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رياضة

اخلبر / األمناء / عارف أحمد:
 

قطع فريق الهدار تأشــرة العبور  الثانية للدور نصف النهايئ 
عن املجموعة األوىل بعد انتصاره الثمني عىل منافسه فريق  الجزيرة 
بثنائية نظيفة يف اللقاء الذي جمعهــا عرص الجمعة عىل أرضية 
ملعب مدرســة ايب ذر الغفاري يف الجولة  الثالثة واألخرة من دور 
املجموعات ضمن منافسات بطولة الفقيدين املناضلني الشيخ عبدالله 
الحوتري والشيخ نارص بن الذيب الكروية للفرق الشعبية والتي تقام 
مبنطقة خرب املراقشــة بدعم من مجلس إنتقايل أبني وقائد الحزام 
األمني- قطاع زنجبار ســند عبد ويشــارك فيها مثاين فرق رياضية 

وزعت إىل مجموعتني.
املباراة جــاءت جميلة ومثرة مــن كال الفريقني...حيث دخل  

الهدار 3 نقــاط اللقاء وعينه 
عىل الفوز  دون سواه لضان 
 4 الجزيرة  لعــب  تأهله فيا 
أو  التعادل  بفرصتــي  نقاط 
الفوز ، لتكــون الكلمة العليا 
يف األخــر  لالعبــي الهدار 
الذين استطاعوا حسم نتيجة 
املبــاراة لصالحهــم خــالل 
بتســجيلهم  األول  الشــوط 
عرب  واملبــاراة   الفوز  هديف 
عموره  وحسن  مزمع  حسني 
الشــوط  أن  اعتبــار  عــىل 
جديد  بــأي  يأت  مل  الثــاين 
رغم  النتيجة  مســتوى  عىل 
للعودة إىل  الجزيرة  محاوالت 
اللقاء إال أن الهدار عرف كيف 
حتى  النتيجة  عــىل  يحافظ 
اطلق الحكــم صافرة النهاية 
للهدار بهدفني  بفوز مستحق 
دون رد... وبهذه النتيجة رفع 
الهدار رصيده إىل 6 نقاط يف 

وصافة املجموعة األوىل لرافق املتصدر شــباب الخرب 7 نقاط إىل 
مربع الكبار الذهبي. 

 ولحســاب املجموعة الثانية فقد أعلن فريــق اتحاد الكود عن 
حجزه لتأشــرة العبور األوىل إىل دور األربعة  مبكرا بعد أن حصد 6 
نقاط مــن مباراتني وتبقى له مباراة تحصيل حاصل أمام املجد  أبني 
4 نقاط اليوم األحد يف ختام مباريــات الدور التمهيدي األول والتي 
ســيتحدد عىل ضوء نتيجتها صاحب البطاقة الثانية الذي سرافق 

االتحاد  إىل مربع  الكبار..
ففي حالة فوز أو تعادل مجد أبني فإن بطاقة التأهل ســتكون 
مــن نصيبه أما يف حالة فوز اتحاد الكود باي نتيجة فإنه ســيهدي 
بطاقة التأهل لفريق إمساحلة 4 نقاط والذي يتفوق عىل املجد بفارق 

األهداف.

املنسق االعالمي / عبده املدان :
 

أكد مدير املنتخب الوطني للناشــئني 
احمد الحســني أن معســكر املنتخب يف 
للربنامج  طبقا  جيدة  بصورة  يســر  تعز 
 ،، الفنــي للمنتخب  املدير  املعد من قبــل 
مشيدًا باالنضباط العايل من قبل الالعبني 
وتركيزهــم الجيد يف التدريبــات وتنفيذ 

توجيهات الجهاز الفني.
يتمتعون  الالعبني  جميــع  بأن  ونوه 
مبعنويــات عاليــة وكلهم حــرص عىل 
االستعداد األفضل واالستفادة القصوى من 
التارين التي شــملها املعسكر وتطبيقها 

يف املباريات القادمة . 
موضحًا بأن النجاح وتحقيق انجاز  ال 
يتحقق إال ببذل الجهود والتعب واالنضباط 
والرتكيز وتكاتــف الجميع من جهاز فني 
واداري والعبــني وهذا ماهو حاصل خالل 
فرتة املعسكر ،، مشرًا إىل أن االتحاد العام 
أي  املعسكر وال يوجد  وفر كافة متطلبات 

قصور أو عوائق .
املنتخب تسوده  بأن معســكر  منوهًا 
حالة من االنســجام والتناغم يف صفوف 
الالعبني والجهازين الفني واالداري والطبي 
الذين يعملــون بعزمية عالية وارصار كبر 
عىل تحقيق النجاح وترشيف الكرة اليمنية 

يف املشــاركات الخارجية ، مثمنا الحفاوة 
الكبــرة التي قوبل بهــا املنتخب من قبل 
جاهــر تعز والتي جســدت أروع صور 
الدعم للمنتخب وشــكلت أحد أهم عوامل 

نجاح املعسكر .

املكال / األمناء / خاص:
 

يف مبــاراة دراماتيكيهــة شــهدها 
ملعب بــارادم باملكال عرص الجمعة وضمن 
منافســات دوري البلده التنشــيطي الذي 
حرضموت  ساحل  القدم  كرة  اتحاد  ينظمه 
االنتقايل  املجلــس  من  كرميــة  وبرعاية 
الجنويب.. استطاع التضامن أن يخرج  فائزا 
يف مباراة الثانية امــام  الصدارة وبنتيجة 

أربعة أهداف مقابل هدف.
التضامن ويف الدقيقة االوىل يتحصل 
عىل ركلة جزاء مســتحقة يتقدم لتنفيذها 
العب نادي التضامن محسن بابرس لركنها 
املباراة  أحــداث  اســتمرت  املرمي..  خارج 
ســجاال  بني الفريقــني ، التضامن ويف 
الدقيقة االخرة من عمر الشوط االول ويف 
كره جميله يســددها العب التضامن عمر 

الكثــري داخل الشــباك الصدراوية معلنآ 
بذلك الهدف االول للتضامن.

ويف الشــوط الثــاين بــات واضحا 
ســيطرة التضامن عىل مجريــات املباراة 
نتج من خاللها  الهجات  العديد من  وشن 
الهدف الثــاين عن طريــق الالعب مروان 
التميمــي.. الصدارة يتحصــل يف الدقيقة 
14من الشــوط الثاين عــىل رضبة جزاء 
صحيحــة نتيجة عرقلة مدافــع التضامن 
الصدارة ماهر  نفدها العب  الصدارة  لالعب 
بن سلان داخل الشباك ليسجل منها هدف 
الصــدارة الوحيد.. بعدها شــن التضامن 
العديد من الهجات عــىل مرمى الصدارة 
محمد  الالعب  15يســجل  الدقيقــة  ويف 
وختتم  للتضامن  الثالــث  الهدف  العمودي 
لنادي  االهــداف  الكثــري مهرجان  عمر 

التضامن بعد ان سجل الهدف الرابع...

عدن / األمناء / حسني العبسي:
 

حقق منتخب تعز املدريس فوزًا مثينًا عىل منافسه منتخب لحج 
بثالثــة أهداف دون مقابل ، وذلك يف املبــاراة التي جمعت املنتخبني 
صباح امس السبت عىل ملعب شهداء الوحدة مبديرية الشيخ عثان ، 
وذلك يف إطار منافسات املجموعة األوىل للبطولة املدرسية ملنتخبات 
املحافظات املحررة والتي تحظى برعاية وزيري الشــباب والرياضة 
نايــف صالح البكري والرتبية والتعليــم الرتبوي طارق العكربي ، و 
تنظمها اإلدارة العامة لألنشطة املدرسية ، )إدارة األنشطة الرياضية 
بديــوان الوزارة( ، مبشــاركة محافظات كل من : عــدن ، الضالع ، 
تعز ، لحج ، أبني ، شــبوة ، الحديدة ، مــأرب ، املهرة ، يلعبون بنظام 
املجموعات ، حيث جاء يف املجموعة األوىل  ) عدن _ شبوة _ الضالع 

( ويف املجموعة الثانية ) أبني _ 
املهرة _ مــأرب ( ويف املجموعة 
الثالثة ) تعز _ لحج _ الحديدة ( .

وعىل ملعــب النرص ضمن 
منتخــب أبني تأهلــه إىل الدور 
الثاين من البطولة بعد فوزه عىل 
منتخب مــأرب بهدفني دون رد ، 
وذلك لحســاب املجموعة الثانية 
من البطولــة ، وتكفل الالعب » 
ابو بكر ســامل » مبنــح فريقه 
الهدف األول ، فيا سجل زميله » 
كريم حمدي كريم الهدف الثاين 
الفوز يرفع منتخب أبني  ، وبهذا 

رصيده إىل 6 نقاط. 
األوىل  املجموعة  ولحساب 
املدريس  شــبوة  منتخب  أمطر 
شباك منافســه منتخب الضالع 
 ، ثالثة  مقابل  أهداف  بخمســة 
وذلك يف اللقــاء الذي جمعها 
عىل ملعب العلــواين باملنصورة 
، ومتكن الالعب » يســلم محمد 
نارص » من تسجيل ثالثة أهداف 
لصالح منتخب شبوة ، وضاعف 
زميله » محمد مســعود » النتيجة 
إىل أربعة أهداف ، واختتم الالعب » احمد يوسف » مهرجان األهداف 
لصالح منتخب شبوة بتسجيله الهدف الخامس ، فيا سجل ملنتخب 
الضالع كل من الالعب  » يوســف عبد املنعم » هدف والالعب » عادل 
عيل » هدفني ، وبهذا الفوز يكســب منتخب شبوة اول ثالث نقاط له 

باملجموعة.
ويلتقي صبــاح اليوم األحد منتخب عدن مــع منتخب الضالع 
يف ملعب العلــواين باملنصورة ضمن املجموعة األوىل ، وعىل ملعب 
النرص ســيلتقي منتخب مأرب مع منتخب املهرة لحساب املجموعة 
الثانية ، وعىل ملعب الوحدة سيلتقي منتخب تعز مع منتخب الحديدة 
لحساب املجموعة األوىل من البطولة ، يذكر أن جميع املباريات تلعب 

بالفرتة الصباحية عند حلول الساعة السابعة والنصف.

تعز يتج�وز حلج و�سبوة ميطر �سب�ك ال�س�لع واأبني ي�سمن ت�أهله اإىل الدور املقبل من البطولة املدر�سية

اخلرب والهدار واالحت�د اإىل ن�سف نه�ئي بطولة الفقيدين احلوتري والذيب

معنوي�ت الالعبني ع�لية واالعداد 
ي�سري ب�سكل جيد  وال ق�سور اأو عوائق 

تقام بدعم من  إنتقالي أبني..

ب�لت�س�من يلتهم ال�سدارة 
برب�عية يف دوري البلدة


