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عدن / عالء عياش :
ملنتخب  الفني  الجهــاز  اختتم  
الناشــئني من اختبــار مجموعة 
عدن  تجمع   ( الالعبني  من  جديدة 
(  متهيــدا النضاممهم ملعســكر 
لخوض  تحضريا  الداخيل  املنتخب 
غامر نهائيات البطولة االســيوية 
للناشــئني تحت 16 ســنة والتي 
البحرين يف  تســتضيفها مملكة 

شهر نوفمرب القادم .
اندية محافظات  وخاض العبوا 
وتعز  وابني وشــبوة  عدن ولحج 
واملخاء لليــوم الثاين عىل التوايل 
للوقوف  االختباريــة  الجرعــات 
وقدرات  مســتوى  عىل  والتعرف 
الالعبــني واتاحة الفرصة امامهم 
إلبراز مواهبهــم وتأكيد احقيتهم 
لنيل ثقة الجهاز الفني الذي واصل 
تنفيــذ برنامجه االعــدادي  بغية 
تدعيم صفــوف املنتخب واختيار 
العنارص املميزة القادرة عىل ســد 
املراكز الشــاغرة التــي يحتاجها 

املنتخب يف الفرتة القادمة .
االختبارية  الجرعــات  وركزت 
التدريبية التي اقيمت الثالث االيام 
املاضيــة عىل فرتتــني صباحية 
ومســائية عــىل ملعــب الفقيد 
العلــواين بنــادي املنصورة ، يف 
التعــرف عىل امكانــات الالعبني 
من خالل التقســيامت التي تربز 
امامهم  وتتيح  الالعبــني  موهبة 
فرصة تقديم املستوى واالداء الذي 
ميكنهم من كســب ثقــة الجهاز 
الفني لإلنضــامم وإثبات االحقية 

يف االنضامم للمنتخب .
واســتقر الجهــاز الفني عىل 
االســامء  يف تجمع عدن  بعض 
عىل وتم من خاللها الوقوف عىل 

االســامء والعنارص النهائية التي 
للمنتخب  الفني  الجهاز  ثقة  نالت 
لدخول  االختيــار  ووقــع عليهم 
الذي يقام يف  الداخيل  املعســكر 
مدينــة املكال عاصمــة محافظة 
حرضمــوت ،  بعــد االنتهاء من 
اختبــارات التجمع الثــاين الذي 
يقــام بصنعاء وســيجمع العبو 
الحديدة،  إب،  صنعاء،  محافظات  
  ، مــأرب  البيضاء،  حرضمــوت، 
وســيكون التجمع الثالث  لالعبي 
املنتخب ال 23 الذين شــاركوا يف 
الدوحة،  يف  التمهيدية  التصفيات 
الفئة  هذه  أعامرهم  تتجاوز  )ومل 
16 عامــا( إضافــة إىل الالعبني 
الذين تم استخالصهم من تجمعي 

عدن وصنعاء .
الفني للمنتخب  الجهــاز  وكان 
مجموعة  اختبــار  دشــن   قــد 
وصل  الالعبني  من  وكبرية  جديدة 
عددهــم ألكرث مــن 80 العبا من 
محافظــات مختلفة ، وشــهدت 
الفني  الجهاز  مــن  كامل  حضور 
واالداري للمنتخــب بقيادة املدرب 
الكابنت  ومساعده  النفيعي  محمد 
والكابنت  البعداين  حســن  محمد 
محمــد درهــم مــدرب الحراس 
ومدير املنتخب احمد عيل بن عيل 
والدكتور   ، نعوم  حسني  والكابنت 

عبدالرحمن الرشجبي .
منتخبنا  أن  بالذكــر  الجديــر 
أوقعته  قــد  للناشــئني  الوطني 
الثانية  املجموعــة  يف  القرعــة 
عــامن  منتخبــات  جانــب  إىل 
وطاجيكســتان) وصيف النسخة 
املاضية (  واإلمارات ،  وتستضيفها 
البحرين مبشــاركة 16  مملكــة 
منتخبا يشــكلون نخبة قارة اسيا 

قسمت اىل أربع مجموعات   .

سقطرى / خاص :
إحدى  النرص  نادي  فريق  حجز 
بطاقتي العبــور إىل الدور الثاين 
من منافسات بطولة خريف نوجد 
الكروية الرابعة ألندية ســقطرى 
بعدمــا حقق فوزه الثــاين تواليا 
حساب  عىل  املرة  هذه  جاء  والذي 
املضيف فريق نادي نوجد وبنتيجة 
كبرية قوامهــا أربعة أهداف دون 
رد يف اللقــاء الــذي جمعهــام 
عرص امــس عىل ملعــب مدينة 
بأرخبيل  نوجد  مبنطقة  ســربوه 
األوىل  املجموعة  ضمن  سقطرى 
فرع  ينظمها  التــي  للمســابقة 
وتقام  باملحافظة   اللعبــة  اتحاد 
بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد 
آل نهيان ويشــارك فيها 18 ناديا 
من ســقطرى  وزعــوا إىل أربع 

مجموعات. 

النرص رصيده  الفوز رفع  وبهذا 
املجموعة  صدارة  يف  نقاط   6 إىل 
األوىل معلنا نفســه اول املتأهلني 
بقي  فيام  البطولة  أدوار  ثاين  إىل 
نوجد عىل رصيده السابق 3 نقاط 
من فــوزه عىل االخويــن بثالثة 

أهداف مقابل هدف. 
يف  االفضل  الطرف  كان  النرص 
معظم فرتات املباراة والتي ترجمها 
أهــداف نظيفة كان  أربعــة  إىل 
نصيب العبه رشــدي حديد منها 
ثالثة أهداف )هاتريك(  شــقيقه 

خميس هدف.
وكان نادي العني قد تغلب عىل 
مقابل  أهداف  بثالثة  الوصل  نادي 
 ، الرابعة  املجموعــة  ضمن  هدف 
كــام تغلب نــادي الجمهور عىل 
هدف  مقابل  بهدفني  األهيل  نادي 

ضمن املجموعة الثالثة.

عدن / عمار مخشف 
الفقيد  لبطولة  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
سعيد دعاله برئاسة الكابنت أمني عاشور 
سعيد عىل موعد تحديد إستئناف بطولة 
الفقيد ســعيد دعالــه ، والتي توقفت 
البطولــة مســبقا يف منتصف شــهر 
الصحية  األوضاع  بسبب  املبارك  رمضان 
التي كانــت متر فيها البــالد ، وهذا قد 
أمني عاشــور سعيد يف  الكابنت  أعرب 
حديثه بأنه جاهز إلســتكامل استئناف 
الفقيد سعيد  البطولة بشكل يليق بإسم 
دعاله ، وهي التي تقام منافساتها عىل 
ملعب مدرسة شمسان للتعليم األسايس 
بكريرت ، مبشــاركة 16 فريقا شــعبيا 
يلعبون بنظام خــروج املغلوب من مرة 
واحدة ، تحــت إرشاف و تنظيم الكابنت 

أمني عاشور سعيد .
جــدول مباريات ربــع النهايئ عىل 

النحو اآليت : 

1- جوهر × طيبة .
املوافق الثالثاء 18 أغسطس 

2- البوميس × النرص .
املوافق األربعاء 19 أغسطس 

3 - الهالل × الصرب 
املوافق الخميس 20 أغسطس .

علام بأنه قد تأهل فريق حافة القايض 
إىل الدور نصف النهايئ .

• نصف نهايئ البطولة : 
1- حافة القايض × سيلعب الفائز من 

مباراة رقم 2 
املوافق 24 أغسطس .

الفائز من مبــاراة طيبة وجوهر   -2
سيالعب الفائز من مباراة الهالل والصرب 

.
املوافق 25 أغسطس .

نهايئ البطولة سيكون يف تاريخ 30 
أغسطس .

وهذا ســتبدأ املباراة يف متام الساعة 
45 : 4 عــىل جميــع الفرق املشــاركة 

الحضور إىل امللعب قبــل الوقت املحدد 
بنصف ساعة ، عىل أن يعطى لكل فريق 

متأخر 5 دقائق .
واختتم الكابنت أمني عاشــور سعيد 
عبدالجبار   ( لألســتاذ  وتقديره  بشكره 
سالم ( األمني العام املساعد يف االتحاد 
العام لكرة القدم ، عىل بدل استعداده يف 

إستمرار بطولة الفقيد سعيد دعاله .

احملفد /  عارف علوان:
أكمــل فريقــا  الوديعــة واألهيل عقد  
املتأهلني للدور نصف النهايئ من منافسات  
الشعبية  للفرق  التنشيطية  الكروية  البطولة 
التي تقام يف مديرية املحفد مبحافظة أبني  
بعد فوزهام الصعب عىل  فربقي حي الثورة 
واالعتصــام  من نقطة الجزاء بعد أن  انتهت 
بالتعادل  املباراتــني  األصليــة يف  األوقات 
االيجايب يف ختــام مواجهاته دور الثامنية 
للمسابقة التي شارك فيها 16 فريقا تنافسوا 

بنظام املجموعات.
ففي مباراة أمس متكن  فريق الوديعة من 
الوقت  انقضاء  الثورة بعد  اقصاء فريق حي 
األصيل بالتعادل 1/1  يف منازلة اكتســت 
بطابع الحامس والنديــة يف ظل رغبة كل 

طرف عىل تحقيق  الفوز  والتواجد يف مربع 
الكبــار ، حيث متكن الوديعة من تســجيل 
هدف مبكــر عرب محمد محمد نارص  انتهت 
به أحداث الشــوط األول... وشــهد الشوط 
الثاين محاوالت متعــددة من كال الفريقني 
للوصول إىل شــباك مرمى اآلخر لكن دون 
جدوى وبينام كان الجميــع ينتظر صافرة 
إدراك  الالعب محمد أحمد يف  النهاية ينجح 
التعادل لفريقه حي الثــورة أعاد به األمور 
إىل نقطة البداية ، ليضطر الفريقني اللجوء 
واالحتــكام إىل رضبات حرق األعصاب لفك 
االشــتباك بينهام والتي ابتســمت يف آخر 
املطاف لالعبي الوديعة بفضل تألق و تعملق 
حارسه رمزي مهدي نارص  الذي متكن من 

صد  رضبتي جزاء. 

• ويف لقاء أمس األول استطاع األهيل من 
تخطي عقبة االعتصــام يف مواجهة مثرية 
بذل من خاللها كل طرف تقىص ما لديه يف 
تحقيق االنتصــار وإيجاد مكانا  قدم له يف 
املربع الذهبي ، حيث ظل التعادل 2/2 سمة 
حــارضة حتى النهاية ليلجــا الفريقني إىل 
كفة  رجحت  التي  الرتجيحية  الحظ  رضبات 

األهيل  )5/4(.
هذا وقد حددت اللجنة املنظمة للبطولة غدا 
الخميس موعدا إلنطالق الدور نصف النهايئ 
بلقاء يجمــع بني فريقي الــوادي وفرباير  
فيــام يلتقي الجمعة األهــيل والوديعه يف 
ثاين لقاءات ذات الدور والفائزان من هاتني 
املباراتني سيلتقيان يف املباراة الختامية التي 

تقرر إقامتها يوم األحد القادم.

لودر  /االمناء/ عارف أحمد:
يف أجــواء رياضية مميــزة انطلقت 
عرص امــس عىل ملعب الشــهيد جالل 
عبوده  يف قريــة قوز النخعني مبنطقة 
امرصة مبديرية لودر منافســات بطولة 
للفرق  األوىل  الكروية  املسبحي  باصغري 
التي يرعاها  الوسطى  باملنطقة  الشعبية 
الشخصية الرياضية االجتامعية الداعمة 
املســبحي وتقام  أحمد محمد  الشــيخ 
مبشــاركة 16 فريقا ميثلــوا مديريات  
)مودية -- الوضيع - لودر ( واعتمد فيها 

نظام خروج املغلوب من مرة واحدة (
وقص رشيــط االفتتاح  فريقي إم يت 
إن من لودر واتحــاد البطان من مودية 
يف لقاء كروي انتظرته الجامهري بفارغ 
الصرب نظرا ملا متثله هــذه البطولة يف 
نســختها االوىل من اهمية يف نفوس 
أبناء املنطقة الوسطى كونها تحمل اسم  
رجل مشهود له بالسخاء سجل حضوره 
كداعم حقيقــي وبقــوة يف كثري من 

املناسبات الرياضية.
املباراة االفتتاحية التي تزينت بحضور 
جامهريي كبري جاءت عىل صيغة مثرية 
يف ظل رغبة طرف عــىل تحقيق الفوز 
واالنتقال إىل محطة الدور القادم  ، بعدما 
ظهرا يف حالة خاصــة يف ادائهم عىل 
واقع املنافســة التي احتفظت بأرسارها 
اىل الرمــق االخري بعد ان ظــل التعادل 

الســلبي بني الفريقني سمة حارضة يف 
كل االوقات االصلية.. ليحتكم الجميع اىل 
رضبات الحظ الرتجيحية التي ابتســمت 
لالعبي ام يت ان  ) 4/1( ... ونال جائزة 
افصل العب يف املباراة واملقدمة من داعم 
البطولة الشيخ املســبحي حارس اتحاد 
البطان عارف زياد  وتسلمها من يد رئيس 

نادي امرصة أحمد الراوحي.

اإم تي اإن يق�سي الحتاد يف افتتاح بطولة با�سغري امل�سبحي الأوىل اجلهاز الفني ملنتخب النا�سئني يختتم اختبار 
جمموعة جديدة من الالعبني يف ) جتمع عدن ( 

الن�سر اول املتاأهلني يف بطولة خريف 
نوجد الكروية لأندية �سقطرى 

18اأغ�سط�س موعد اإ�ستئناف بطولة الفقيد �سعيد دعاله

الأهلي والوديعه يكمالن عقد ن�سف نهائي الدوري التن�سيطي  باملحفد 


