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رياضة

زجنبار/ األمناء/ عارف علوان:
 

انطلقت عىل ملعب األماجد بطولة شهداء الجنوب 
الكروية للفرق الشــعبية مبديرية زنجبار والتي تقام 
العامة  األمانة  الشــباب والرياضة يف  دائرة  برعاية 
لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب وتنظيم إدارة 
الشــباب والطالب بانتقايل زنجبار مبشاركة 8 فرق 
رياضية متثل مختلف أحيــاء زنجبار وبنظام خروج 

املغلوب من مرة واحدة.
التي جمعت فريقــي األماجد  محطة االفتتــاح 
واملراقــد وبحضور مميز من املتابعني ومن خالل أداء 
قوي بني الفريقني عىل مدار شوطي اللقاء، كان فيه 
التبادل بالكرة واالستهزاء ينتقل من لون آلخر برغبة 
إيجاد ممر للحسم والعبور إىل التتويج ليظل التعادل 

اإليجايب بهدف يف كل شــبكة ســمة حارضة حتى 
نهاية املباراة، ليحتكــم الفريقان إىل ركالت الرتجيح 
والتي ابتســمت يف األخري للمراقد الذي أعلن نفسه 
اول املتأهلني للدور نصف النهايئ.. ونال جائزة أفضل 
العب يف املباراة محمدين عوض حســن مقدمة من 
دائرة الشباب والرياضة باألمانة العامة لهيئة رئاسة 

املجلس االنتقايل الجنويب.
وتأيت بطولة شهداء الجنوب لفرق إجبار الشعبية، 
الذي يحيطه مستشار رئيس  االهتامم والدعم  ضمن 
املجلس االنتقايل دائرة الشباب والرياضة يف األمانة 
العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقــايل الجنويب أ. 
مؤمن الســقاف بالرياضة وتنشيطها يف محافظة 
أبني والجنوب، عىل مستوى الفرق الشعبية واألندية 

يف مختلف األلعاب الرياضية.

عدن/ األمناء/ خاص:

استدعى مساعد مدرب املنتخب الوطني 
الكابنت/ محمد ســامل  القدم  األول لكــرة 
الزريقــي 33 العبًا لالنضامم إىل معســكر 
املنتخب الداخيل الذي ينطلق يف مدينة عدن 
اليوم الثالثاء 18 أكتوبر؛ استعدادًا للمشاركة 
يف بطولة كأس الخليج الخامسة والعرشين 
التي تستضيفها مدينة البرصة العراقية خالل 

الفرتة 6 - 19 يناير 2023م .
ووجهت األمانة العامة باالتحاد رسالة 
استدعاء  بخصوص  األندية  عموم  أمناء  إىل 
الالعبني وإبالغهم الحضور يف املوعد املحدد.

واألسامء التي تم استدعاؤها هي: 
محمد فتح أمان – شعب حرضموت 

محمد إبراهيم عياش– الهالل 
سامل الهارش– وحدة عدن

عيل العامري - شعب إب 
محمد الغييل – شمسان 

عمر الداحي
محمد السقطري– فحامن 

مناف سعيد – شعب صنعاء 
محمد هاشم – وحدة صنعاء

محمد الطريي– وحدة صنعاء
أنيس املعاري – التالل 

عامد الجدمية – 22مايو
عمر طالل – وحدة عدن  

محسن قراوي – شمسان 
أحمد سعيد – وحدة عدن 

مدير عبدربه – الصقر 
حيدر اسلم – الصقر 

أسامة عنرب – الريموك 
سامل مطران – شعب حرضموت 

حسني مزعل – التالل 
حمزة حنش – أهيل صنعاء
عبدالله السعدي - شمسان 

جالل الجالل - الصقر 
محمد احمد مهدي - فحامن

عامر البيضاين – وحدة صنعاء 
عامد منصور – شعب حرضموت 

محمد العمودي – تضامن املكال
محمد فوزي- تضامن املكال 

أحمد الوجيه – شعب إب 
 محمد العانه - التالل

أكرم البحري – وحدة صنعاء
محمد الداحي – اهيل صنعاء 

عمر شارد – شمسان .

عدن/ األمناء/ خاص:

أعلن نادي املنصورة الرياضية يوم األحد، تعاقده الرسمي مع املدرب جامل عيل فرج الله 
)الشهري بجامل سوادة(، وذلك لقيادة فريق النادي يف لعبة الكرة الطائرة خالل الفرتة املقبلة.

ومتكنــت إدارة نادي املنصورة من إقناع املدرب جامل ســوادة لقيادة فريق كرة الطائرة 
بالنادي، ملدة عــام واحد قابل للتجديد، وذلــك لتويل مهام إدارته فنيــا وتجهيزه للبطوالت 

واالستحقاقات القادمة التي تنتظر الفريق.
ويعّد الكبري جامل ســوادة 65 عاما، من أبرز املدربني املحليني املؤهلني، فقد حصل عىل 
شهادة املستوى الثاين للكرة الطائرة من االتحاد الدويل للعبة للعام 2004، باإلضافة إىل دبلوم 
الكرة الطائرة الشــاطئية من اللجنة األوملبية الدولية 2004، ودبلوم للمستوى التدريبي األول 

1997، ودبلوم دورة ابتدائية من اللجنة األوملبية الدولية 1990 .
كام سبق لخبري الكرة الطائرة جامل سوادة أن خاض تجارب تدريبية رفقة أندية الشعلة 
والوحدة واملنصورة والنرص عدن، وشباب القطن وســيئون، وقاد فريق الشعلة يف البطولة 

العربية 2016 يف البحرين، والبطولة العربية 2018 بتونس.
وتحرص إدارة نادي املنصورة من خالل تعاقدها مع املدرب جامل عيل فرج الله )سوادة( 
إىل تجهيز وتحضري فريق الكرة الطائرة بالنادي بصورة جيدة بغية تســجيل حضوره القوي 
يف املســابقات املقبلة، مبا يليق بحجم العطاءات والجهود التي تبذلها إدارة النادي ومساعيها 

الحثيثة إلظهار ألعاب وفرق النادي املختلفة بحلة تنافسية جديدة.

حلج /األمناء/ عالء عياش :
 

أحرز فريق الشعلة عدن كأس 
الذكرى الـــ59 لثورة 14 أكتوبر، 
وذلك بفوزه عىل منتخب مديرية 
تنب ) 28/18( ، وذلك يف مباراة 
كرة اليــد التي اقيمــت بالصالة 
الرياضية املغلقة مبدينة الحوطة 

محافظة لحج .
مبناســبة  الفعالية  وأقيمت 
ذكرى ثــورة 14 أكتوبر املجيدة ، 
السقاف  برعاية محســن جعفر 
مدير عــام مديرية تنب، ونظمها 
مكتب الشباب والرياضة باملديرية 
تحــت إرشاف االتحاد العام لكرة 
والرياضة  الشــباب  ومكتب  اليد 

باملحافظة.
اليد  واســتطاع فريق كــرة 

بنادي الشعلة الفوز بنتيجة املباراة 
عىل منافســه منتخب مديرية تــنب ) 28/18 ( ، يف لقاء 
شهدت مجرياته تقديم أداء قوي ورائع من جانب الفريقني 
وخاصة يف دقائق الشوط األول الذي انتهى بتفوق الشعلة 
) 13/12 ( ، ليعود فريق الشــعلة مجريات الشوط الثاين 
أكرث بفرض سيطرة تامة متكن خاللها من توسيع الفارق 
بفضل تألق العبيه يف الشــوط ليحسم بنتيجة ) 16 / 5 ( 
، لتنتهي املباراة بفوز الشعلة بنتيجة إجاملية ) 28/18 ( ، 

يحرز معها كأس املناسبة.
ســاهم يف إدارة املباراة محمد عبــده منصور وعيل 

فيصل يف الســاحة، وعىل الطاولــة محمد هادي باجول 
)مسجال(، وفكري البدوي )ميقايت(.

ويف نهايــة الفعالية تم تكريم فريق الشــعلة بكأس 
وميداليــات الفريق الفائز، وتكريــم منتخب مديرية تنب 
بامليداليات الفضية من قبل ضيــوف اللقاء الذين تقدمهم 
مدير مكتب الشــباب والرياضة باملحافظة خالد اليامين، 
ومدير مديرية تنب محســن جعفر السقاف ، ورئيس نادي 
انطالق الوهط عــارف باعوين ، واكرامــي باحبيب امني 
عام نادي الشــعلة ، ويســلم باجول مدير مكتب الشباب 
والرياضة مبديرية تنب، وعدد من الشــخصيات الرياضية 

واالجتامعية.

يد �ل�سعلة يك�سب منتخب تنب حلج ويحرز ك�أ�س 14 �أكتوبر

ركالت �لرتجيح تبت�سم للمر�قد يف �فتت�حية بطولة �سهد�ء �جلنوب
برعاية دائرة الشباب والرياضة باملجلس االنتقالي اجلنوبي..

عدن ت�ست�سيف مع�سكر �ملنتخب �لأول لكرة �لقدم

جم�ل �سو�دة مدرًب� لفريق �لكرة �لط�ئرة بن�دي �ملن�سورة


