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الثالثاء -  ٢٥ فرباير ٢٠٢٠ م- املوافق ١ رجب ١٤٤١ هـ 

عدن /خاص:
ضمن منافســات بطولة شهداء قسم يس والتي تقام منافساتها عىل أرضية 
ملعب ثانوية عبده عثامن يف مديرية الشيخ عثامن والتي تحظى برعاية كرمية 
من دائرة الشــباب والرياضة يف املجلس االنتقايل الجنويب مبشاركة ٣٢ فريقا 

شعبيا وتلعب بنظام خروج املغلوب.
حيث متكن فريق الشــهيد خرض من بلوغ الدور النصف النهايئ من البطولة 
وذلك إثر تغلبه عىل فريق الزعيم بركالت الرتجيح يف املباراة التي جمعتهام عىل 

ملعب ثانوية عبده عثامن يف مديرية الشيخ عثامن.
وبهذا الفوز يخطف فريق الشهيد خرض ثاين بطائق التأهل اىل الدور النصف 

النهايئ من البطولة التي تستمر منافساتها حتى األيام القادمة .

األمناء / متابعات :
أعلن الفرنيس بليز ماتويدي العب وســط يوفنتــوس اإليطايل ، البقاء لعام 

إضايف مع البيانكونريي.
وقرر اليويف، تفعيل بند متديد عقد بليز ماتويدي لعام آخر، واملنصوص عليه 

يف عقد الالعب الفرنيس.
وقال ماتويدي يف ترصيحات أبرزتها شبكة سكاي سبورت إيطاليا "سأبقى 

هنا، عقدي كان ينص عىل خيار التمديد لعام إضايف، والنادي قرر تفعيله".
وأضاف "أنا سعيد باالستمرار هنا لعام آخر، هنا أشعر بالثقة وعائلتي تشعر 

أنها بخري يف تورينو".
وتابع "الطموح رائع، نريد الظفر بلقب اليورو، من الفخر دامًئا أن متثل بلدك 

يف املحافل الدولية والقارية".
وحــول مواجهة يوفنتوس لنظريه ليون بدوري األبطال، علق "حســام عوار 
العب مثري لإلعجاب ويكون حاســامً عندما يتعلق األمر بالتسجيل، لديه موهبة 

عظيمة".
وأتم "يف ليــون هناك دميبيل ومارتن ترييري وإيكامبي، الخصم قد يشــكل 

األمناء / خاص :
يف أجــواء رياضية بديعة وتنظيم رائع وحضور جامهريي 
غفري افرتش جنبات ملعب فريق نرص الكوره، أســدل الستار 
عىل الدورة الرباعية التي نظمها شباب نرص الكوره مبشاركة 
أربع فرق رياضية تحت شعار )معًا نقيض أجمل األوقات بعيدًا 
عن مجالس القات( بتتويج فريق االتحاد بطاًل للبطولة بفوزه 
عىل فريــق األمل بهدفني مقابل هدف ســجل أهداف االتحاد 
عبدالهادي عوض هدفني وهــدف فريق األمل هداف البطولة 

باشه الحايش .
عقب انتهاء املباراة قام الضيوف بتكريم فريق االتحاد بكأس 
البطولة وطقم ريايض وكأس الوصيــف لفريق األمل، وكام 
جرى تكريم باشــه الحايش بكأس هداف البطولة، وعبدالله 
محمد عوض أفضل العب يف البطولة، وحفيظ مكشم أفضل 

حارس وآدم نارص املعروف بجائزة الالعب املثايل.
وكام تم تكريم عدد من الشــخصيات االجتامعية التي كان 
لها دور باز يف إنجاح هذه البطولة أمثال الشيخ سامل الدمدمي 

وسامل أحمد محمد.
حرض الختام رئيس ملتقى شــباب منطقة النخعيني حسن 
نارص دمبع ومسؤول دائرة الخدمات يف امللتقى ومدير مدرسة 
الكوره معمر عبدالله فضل ومسؤول دائرة الشهداء والجرحى 

باالنتقايل لودر صالح نارص عيل الحمزة والشخصية الرتبوية 
األستاذ نارص حســن الزاحف وعدد من الشخصيات ووجهاء 

منطقة الكوره وشيخ آل عنان نارص أحمد الساحيل.

األمناء / متابعات  :
يســتعد برشــلونة ملواجهــة مضيفه 
نابويل، اليوم الثالثاء، مبلعب ســان باولو، 
يف إطار منافســات ذهاب دور الـ16 من 

دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن 
برشلونة ســيدخل مباراة نابويل بالعبنّي 
مهددّيــن بالغياب عن مبــاراة اإلياب عىل 
ملعب كامب نو بســبب تراكــم البطاقات 
وهام ســريجيو بوســكيتس ونيلســون 

سيميدو.
عىل الجانب اآلخر، ميتلك نابويل العبنّي 
حصال عىل بطاقتني وهم كاليدو كوليبايل 
الذي ســيغيب لإلصابة، بجانــب فرناندو 

لورينتي.
وختمت بأن هناك 7 العبني لديهم بطاقة صفراء واحدة وهم 

لوزانو، آالن، ميليك، بوليتانو، رويز، روي وزيلينسيك.

األمناء / متابعات :
تعــادل منتخب تونس مع نظــريه الكويتي 1/1 يف ختام 
مباريــات املجموعــة األوىل لبطولة كأس العــرب ملنتخبات 

الشباب تحت ٢0 عاما، املقامة بالسعودية.
وتقدم املنتخب التونيس عن طريق الالعب فاروق امليموين 
يف الدقيقة ٣7 من ركلة جزاء، وأدرك الكويت التعادل بواسطة 

إبراهيم مرزوق قبل نهاية الوقت األصيل بـ7 دقائق.
واعتىل املنتخب التونيس صدارة الرتتيب برصيد سبع نقاط 
فيام حل منتخب الكويت يف املركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

كام حقق منتخب العراق الفوز بهدفني نظيفني عىل حساب 
نظريه املوريتاين.

وســجل هديف "أســود الرافدين" كل مــن املختار بالل 
العب موريتانيا بالخطأ يف مرمــاه، والالعب رضا ميايل يف 

الدقيقتني ٢1 و85 من عمر املباراة.
الفوز رفع رصيد العراق إىل 4 نقاط يف املركز الثاين بجدول 
ترتيب املجموعــة، ليتأهل إىل دور الثامنيــة برفقة منتخب 

تونس املتصدر.
ويف املجموعة الثانية، ضمــن منتخب البحرين التأهل إىل 
دور الثامنية بعد فوزه عىل نظريه الجيبويت 

٢ / 1 يف ختام لقاءات املجموعة.
سجل ثنائية البحرين كل من جواد علوي 
الدقيقتني ٣5 و40،  وحسني عبدالعزيز يف 
بينام جاء هدف جيبويت الوحيد عن طريق 

الالعب صهيب إبراهيم يف الدقيقة 60.
وارتفع رصيد البحريــن إىل 6 نقاط يف 
املركز الثاين بجدول ترتيب املجموعة، بينام 
بدون  الرابع  املركــز  منتخب جيبويت  احتل 

رصيد.
ويف مبــاراة ثانية بذات املجموعة، حقق 
الكاملة بالفوز يف  العالمة  املنتخب املغريب 
مبارياته الثالثة حتــى اآلن، بعد تغلبه عىل 

مدغشقر بنتيجة ٢ / 1.
وســجل ثنائيــة املغرب كل مــن عمر 
العمــراين واملهدي املبــارك يف الدقيقتني 
51 و87، فيام جاء هدف مدغشــقر الالعب 

أرانود يف الدقيقة 76 من عمر املباراة.
ورفع منتخب املغرب رصيده إىل 9 نقاط 
يف صدارة الرتتيب، يليه البحرين بـ6 نقاط 
ثم مدغشــقر )٣ نقاط( وأخريا جيبويت بال 

رصيد.

الحتاد يتوج بطاًل لبطولة )معًا نق�ضي اأجمل الأوقات بعيدًا عن جمال�س القات(

ثنائي بر�ضلونة مهدد بالغياب عن اإياب موقعة نابويل

العراق والبحرين وتون�س واملغرب اإىل ربع نهائي كاأ�س العرب لل�ضباب

رياضة

)ال�ضهيد خ�ضر( اإىل ن�ضف نهائي 
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ماتويدي يعلن البقاء يف يوفنتو�س


