكأس العامل.
وأصيب دي رويس، العب وسط روما السابق، 
الذي يحتل املركز الرابع يف قامئة الاعبني، األكرث 
متثيا ملنتخــب إيطاليا عىل مــر العصور )117 
مبــاراة(، بالعدوى مع ثاثــة آخرين من الطاقم، 
والعديد من الاعبني يف معســكر املنتخب، خال 

التوقف الدويل.
وذكرت سكاي أن دي رويس )37 عاما(، يتلقى 
املعدية،  األمــراض  مكافحة  معهــد  يف  الرعاية 

كإجراء احرتازي.
وأســدل دي رويس الســتار عىل مشواره يف 
املاعب، بعــد 18 عاما، يف ينايــر كانون الثاين 
2020، عقب فــرتة قصرة مع بــوكا جونيورز 

األرجنتيني.
وانضم الشهر املايض إىل الجهاز الفني لروبرتو 

مانشيني، مدرب إيطاليا.

األمناء / لودر / عارف أحمد:
توج فريق كرة القــدم بثانوية أماجل بكأس  بطولــة كرة القدم ملدارس 
مديرية لودر للمرحلة الثانوية بعدما تجاوز منافســه مجمع الواحدي زاره 
بأربعة أهداف مقابل هدفني يف اللقــاء النهايئ الذي جمعهام  عىل أرضية 
ملعب زاره يف ختام منافســات املســابقة التي نظمها مكتب الرتبية لودر 
وأقيمت بدعم من رجل األعامل اليمني أحمد صالح العييس ومبشاركة ست 

مدارس ثانوية لعبت بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة. 
وقبل انطاق منازلة الختام والتتويج ألقى مدير تربية لودر نارص عوص 
موىس كلمة أمام العبي الفريقني بــارك لهام وإلدارة الثانويتني التأهل إىل 
النهايئ ، داعيا الفريقــني إىل التحيل باألخاق والــروح الرياضية العالية 
وتجسيد مبدأ التنافس الرشيف داخل أرضية امللعب بعيدا عن أجواء التعصب.. 
مشــيدا بحسن التنظيم واإلعداد املتميز للبطولة ، وبالجهود املبذولة لكل من 
ســاهم من قبل أعضاء اللجنة املنظمة والحــكام وجميع العاملني للوصول 
إىل ختام ناجح وتتويج يليق بقوة ومســتوى دوري املدارس.. ليطلق بعدها 
الحكم الشــاب املتميز محمد عيل اليافعي صافرته معلنا بدء مسار املنافسة 
بإقدام العبي الفريقني ، والتي مرت عىل حالة متكافئة يف مستهل املباراة ، 
قبل أن ينال العبو ثانوية اماجل األفضلية املطلقة ، جعلهم يحسمون األمور 
لصالحهم خال الحصة األوىل التي أنهوها بنتيجة أربعة أهداف تناوب عىل 
تسجيلها كل من عامر بحار )هدفني ( و محمد سامل العولقي وأحمد صالح 
العامل مقابل هدف لثانوية الواحدي وقع عليه الاعب أمني أحمد حســن..  
ويف الشــوط الثاين حاول أصحاب األرض والضيافة العبو ثانوية الواحدي 
زارة بكل جهدهم غلب املعطيات من خال شــنهم لعدد من املحاوالت والتي 
مل تسفر ســوى عن تسجيل هدف آخر يف ظل حضور وثبات من قبل العبي 
ثانويــة اماجل الذي حافظوا عىل تقدمهم حتى النهاية ليحصدوا اللقب بكل 

جدارة تاركني الوصافة لاعبي ثانوية الواحدي زاره.
وعقــب نهاية املباراة قام مدير تربية لــودر نارص عوض موىس ومدير 
مكتب اإلعام يف لودر وجهاد عبداللــه حفيظ ونائب رئيس االتحاد اليمني 
العام للكرة الطائرة حســني عــوض موىس بتكريم فريــق ثانوية اماجل 
بكأس البطولة مع طقم ريايض متكامل وفريق ثانوية الواحدي زارة بكأس 
الوصيــف مع طقم ريايض متكامل ، كام جــرى تكريم فريق ثانوية العني 

كأفضل فريق مثايل يف املسابقة بزي ريايض.
حرض النهايئ رئيس قسم األنشطة املدرســية مبكتب تربية لودر قاسم 
محمــد صالح ورئيس اتحاد ألعاب القوى بأبــني عيل رشفان ورئيس نادي 
عرفان الكابــنت خالد احمد مفتاح والشــخصية االجتامعيــة والرياضية 
املعروفة عمر أحمد حســن ورؤســاء مدارس الجــوف والقافرية للتعليم 
األسايس الخرض جديب واوســان عيدروس ووكيل مدرسة سيف الحضن 
محمد شيخ ومدير ثانوية العني مهدي شوعان وجمع من طاب الثانويتني 

ومن عشاق الساحرة املستديرة.

األمناء / متابعات :
أحرز جايسون تاتوم 53 نقطة، وهو أعىل معدل له طوال مسرته، ليقود 
فريقه بوسطن سيلتيكس للفوز عىل ضيفه مينيسوتا تيمربولفز 136-145 

يف الوقت اإلضايف.
وأحرز تاتــوم 35 نقطة يف النصف الثاين من املبــاراة، ليعوض الفريق 
صاحــب األرض تأخره بفــارق 17 نقطة ويحقق الفوز يف دوري الســلة 

األمرييك.
وبذلك أصبح تاتوم البالغ من العمر 23 عاما و37 يوما، أصغر العب ســنا 

طوال تاريخ بوسطن، يحرز 50 نقطة أو أكرث يف مباراة واحدة.
وإىل جانب حصيلة النقاط الكبرة، سيطر تاتوم عىل 10 كرات مرتدة.

وأســهم جايلن براون يف فوز أصحاب األرض بتسجيل 26 نقطة، بينام 
أضاف زميله ماركوس سامرت 24 نقطة، ومرر مثاين كرات حاسمة لزمائه.

وكان كارل أنطوين أفضل مسجيل مينيسوتا برصيد 30 نقطة، كام سيطر 
عىل 12 كرة مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة لزمائه.

ويف مواجهات أخرى، فاز واشــنطن ويزاردز خــارج أرضه عىل جولدن 
ستيت وريورز 110-107 وفاز لوس أنجليس كليربز 126-109 عىل ضيفه 

هيوستون روكتس.
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