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يف دوري عدن املمتاز لكر القدم «

ال�شعلة يخطف �صدارة الرتتيب  ..وخ�سارة م�ؤملة لفريق التالل ..
األمناء  /عالء عياش :
اختتمت الجمعة مباريات الجولة «»14
من بطولــة دوري عدن املمتاز الكروي الذي
ينظمه اتحاد كرة القدم برعاية رشكة امللكة
بلقيس للطريان مبشــاركة اندية محافظة
عدن .
وشــهدت الجولة اقامة خمس مباريات
خالل يومــي الخميس والجمعة شــهدت
لحظات سعيدة لبعض الفرق  ,وفرق اخرى
تعرضت النتكاسات واسبوع لنسيان لبعض
الفرق  ,ولعل اهم تلك النتائج خسارة التالل
الغــر متوقعة من فريق املنصــورة بثالثة
اهــداف مقابل هدف يف اللقــاء الذي اقيم
عىل ارضه وبني جامهريه وخســارة القت
بضاللها عىل مســرة الفريق وابعدته عن
صــدارة الرتتيب خاصة وهــو عىل اعتاب
مواجهــة من العيــار الثقيــل يف الجولة
القادمة ومفرتق طرق بالنســبة للفريق يف
مشــواره يف البطولة وتجمعه مع الغريم
االزيل والتقليدي يف ديــريب الكرة العدنية
فريق وحــدة عدن عرص الثالثاء القادم عىل
ملعب التالل بحقات .
ومن ابرز محطــات هذه الجولة خطف
فريق الشــعلة الصدارة بعد فــوزه الكبري

عىل جاره فريق
الجزيرة بخمسة
اهــداف دون
مقابــل رافعــا
رصيده النقاطي
لـــ  30نقطــة
منفردا بالصدارة
ومستغال خسارة
التالل يف الجولة
من املنصورة .
احــداث غري
مألوفة شهدتها مباراة القمة والتي جمعت
فريق وحدة عدن صاحب االرض والجمهور
بضيفــة ( الجبــل ) شمســان وحالة من
الشغب تســببت يف توقف مجريات اللقاء
قبل انقضاء وقتها االصيل  ,وكانت النتيجة
حينها تشري لتقدم فريق وحدة عدن بثالثة
اهداف لهدف .
فوز الجالء عىل فريــق امليناء وبثالثة
اهداف لهدف يف اللقاء الذي جمع الفريقني
عىل ملعب شهداء وحدة عدن هي ايضا من
اللحظات السعيدة بالنســبة لفريق الجالء
وجمهوره الذي بات قريبا من فريق الصدارة
وثالث نقاط اعادت امل املنافســة والرصاع
عىل اللقب .

وشهدت الجولة يف اخر محطاتها كرس
فريق الروضة لصيامه يف الدوري وكســبه
ألول نقطة له يف بنك الدوري بعد مرور 14
جولة من عمــر البطولة وذلك بعد ان فرض
التعادل نفســه عىل مباراتهــم مع النرص
بهدف يف كل شبة يف اللقاء الذي اقيم عىل
ملعب الفقيد باوزير باملعال .
وبانتهاء الجول يتصدر الشــعلة ترتيب
فرق البطولة برصيــد  30نقطة  ,ويرتاجع
التالل للمركز الثاين برصيد  29نقطة  ,فيام
صعد الجالء للمركز الثالث برصيد  27نقطة
 ,وبقى فريق الوحد وشمسان عند رصيدهم
الســابق يف انتظار قرار اللجــن املنظمة
للبطولة يف يخص اللقاء الذي جمعهم .

أقيم برعاية انتقالي أبني..

دوري �شهداء اجلنوب بزجنبار يتوج الأحرار بطال ..
األمناء /أبني  /عارف علوان :

توج فريق األحرار بطال لدوري شــهداء الجنوب للناشئني للفرق
الشــعبية الذي نظمته القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل مبديرية
زنجبار ممثلة بدائرة الشباب والطالب وأقيم بدعم من املجلس االنتقايل
مبحافظة أبني والذي شــارك
فيــه  14فريقا مثلوا مختلف
إحياء مدينــة زنجبار واعتمد
فيه نظام خروج املغلوب من
مرة واحدة.
وجــاء تتويــج األحرار
باللقب بعد أن تجاوز منافسه
الهالل بــركالت الرتجيح يف
اللقاء النهايئ الذي جمعهام
عــر الجمعة عــى ملعب
البلدية التابع لنادي حســان
بعــد أن انقضــاء األوقات
األصلية بالتعادل السلبي.
اللقــاء رغم خلــوه من
األهــداف ملــح املباريات إال
أن الفريقني بــذال اقىص ما

14

لديهام يف تحقيق الفوز من خــال تبادلهام الهجامت وضياعهام
للكثري من الفرص السانحة للتســجيل والتي لو تم استغالل واحدة
منها لكانت كافية لرتجيج كفة طرف عىل حســاب اآلخر. .لبحتكم
الفريقان إىل ركالت حرق األعصاب والتي حســمها األحرار لصالحه
بثالثة أهداف مقابل هدفني..
وعقب نهايــة اللقاء قام
مديــر دائرة الشــباب والطالب
مبجلس انتقايل زنجبار وهيب
الدابية وعضــو االنتقايل نارص
نصيــب بتكريم فريــق األحرار
بكأس البطولــة وفريق الهالل
بــكأس الوصيــف. .كام جرى
تكريم أفضل العب يف البطولة
الخــر الجحــاء والهداف
رضوان ماهر الصالحي وأفضل
حــارس عبدالله هائــل بجوائز
تشــجيعية وكذا الحــكام وكل
الجهات التي ساهمت يف إنجاح
هذه البطولة.
 أدار اللقاء تحكيميا صالحالعطوي وســاعده عامر كولينا
ونارص بحار.

بعد مباراة مثرية  ..املالكي يتوج بطال
لدوري �شباب حاملني حتت  19عام

حاملني  /وضاح احلاملي :
يف نهايئ مثري حرضت فيه اإلثارة والتشويق والحامس
إىل نهايته  ،حقق فريق املاليك فوزا مستحقا عىل منافسه
اتحاد الضباب بوران بهدفــن مقابل هدف وذلك يف اللقاء
الختامي لدوري شباب حاملني لكرة القدم تحت  19عام الذي
أقيم وســط حضور جامهريي كبري وأحتضن اللقاء ملعب
الشهداء يف حبيل الريدة الذي جرت منافسات الدوري عىل
ارضيته وشارك فيه  12فريقا من مختلف مناطق املديرية .
املباراة التي ادارهــا الحكم وهيب هيثم بدأت مبحاوالت
ضبابية لكن فريــق املاليك الذي ظهر عــى العبيه الثقة
والهــدوء يف اللعب متكن من افتتاح التســجيل عن طريق
العبه معتصم غســان بكرة رأســية عانقت شباك الضباب
حاول بعــد هذه الهدف فريق الضباب العودة بعدة محاوالت
لكن دون جدوى حينها أضاف املالــي الهدف الثاين حمل
توقيع الالعب محسن عيل وسط دربكة داخل منطقة جزاء
الضباب لينتهي الشوط بتفوق املاليك.
ويف الشوط الثاين الذي كان شــوط اإلثارة والحامس
والتنافس الكروي املثري دخــل الضباب من أجل العودة يف
حــن كان املاليك اكرث ندا ويف ظــل محاوالت الفريقني
للتسجيل عاد الضباب إىل أجواء اللقاء بهدف صالح عبادي
الذي أعطى دفعة لزمالئه بالعــودة وكثفوا من محاوالتهم
ولهثوا كثريا وراء التعادل بكــرات كثرية لكن كل محاوالت
الضباب وقفت عند دفاع املاليك املتألق ومن خلفهم الحارس
يف وقــت كان الثنايئ معتصم وأمري مصــدر إزعاج لدفاع
الضباب بفعل تحركاتهم لينتهي اللقاء بفوز املاليك ويتوج
بطال بهذه املســابقة بجدارة واســتحقاق يف حني حصل
الضباب عىل مركز الوصيف ..
وعىل مستوى الجوائز الفردية نال العب املاليك معتصم
غســان جائزة هداف البطولة ونــال الالعب أنور الصويب
جائزة أفضل العب وإبراهيم حمدي أفضل حارس فيام حصل
الســال عبدالله من املاليك جائزة أفضل العب يف املباراة
النهائية والكابنت عبده عثامن مــدرب العمري حصل عىل
شــهادة أفضل مدرب يف الدوري كــا تم تكريم عدد من
الشــخصيات الداعمة للدوري وابرزهم الشخصية الرياضية
أبو مشــر الجباري الرئيس الفخري لنادي حاملني وكل من
ساهم يف إنجاح هذه البطولة .
حرض اللقاء مدير عام حاملني عبدالفتاح حيدرة ورئيس
املجلــس االنتقايل ناجــي الكريب ومدير مكتب الشــباب
والرياضة امني راشد ونائبه صالح االنعمي ورئيس وأعضاء
اللجنة املنظمة لهذه البطولة .

مكتب ال�شباب والريـا�ضة بعدن يكرم بطل �شطرجن املحبة وال�سالم للمحافظات املحررة ..
عدن  /عالء عياش :

كرمت قيادة مكتب الشــباب والرياضة بعدن ممثلة باملهندس
نعامن شــاهر مدير املكتب منتخب املحافظــة الحائز عىل بطولة
املحبة والســام للفئات العمرية يف لعبة الشطرنج والتي اختتمت
بعدن ونظمها االتحاد العام للعبة برعاية وزارة الشباب والرياضة
وبدعم من صندوق رعاية النشء والشباب واقيمت بني  5-11ابريل
الحايل مبشــاركة محافظات (عدن  -لحج  -تعز  -ابني  -الضالع
 شبوة  -حرضموت الساحل  -حرضموت الوادي  -املهرة) للفئاتالعمرية  10 - 12 - 14 - 16سنوات .
وتوج ابطــال محافظة عدن عىل عرش البطولة بحصدهم 31
ونصف النقطة برباعي املنتخب واملكــون من الالعبني خالد وليد
العامري بطل فئة  16سنة  ،حسام الدين عبدالحكيم بطل فئة 14
ســنة  ،احمد صربي عبد الوكيل بطل فئة  12سنة  ،عبده صربي
عبد الوكيل صاحب املركز الثالث يف فئة 10ســنوات  ،بعد منافسة

وبالجهــود املبذولة من قبل فرع اللعبة باملحافظة من خالل العمل
يف الفرتة السابقة يف ظل الظروف واالوضاع الصعبة لالتحاد .
واكد املهندس نعامن شــاهر أن تطوير االلعاب الرياضية يأيت
من خالل االهتامم بالفئات العمرية ووضع خطة مناسبة للنهوض
بالنشء باملحافظة عىل اســتمرارهم وتدريبهم يؤدي اىل كسبهم
املزيد من الخربات .
وعاتب املهندس نعامن شــاهر مدير مكتب الشباب والرياضة
بعدن دور قيادة الســلطة املحلية باملحافظة الغائب يف مثل هكذا
فعاليات و لعدم اعطاء جزء بسيط من االهتامم والرعاية بالفئات
العمرية مؤكدا بأنها من مهامها وصلب عملها  ،،متمنيا يف ختام
حديثه التوفيق لالعبني يف املشاركات واالستحقاقات القادمة .
ويف ختــام الحفل تم تكريم العبوا ومــدرب املنتخب الكابنت
صالح العقريب مــن قبل مدير مكتب الشــباب والرياضة  ،وكام
حظي الكابنت باسل احمد عبدالله رئيس اتحاد الشطرنج باملحافظة
بتكريم خاص من مكتب الشــباب والرياضة نظرا للجهود الكبرية

