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رياضـــة

سيحوت / األمناء / خاص:
 

شــهد اليوم االفتتاحي من بطولة 
الزويدي  عــي  محمد  الشــيخ  الفقيد 
الكروية ألندية املهرة وساحل حرضموت 
تعادل فريقي شــباب سيحوت صاحب 
األرض والجمهور ونظريه وحدة شحري 
القــادم من غيــل باوزيــر )1/1( يف 
املباراة التي جمعتهام عىل ملعب الفقيد 
محافظة  يف  سيحوت  مبديرية  بادينار 
املهــرة يف إطار املجموعــة األوىل من 
الشباب  ينظمها مكتب  التي  املســابقة 
والرياضــة بســيحوت برعاية محافظ 
املحافظــة محمد عي يــارس والقائم 
أحمد  بأعامل مدير عام سيحوت محمد 
الزويدي وإرشاف وكيل املحافظة لشئون 

الشباب بدر سامل كلشات ومكتب الشباب 
والرياضة باملحافظة. 

وكانت املبادرة ألصحاب األرض شباب سيحوت بهدف السبق عن 
طريق نايف صالح مســتغال غياب الرقابة الدفاعية لينتهي الشوط 
األول بذلك الهدف ، ويف الشوط الثاين ظهر العبو الوحدة بوجه آخر 
مخالف كليا ملا ســبق ومن رضبة حرة عادت آمال أبناء الغيل بهدف 
التعادل عرب العبه أمين الحيقي الذي ســدد من بعيد ومن خطأ فادح 
تسكن الكرة شباك القلعة الحمراء .. ليتقاسم الفريقني نقاط املباراة 
ويودع كل منهام نقطة يف رصيده يف مســتهل مشواره بالدوري... 
ونال جائزة أفضل العب يف املباراة نايف صالح من نادي ســيحوت 

واملقدمة من وكالة ملتقى املهرة  للســفر والسياحة وخدمات الحج 
والعمرة تســلمها من رئيس فرع اتحاد الكرة باملهرة األســتاذ عمر 

سويلم. 
 ولحساب املجموعة الثانية حسم التعادل السلبي ثاين مواجهات 
البطولــة والتي جمعت فريقي اتحاد الســيله وفرتــك بعد مواجهة 
متوسطة املســتوى انعدمت فيها الفرص الحقيقية عىل املرميني إال 
فيام ندر.. ونال جائزة أفضل العب يف املباراة إســحاق مبارك طيب 
من نادي فرتك واملقدمة من وكالة املهرة للســفر والسياحة وخدمات 
الحج والعمرة وتســلمها من مدير مركز اإلنزال الســميك بسيحوت 

سامل أحمد علوش.

مكيراس / األمناء / بدر مقيبلي :
 

حقق فريق نرص الطفة الذي يشارك ألول مرة يف دوري باصغري 

املسبحي مكرياس النسخة 6 لكرة القدم عرص امس الفوز عىل فريق 
شــباب املديرية من الصومعه 2/1  وبهــذا الفوز الثمني رفع النرص 
رصيــده اىل 6 نقاط معلنــا تأهله اىل دور الثامنيــة وانه الحصان 
األســود يف هذه النســخة وان مشاركته يف 

الدوري للمنافسة والوصول اىل املنصة.
وجاء الفوز املستحق لفريق النرص عىل 
وصيف النسخة االخرية بأسمه الجديد شباب 
املديريــة بعد أن حقق النــرص اكرب مفاجأة 
االرض  االوىل عىل صاحــب  مباراتــه  يف 
البطاقة  خطف  النرص  مكرياس..  والجمهور 
االوىل عــن املجموعــة الثانية  بهديف عي 
صالح الهيايش وابراهيم علوان وسجل هدف 
املديرية ماجد املخشوف. ونال جائزة احسن 
العب يف املباراة فاز بها العب عبدالله محمد 

الطاهري .
حكم املباراة الدويل عمر الحداد وساعده 
اللــه وعي الشــنعبي وصالح  عمر ضيف 
الواحدي رابعا وراقبها عبدالباسط املسيبي.

الدوري  يتم نقــل جميــع مباريــات 
فيســبوك عرب قناة االعالمي الرائع واملتألق 

صالح محمد املسبحي.

األمناء / متابعات:
 

ســيغيب الربازيي رودريجو، مهاجم 
ريال مدريد، عن مباراة الفريق املليك األوىل 
باملوسم الجديد من الدوري اإلسباين، الذي 
يدافع املريينجي عــن لقبه، واملقررة اليوم  

األحد أمام أملرييا.
وذلك بسبب حمل عضي زائد، تعرض 

له يف مران الريال  .
التي تعرض  العضلية،  املشكلة  وحالت 

لها رودريجو يف الفخذ األمين، دون إكامله 
املران، وفقــا لترصيحات مصادر يف ريال 

مدريد.
وأصبح رودريجو بذلك أول إصابة يف 
فريق املدرب اإليطايل، كارلو أنشيلويت، يف 
مطلع املوسم الذي استهله املليك بالتتويج 
بكأس الســوبر األورويب، عىل حســاب 

آينرتاخت فرانكفورت األسبوع املايض.
الدوري  بلقبي  تــوج  قد  الريال  وكان 
اإلسباين ودوري أبطال أوروبا، يف املوسم 

السابق.

األمناء/ متابعات:
 

أحد العبي  إعارة  برشلونة،  أعلن 
خط وسطه إىل فالنسيا ملدة موسم 
الصيفي  املريكاتو  إطــار  يف  واحد، 

الجاري.
وقال النادي الكتالوين، يف بيان 
رسمي: »جدد نيكو جونزاليس عقده 
مع النــادي ملدة عامــني إضافيني، 
30 يونيــو )حزيران(  لينتهــي يف 
2026، مــع وضع رشط جزايئ يبلغ 

مليار يورو )يف عقده(«.
وأضــاف: »يف الوقت نفســه، 
توصل النادي إىل اتفاق مع فالنسيا، 
نيكــو جونزاليس خالل  إعارة  حول 
موســم 2022/23، دون خيار رشاء 

مدرج يف الصفقة«.
وخاض جونزاليس 37 مباراة مع 
برشلونة، يف املوسم املايض، وسجل 
هدفني وصنع مثلهــام يف مختلف 

البطوالت.
إسبانية  صحفية  تقارير  وقالت 
مؤخرا، إن الالعــب البالغ من العمر 
املشاركة يف  صعوبة  أدرك  عاما،   20
املوســم الجديد مــع البلوجرانا، لذا 
طلــب الخروج عىل ســبيل اإلعارة، 

حتى ميكنه اللعب بشكل مستمر.
وطلــب جونزاليس مــن مدربه 
له  الســامح  هرينانديــز  تشــايف 
بالرحيل، وهو ما أثار دهشة األخري، 

لكنه تفهم أسباب هذا القرار.

األمناء/ متابعات :
 

أحرز منتخبنا الوطني لتنس الطاولة، املشارك يف دورة األلعاب 
اإلسالمية املقامة يف مدينة )قونيه(، الرتكية ، املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية، عقب الخسارة أمام املنتخب السعودي بـ )3/ 
صفر(.

واعترب رئيــس البعثة األوملبية املشــاركة يف دورة 
األلعاب اإلسالمية األستاذ خالد الخليفي، تحقيق منتخب 
كرة تنس الطاولة للميدالية الربونزية، إنجاًزا رائًعا وفريًدا 

يحسب للرياضة اليمنية عموًما ولعبة كرة الطاولة.
الرياضة،  وأضاف، يف ترصيح ملوقع وزارة الشباب 
»إن املنتخب كان لديه طموح كبري للمنافسة عىل امليدالية 
الذهبيــة، إال إن القرعــة أوقعتــه يف مواجهة املنتخب 

السعودي القوي واملرشح األبرز لتحقيق اللقب«.
وتابع، »رغم ذلك قدم العبو تنــس الطاولة مباراة 
أكرث من رائعة وخرسوا األشــواط الثالثة بفارق ضئيل 
جدا، مام يعنــي إن الفوز يف املباريات الســابقة أمام 
الســنغال وطجاكستان«، مل تكن  منتخبات »بنجالدش 

بالصدفة أو رضبة حظ.
وهنأ الخليفي، الجامهري اليمنية وجميع منتسبي الرياضة يف 
بالدنا بإنجاز منتخب الطاولة، متمنًيا اســتمرار املشاركة اليمنية يف 
جميــع البطوالت األوملبية القادمة ويف أكــرث من لعبة، مع رضورة 

اإلعداد الجّيد لها«.

املنتخب اليمني لكرة الطاولة يحرز امليدالية الربونزية يف دورة الألعاب الإ�سالمية برتكيا

تعادلن يف افتتاح بطولة الفقيد الزويدي الكروية لأندية املهرة و�ساحل ح�سرموت

الن�سر يفوز ويتاأهل اىل ربع نهائي دوري با�سغري امل�سبحي 

ريال مدريد يتلقى اأول 
�سربة يف املو�سم اجلديد

ر�سميا.. بر�سلونة يعري لعبه لفالن�سيا


