رياضة

www.alomanaa.net
االحد  ٢١ -ابريل  - ٢٠١٩املوافق � ١٦شعبان  ١٤٤٠هـ

ال�شعلة يتم�سك ب�صدارة دوري عدن املمتاز لكرة القدم
عدن  /عالء عياش :

وســع املتصدر فريق الشــعلة الفارق
وبينه واقرب منافسيه ثالث نقاط بعد فوزه
عىل مضيفه فريق امليناء بثالثة اهداف دون
مقابل يف اللقاء الــذي جمع الفريقني عىل
ملعب الفقيد باوزير باملعال يف اطار مباريات
الجولة السادسة عرش من دوري عدن املمتاز
الذي ينظمه اتحــاد كرة القدم برعاية رشكة
امللكة بلقيس للطريان .
بهذا الفوز يرفع الشــعلة رصيده اىل 36
نقطة يف صدارة ســلم الرتتيب  ،فيام تجمد
فريق امليناء عند رصيده السابق  8نقاط يف
املركز التاسع .
وانهى فريق وحدة عدن مباراته مع جاره
املنصورة ملصلحته بعــد تحقيقه لفوز كبري
بنتجة بأربعــة اهداف لهدف يف املباراة التي
أقيمت عرص امس عىل ملعب شــهداء وحدة
عدن .
لريفع وحــدة عدن رصيده اىل  28نقطة
يف املركز الرابع  ،فيام بقــي املنصورة عند
رصيده السابق .
وعاد فريق شمسان بانتصار مثني وكبري
بعد فوزه عىل فريق النرص عدن بسداســيه

مقابل هدف يف اطار مباريات الجولة التي
أقيمت عرص امس عــى ملعب نادي النرص
بدار سعد .
بهذا الفــوز يصل فريق شمســان اىل
رصيده  26نقطة يف املركز الخامس وتجمد
رصيد النرص عند  8نقاط يف املركز الثامن .
وكانت مباريــات الجولة قــد افتتحت
عــر الجمعة بتعادل الجــاء مع مضيفه

فريق التــال بهدف لهــدف يف لقاء القمة
الذي جمعهم عىل ملعب شهداء وحدة عدن
بالشيخ عثامن .
وفجر يف املبــاراة الثانية فريق الروضة
مفاجأة بعد قلب تأخره بهدفني والفوز بثالثة
اهداف لهدفني عىل ضيفه فريق الجزيرة يف
اللقاء الذي جمع الفريقني عىل ملعب الفقيد
باوزير باملعال .

�إقامة دوري رم�ضاين للفرق ال�شعبية مبديرية زجنبار ..
األمناء /زجنبار  /عارف أحمد :

تم مبدينة زنجبــار عاصمة محافظة
أبني اإلعالن عــن إقامة بطولة لكرة القدم
خالل شهر رمضان املبارك للفرق الشعبية
التي تقام برعايــة مدير عام زنجبار نبيل
محمد النمي ومبشــاركة  26فريقا شعبيا
ميثلــوا مختلف إحياء و حــارات مديرية
زنجبــار وبنظام خــروج املغلوب من مرة
واحدة.
جاء ذلك خــال اللقاء الذي عقد صباح
يوم أمس األول يف قاعة مكتب الشــباب
والرياضة مبدينة زنجبار الذي ترأسه مدير

مكتب الشــباب والرياضــة يف م زنجبار
الكابنت حســن نعــوم بحضور مندويب
الفرق الشعبية املشاركة يف الدوري والذي
تم فيه مناقشــة كافة األمــور املتعلقة
بانطــاق الدوري والذي يــأيت الهدف من
إقامته تنشيط الشباب والرياضيني خالل
الشهر الفضيل واالستفادة من طاقاتهم
وصقل مهاراتهم ورغبــة يف حفظ وقت
الشباب خالل ليايل شهر رمضان.
وقد تم تشــكيل لجنة تنظيمية لتسيري
الدوري برئاســة الكابنت حســن نعوم
وعضوية كل من وجدي مهدي وعيدروس
نسري وسعيد رمضان.

املهند�س نعمان �شاهر يفوز بع�ضوية املكتب
التنفيذي لالحتاد اال�سيوي للجودو ..
عدن /فضل اجلونة :
تواصــا للنجاحــات التــي حققها عىل
املســتوى املحيل والعريب يف قيادته الحكيمة
للعبة الجودو واالنجازات التي تحققت يف عهد
املهندس نعامن شاهر رئيس االتحادين اليمني
والعريب  ،والذي توجه أمــس األول  ،بالفوز
الجدير واملســتحق بعضوية املكتب التنفيذي
لالتحاد االسيوي للجودو يف اجتامع الجمعية
العمومية االســيوية املنعقد مبدينة الفجرية

االماراتية يوم الخميس من االســبوع املايض
والذي تم فيه أيضا اعادة انتخاب الكويتي عبيد
العنزي رئيسا لالتحاد االسيوي للجودو لدورة
رابعة تســتمر اربع سنوات  ،اضافة اىل نواب
رئيس االتحاد واعضاء املكتب التنفيذي .
ويعــد املهندس نعــان شــاهر رئيس
االتحادين اليمني والعريب للجودو ثاين ميني
ينجح يف انتخابات املكتب التنفيذي لالتحادات
الرياضيــة القارية بعد امني عــام اتحاد كرة
القــدم الدكتــور حميد شــيباين ،والذي فاز

االسبوع قبل املايض بعضوية املكتب التنفيذي
لالتحاد االســيوي لكرة القــدم خالل اجتامع
الجمعية العمومية االسيوية مباليزيا.
وماحققه املهندس نعامن شــاهر وفوزه
بعضوية املكتب التنفيذي لالتحاد االســيوي
للجودو مبثابة إنجاز يضاف للعبة وللرياضة
اليمنيــة بفوز شــخصية بأمثــال املهندس
نعامن شــاكر الرجل الذي اعطى الكثري للعبة
الجودو وزاد من شــهرتها عىل مستوى اندية
الوطن اليمني ونجاحــه عىل الصعيد العريب
 ،وفوز شاهر ميثل النجاح الكبري
لرياضــة الجودو عىل مســتوى
الوطــن وتطورهــا لألفضل ،وقد
انهالت عىل املهندس نعامن شاهر
عدد برقيات التهاين والتربيكات،
واعتربوا فــوزه االخري يضاف اىل
رصيده الســابق امليلء باإلنجازات
والنجاحات.
تجدر االشارة اىل ان املهندس
نعامن شــاهر يتواجد عىل راس
قيادة مكتب الشــباب والرياضة
بالعاصمــة املؤقتة عــدن ويقود
رياضة عدن بنجاح واقتدار ،ومنذ
تحمله مســئوليتها احــدث نقلة
نوعية انعش نشاطها وفعل كثري
من نشاط االلعاب الرياضية خالل
الفرتة املنرصمة.
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يد اجلالء تتوج بك�أ�س الذكرى الرابعة
ال�ست�شهاد ال�شهيدين مقطم وامزربه ..

عدن  /خاص :
تــوج فريق الجالء لكــرة اليد بكأس الذكرى الرابعة الستشــهاد
الشهيدين الشهيد سامل عيل مقطم والشهيد محمد احمد امزربه والتي
نظمتها ادارة نادي الجالء واستضافها ملعب النادي مساء الجمعة .
واســتطاع فريق الجالء الظفر بكأس الذكرى بعد فوزه عىل فريق
اصدقاء الشهيدين ( التالل ) بنتيجة  16مقابل  13بعد مباراة حامسية
وجيدة املستوى قدما الفريقني يف يوم الوفاء للشهيدين .
ملســة وفاء بادلتها ادارة نادي الجالء وحرصها عىل احياء الذكرى
من خالل دعم وتنظيم الفعالية التي المســت املشاعر ومبادلة الوفاء
بالوفاء .
فرتة اللقاء االول شــهدت تكافؤ باألداء والنتيجــة والذي انتهى
بالتعادل . 3-3
فرتة املباراة الثانية كانت االكرث ندية وحامس واستطاع الفريقني
من تقديم شــوط مثري انتهــى ملصلحة فريق الجــاء بنتيجة نهائية
قوامها  16مقابل . 13
ويف نهاية اللقاء قام ضيوف املباراة والذي تقدمهم عبدالله عوض
امني عام نادي الجالء ووالد الشــهيد ســامل عيل مقطم بتكريم فريق
الجالء بكأس الذكرى .

حيد ردفان يوا�صل مغامرته الناجحة يف بطولة
ال�شهداء بعد فوزه على ركب احلا�ضنة ..

ردفان /وضاح احلاملي :
متكن فريــق حيد ردفان
من التأهــل وبلــوغ دور 8
من بطولة الشــهداء بردفان
الذي يقام برعاية قائد اللواء
الخامس وذلك بعد فوزه عىل
فريــق ركــب الحاضنة يف
املباراة التي جمعت الفريقني
عــر الجمعــة يف إطار
مباريات دور  16من البطولة .
كان الشــوط األول من
هــذه املبــاراة متكافئا من
حيــث املســتوى وتقاســم
فيهــا الفريقــان الهجامت
لكنــه انتهى ســلبيا  ،ويف
الشــوط الثاين ارتفع الرتم
قليال وحــاول ركب الحاضنة
التسجيل لكن هدف األسبقية

كان من نصيــب حيد ردفان
ســجله الالعــب نهيل جامل
بكرة رأسية ساقطة إثر سوء
متركز حــارس املرمى وأدرك
ركب الحاضنة التعادل رسيعا
بواســطة اياد محمــد وعاد
الحيد مجددا للتقدم بواسطة
الالعب نسيم صالح ،وأضاف
حيد ردفان الهدف الثالث عن
طريق وهيب فضــل لتنتهي
املبــاراة بفوز الحيــد بثالثة
اهداف مقابل هــدف ويبلغ
دور  8ليواصل الحيد مغامرته
الناجحــة يف هــذه البطولة
بأول مشاركة .
أدار املباراة الحكم عبدالله
عيل عبدالله وســاعده معني
عقيل ومفيد الجابري وحكم
رابع أحمد عقيل .

