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عدن / األمناء / عالء عياش :

أحرز فريق الشــعلة لقب بطولة 
عدن كرة اليد ، وذلك عقب فوزه عىل 
كبرية  بنتيجة  الجالء  فريق  منافسه 
) 32 _ 12 ( يف املبــاراة النهائيــة 
منافســاتها  اختتمت  التي  للبطولة 
صبــاح امس بصالة الشــهيد عيل 
أسعد مثنى الرياضية مبدينة الشيخ 

عثامن بالعاصمة عدن .
وأقيمت منافسات البطولة ) فئة 
الرجال ( التــي نظمها فرع اللعبة ، 
برعاية نائف البكري وزير الشــباب 
مللس  حامد  واحمــد   ، والرياضــة 
محافــظ املحافظة ، بإرشاف مكتب 
الشباب والرياضة بعدن ، خالل الفرتة 
بني 6 _ 11 مايو الجاري مبشــاركة 
انديــة امليناء والشــعلة واملنصورة 
الرشارة  وانسحاب  والجالء  والنرص 
لحج ، واســتضافت وقائعها أرضية 

الصالة املغلقة بالعاصمة عدن .
واســتطاع فريق يد الشعلة يف 
البطولة عــن جدارة  حصــد كأس 
واســتحقاق وانهاء مشوار تألقهم 
البطولة  يف  القــوي  وحضورهــم 

الجالء  فريق  منافسهم  عىل  بالفوز 
يف ختــام مباريات البطولة بنتيجة 
هي األكرب بلغت ) 32 _ 12 ( ، وذلك 
بعد تقديــم مباراة مالت فيها الكفة 
ملصلحة الفريق منذ االنطالقة القوية 
يف بدايــة الشــوط األول بالتقدم 
بخمسة اهداف دون مقابل ، ليحاول 
انفاسه  التقاط  الجالء  فريق  بعدها 

اخرتاق جدار  املحاولة يف  من خالل 
الستة االمتار الدفاعي لفريق الشعلة 
، وتفويــت فرصة العــودة بنتيجة 
اهــداره ألربع ركالت ٦  بعد  املباراة 
امتــار ، ليواصل بعــد العبو فريق 
الشعلة تألقهم وانهاء الشوط بفارق 

مريح وبواقع ) 15 _ 2 ( .

وحاول العبــو فريق الجالء مع 
بداية الشوط الثاين ترتيب صفوفهم 
والتمســك  الكبري  الفارق  وتقليص 
بآماله يف اللقاء ، إال أن يقظة فريق 
الشــعلة كانت حارضة واســتطاع 
نجومــه مواصلــة العمــل الكبري 
يف اللقــاء بإخامد حامســة العبو 
الجالء بتوســيع الفــارق واالبتعاد 

اللقاء بفوز  ، لينتهي  املباراة  بنتيجة 
مستحق لفريق الشعلة ) 32 _ 12 ( 
، ليتوج عن جدارة واستحقاق بكأس 

البطولة .
ادار املباراة باقتدار وتألق حكامن 
 ، امين عثامن وعيل فيصل  الساحة 
وكان حكام الطاولة ايهاب حيدرة ) 
مســجل ( وعالء أحمد ) ميقايت ( ، 

وكان الكابنت سامي عمر مراقبا .
ويف نهايــة املباراة جرى تكريم 
فريق الشــعلة بكأس وجائزة املركز 
األول ، يف حــني تــم تكريم فريق 

الجالء بجائزة املركز الثاين .
محفوظ  الختام  فعاليــة  حرض 
ســيف نائب مدير مكتب الشــباب 
والرياضة بعدن ، صائب سالم مقبل 
نائب رئيس اإلتحــاد العام لكرة اليد 
النشاط  مدير  ســيف  محمد  نبيل   ،
مبكتــب الشــباب والرياضة ، عيل 
مرشــد عقالن عضو اللجنة الفنية 
مبكتب الشــباب والرياضة ، محمد 
حســن رئيس نادي الشعلة ، جالل 
منصوري نائــب رئيس نادي الجالء 
، ايــوب عامر االمني العــام بنادي 

الجالء ، وعدد من الشخصيات .

زجنبار /األمناء / عارف أحمد:

الشــيخ  زنجبار  ناقش مدير عــام مديرية 
حيدرة دحه الفضيل ومدير عام مكتب الشــباب 
والرياضة بأبني أحمد صالــح الراعي يف اللقاء 
الذي جمعهــام صباح الثالثاء مببنى الســلطة 
املحليــة بعاصمــة املحافظــة زنجبــار تنفيذ 
ابوبكر  الركن  اللواء  املحافظة  توجيهات محافظ 
حسني سامل بشأن تشــكيل هيئة إدارية جديدة 
لنادي حســان الريــايض تلبية للنــداءات التي 
أطلقها محبــي وأنصار والعبي ومدريب مختلف 

األلعاب الرياضية واســتجابة لطموحات 
الشــارع  االبيني والزنجبــاري عىل وجه 
الخصــوص تكون قادرة عــىل النهوض 
العريق  يف كرة  النهوض بأوضاع حسان 

القدم وبقية االلعاب الرياضة األخرى. 
وخــالل اللقاء أكد مديــر عام مكتب 
الشباب والرياضة باملحافظة أحمد الراعي 
عىل أهمية  التشــاور مع السلطة املحلية 
بزنجبار حول  الشــخصيات التي ســيتم 
والقادرة  العريق  النــادي  لقيادة  تكليفها 
عىل العمل والذي ســنكون مساعدين لها 
بذلتها  التي  الجهود  اىل  وداعمني.. مشريا 
اعاقتها..  التي  الحالية والظــروف  االدارة 
منوها  إىل ان حســان يعد من افقر اندية 

الجمهوريــة والتوجد لديه مصــادر دخل ثابته 
غري الدعم الحكومي املحدود من صندوق النشء 
والشــباب وليس لديه اي استثامرات عقارية او 
وتلبية  املحافظ  االخ  لتوجيهات  وتنفيذاً  غريها.. 
لرغبــة الجمهور والشــارع الريــايض االبيني 
سنتشاور حول تشــكيل هيئة ادارية جديدة بدالً 
عن الحالية عىل ان تكون  منســجمة ونأمل أن 
يكون هنــاك نوعا من التألــف والتأخي ملا فيه 

مصلحة النادي واالستامع لكل اآلراء املطروحة.
• بدوره عرب مدير عام زنجبار الشــيخ  دحه 
عن تقديــره لجهود مكتب الشــباب والرياضة 
باملحافظة وترحيبه بهذا اللقاء ملناقشــة  تنفيذ 
توجيهات االخ املحافظ  بشان هيئة ادارية جديدة 
لنادي حســان الريايض.  الفتا يف سياق حديثه 
اىل ان نادي حســان كيان عريق وتستدعي هذه 
املرحلة الوقوف  معه بحســب امكانياتنا املتاحة 

وسنعمل مع االدارة الجديدة عىل انتشال أوضاعه 
والنهوض بها ســعيا  لعودته إىل عرصه الذهبي 
مبشيئة الله تعاىل وبتكاتف كل  أبناءه الخريين 
واملحبني لهذا الرصح الكبــري.. ونأمل أن نتوفق 
يف اختيار قيادة جديدة للنادي تكون قادرة عىل 
العطاء والعمل بإخالص وتفاين ملا فيه مصلحة 

النادي. 
 من جانبهــم عرب مدربو والعبو  حســان 
ومحبي  الرياضية  األلعاب  مختلف  يف  الريايض 
بالــغ شــكرهم وتقديرهم وعظيم  النادي عن 
امتنانهم  ملحافظ ابني اللواء ابوبكر حسني سامل 

الكرمية  توجيهاته  واصدار  ملطالبهم  لالستجابة 
ادارة  بإقالة  باملحافظة  والرياضة  الشباب  ملكتب 
نادي حســان الحالية وتعيني ادارة جديدة ذات 
كفــاءة ومقبولة لدى الجميع لتصحيح مســار 
النادي وانتشــاله من الوضع املرتدي الذي وصل 

اليه حسان.
واملهتمون   الريــايض  الشــارع  بان  وقالوا 
بالشأن الحســاين قد تلقوا خرب توجيهات االخ 
املحافظ بارتياح واسع ..مثمنني تجاوبه الرسيع 
واألجهزة  الالعبني  لجميع  ومؤكدين  لدعواتهم.. 
الفنية واإلدارية ومشــجعي النادي ومحبيه بأن 
اجتامع اليــوم الخميس الزال قامئا ويف موعده 
وإن هناك محرض اجتامع سينبثق عن االجتامع 
املرشحني ألعضاء  وسريفع فيه مقرتح بأسامء 
والرياضة  الشــباب  الجديدة ملكتب  النادي  إدارة 

باملحافظة والسلطة املحلية باملديرية.

رياضة

ال�شعلة يهزم اجلالء ويحرز بطولة عدن لكرة اليد 

من�ق�شة توجيه�ت حم�فظ اأبني ب�ش�أن 
ت�شكيل هيئة اإدارية جديدة حل�ش�ن 

عــدن / األمنــاء / فضــل 
اجلونة :

يف يوم ريايض رائع وممتع 
رياضيو عــدن يحييوا اربعينية 
فقيد الصحافة والوطن االستاذ 
القديــر نجيب يابــيل )رحمه 
اللــه( التي نظمــت عرب ارسة 
جالل  املباراة  ومنســق  الفقيد 
مثنــى وحفيد الفقيــد نجيب 
مغاد ســعيد، والتي شارك فيها 
نخبة من نجوم الكرة السابقني 
الذي جســدوا روح الوفاء لهذه 
الشــخصية العدنيــة والهامة 
االعالميــة الكبــرية، وذلك من 
خــالل مشــاركتهم املتميــزة 
والفاعلــة التي ســاهمت يف 
انجــاح الفعاليــة الرائعة التي 
شــيخ  حامد  ملعب  احتضنها  
التابع لنــادي الوحدة الريايض 
كروية  مبباراة  عثامن،  بالشيخ 
نجوم  قدامى  جمعــت  جميلة 
انديــة عدن مــع قدامى نجوم 

وحدة عدن .
بروعة  رائعة  مبــاراة  ويف 
الكروية  والنجــوم  الحضــور 
صوالت  لهم  كانت  ممن  البارزة 
وجــوالت يف املالعب الكروية، 

حيث امتعوا الحضور باللمحات 
مهاراتهم  واستعرضوا  الكروية 
ذكرياتهم  واعــادوا  الكرويــة 
كرة  معشــوقتهم  مع  الجميلة 
القــدم، وقد امتعــوا الجمهور 
وتفاعل مــع كل لقطة جميلة 
الرائعة  االهداف  تلك  واسعدتهم 
التي سجلت عىل مدار الشوطني 
اإليجايب  بالتعــادل  وانتهــت 

بثالثة اهداف لكل منهام .
يف نهايــة املباراة قام قائدا 
الفريقــني )الكابــنت احمــد 
ابراهيم  والكابــنت  االحمــدي 
كاس  بتســليم  عبدالرحمــن( 
نجيب  الفقيد  الرسة  املناســبة 

يابيل رحمه الله. 
حرض املبــاراة : نجل الفقيد 
جهــاد نجيــب يابــيل ، مدير 
عام املنشــآت بوزارة الشــباب 
والرياضة الكابنت صائب سالم، 
رئيس اللجان املجتمعية مبديرية 
ماهر  الدكتور  عثامن  الشــيخ 
عيل قاسم، رئيس نادي الشعلة 
حسن  محمد  الكابنت  الريايض 
ابوعالء، رئيــس نادي الروضة 
الريــايض الكابنت جامل عمر، 
ونجم القوات املسلحة والنتخب 
الكروي السابق ابوبكر البكري، 
الشــخصية املناضلة والوطنية 

الشــيخ احمد عمــر مرقيش، 
مغاد  نجيــب  الفقيد  وحفيــد 
الشخصيات  من  وعدد  ســعيد 
االجتامعية والرياضية وجمهور 

من محبي وعشاق الكرة. 
يابيل  نجيب  الفقيد  أرسة   *
مشــكورة كرمــت الالعبــني 
املشــاركني يف املباراة من باب 
تجاه  لهــم  والتقدير  الوفــاء 
يف  ومســاهمتهم  حضورهم 

انجاح الفعالية. 
محمد  املعــروف  الكابنت   *
جعبل اعتذر ألرسة الفقيد لعدم 
ألســباب  الحضور  من  متكنه 
خاصــة حالــت دون حضوره 

وذلك لعدم تواجده يف عدن. 
شــكراً لقدامى نجوم الكرة 
واملشــاركة  الدعوة  تلبية  عىل 
الفاعلة يف انجاح هذه الفعالية 
لفقيد  وفــاء  اقيمــت  التــي 
االســتاذ  والوطن  الصحافــة 
الله،  رحمه  يابيل  نجيب  القدير 
السابقني  الكرة  نجوم  وحضور 
والوفاء  املحبــة  روح  جســد 
لهذه القامــة العدنية والوطنية 
وماقدمتــه خــالل حياتها من 
قضايا  تجــاه  ملمــوس  جهد 

املجتمع والوطن.

احل�شور والنجوم يف يوم الوف�ء لفقيد 
ال�شح�فة والوطن الأ�شت�ذ جنيب ي�بلي 


