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رياضة

لودر/ عارف أحمد :

جرت صبــاح أمس الســبت مبدينة لودر مراســيم قرعة 
دوري الشــباب مواليد 2000م للفرق الشعبية التي تقام بدعم 
من الشيخ محمد أحمد العزي مبشــاركة 26 فريقا شعبيا  من 
مختلف أحياء وقرى ومناطــق لودر واعتمد فيه طريقة خروج 

املغلوب من مرة واحدة.
وخالل مراســيم القرعة، التي جرت بحضور أعضاء اللجنة 
املرشفة صالح صالح علعله ونارص شــيخ السيد وسامل حسني 
الغسييل ومندويب الفرق املشاركة، تم استعراض الئحة الدوري 
وإقرارها وإجراء قرعة الدور األول وتحديد موعد انطالق الدوري 
يوم الخميــس القادم التوافق 25 فربايــر بلقاء يجمع فريقي 
اتحاد رص وأهيل لودر عــى ملعب نادي جوبان الريايض الذي 

سيستضيف جميع مباريات الدوري.

 وقد أسفرت بقية املواجهات عن التايل : ) رشوان ×الرباعم 
( ، ) حداء × الجنح ( ، )شباب لودر × شباب جوبان( ، )شوحط 
× النجــداوي ( ، )الجوف ×امرصــاص ( ، )زعيم زاره × ثرة ( ، 
)العاملي ×األحرار ( ، )النجــوم ×اماجل ( ، )الحمراء ×الدريب ( 
،)اتحاد جوبان ×اتحاد الحضن ( ، )الريموك × إم يت إن ( ، )أهيل 

املصلب ×جيزة الجوف (.
وأوضح الكابنت صالح صالح علعله، عضو اللجنة املرشفة، 
يف ترصيح خص بــه  )األمناء( إىل أن الهــدف من إقامة هذا 
الدوري  يأيت من منطلق تنشيط هذه  الفئات العمرية التي هي 
دامئا غائبة عن أنظار املســؤولني القامئني عى الرياضة ومن 
أجل إتاحة الفرصة أمام هؤالء الشباب إلظهار كل ما لديهم من 
مهارات وقدرات.. معربا عن جزيل شكره وتقديره للشيخ محمد 

أحمد العزي عى رعايته ودعمه إلنجاح الدوري.

 سيئون / جمعان دويل : 
 

حقق فريق شــباب عينات مبديرية تريــم فوزا صعبا عى 
بالحوطة  االتفاق  فريق 
بنتيجة  شبام  مبديرية 
يف  وحيــد  هــدف 
املبــاراة التي جمعتهام 
اســتاد  أرضية  عــى 
ضمن  األوملبي  سيئون 
نهايئ  ربــع  مباريات 
الشــباب من  بطولــة 
ألندية  م   2002 مواليد 
وادي حرضمــوت التي 
اليمني  االتحاد  ينظمها 
لكرة القــدم فرع وادي 
حرضموت,  وصحــراء 
تأهل  النتيجــة  وبتلك 
إىل نصف  فريق عينات 

نهايئ البطولة فيام غادرها فريق االتفاق .
الشوط األول انتهى بتقدم شــباب عينات بهدف عن طريق 
الالعب ميرة عوض ميــرة يف الدقيقة 34 بعد متابعته لكرة 
مرتدة من حارس مرمى االتفاق. االتفاق خالل الشــوط استطاع 

الوصــول إىل مرمى عينات لكن افتقد العبوه اللمســة األخرية. 
شــكل الثنايئ الهجومي لعينات أحمد صربي بامؤمن وميرة 
عوض ميرة خطــورة عى مرمى االتفاق مــن خالل مهارات 
العمق  بامؤمن من  أحمد  وانطالقات 
الذي كان سببا يف تسجيل  الدفاعي 
الهدف بعد توغله للعمق الدفاعي بعد 
تجاوز دفاعات االتفاق ويســدد كرة 
قوية زاحفة إىل املرمى، مل يســتطع 
حارس االتفاق اإلمساك بها ويصدها 
لتعــود لقدم ميرة الذي يســكنها 

شباك مرمى االتفاق .
العبو  اســتحوذ  الثاين  الشوط 
فيام  اللعب  مجريــات  عى  االتفاق 
تراجــع العبــو عينات إىل وســط 
واالعتامد  الدفــاع  ومنطقة  امليدان 
عى الهجامت املرتــدة التي مل تأيت 
أكلها خالل الشوط بينام شن االتفاق 
هجامت متواصلة عى مرمى عينات 
لكن تفتقد اللمسة األخرية  لرتجمتها إىل أهداف مع تألق حارس 
عينات فحافظ العبو عينات عى الهدف الذي ســجل يف الشوط 
املبــاراة األوىل حتى صافرة نهاية املبــاراة , رغم التغريات التي 

أجريت من قبل مدريب الفريقني لكن دون جدوى.

أبني/رائد احلنشي :
 

 سلم األستاذ محسن عبد سعيد، نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
النتقايل أبني، واألســتاذ عبدالرقيب السنيدي مدير إدارة الشباب 
والطالب باملحافظة، األدوات الرياضية لنادي حســان واملقدمة 
من دائرة الشــباب والرياضة باألمانة العامة للمجلس االنتقايل 
بحضور الكابنت مختار الشــدادي رئيس نادي حسان والكابنت 

سامل عبدالله نائب رئيس النادي.
وأكد نائب رئيس تنفيذية أبني  أثناء تسليم األدوات الرياضية 
إلدارة نادي حســان عى مكانة نادي حســان والبطوالت التي 
حققها النادي خالل مشواره الريايض كعميد ألندية أبني ورفده 
ألبرز الالعبني للمنتخبات الوطنية، متحدثا عام تعرض له النادي 
العريق من قرارات وإهامل النادي والعبث الذي طال مقر النادي 
واملالعــب الرياضية يف املحافظة، مؤكــدا وقوف قيادة املجلس 
االنتقــايل باملحافظة اىل جانب إدارة نادي حســان وتقديم ما 

ميكن تقدميه لعودة النادي إىل املرتبة األوىل .
وقال عبدالرقيب السنيدي: »إن ما تم تقدمية اليوم إال اليشء 
اليسري بحق نادي حسان العريق الذي حظي بسمعة كبرية عى 
مستوى دولة الجنوب«. مؤكدا وقوف إدارة الشباب والرياضة إىل 
جانب إدارة والعبي نادي حسان حتى عودته إىل مكانه الريادي 

بني األندية .
 شاكرا الكابنت مؤمن السقاف رئيس دائرة الشباب والرياضة 
باألمانة العامة واالستجابة لنداء إدارة نادي حسان وتقديم بعض 

احتياجات النادي .
من جانبه شــكر رئيس نادي حسان قيادة املجلس االنتقايل 
وإدارة الشباب والطالب باملحافظة عى ما قدموه لنادي حسان 
من مالبس رياضية وكرات وأدوات أخرى، محييا اللفتة الكرمية 
من قبل إدارة الشــباب والرياضة باملجلــس االنتقايل إىل النظر 
لهموم نادي حســان، مشريا بأن نادي حســان تعرض لقرارات 
تعســفية من قبل االتحاد اليمني ،إضافــة إىل اإلهامل املتعمد 

للنادي واملالعب والالعبني وأبني ككل .

�شحب قرعة دوري ال�شباب للفرق ال�شعبية مواليد 2000م

عينات يفوز على التفاق ويـتاأهل اإىل ن�شف نهائي بطولة ال�شباب لأندية وادي ح�شرموت

اإدارة ال�شباب باأبني ت�شلم الأدوات الريا�شية لنادي ح�شان مقدمة من الأمانة العامة

األمناء / متابعات :
  

 تخطــط إدارة نادي 
ريال مدريــد التخاذ قرار 
باالنتقاالت  يتعلق  جريء 
خــالل املريكاتو الصيفي 

املقبل.
لصحيفــة  ووفًقــا 
ديبورتيفــو«  »مونــدو 
اإلسبانية، فإن فلورنتينو 
برييز، رئيس ريال مدريد، 

يخطط لفســخ عقد الثاليث جاريث بيل ومارسيلو وإيسكو يف الصيف املقبل، 
لتخفيف حمل رواتبهم من عى عاتق خزينة املرينجي.

وأشارت إىل أن هذا الحل الوحيد، إذا أراد املرينجي التعاقد مع إيرلينج هاالند 
)بوروســيا دورمتوند( أو كيليان مبايب )باريس ســان جريمان( يف املريكاتو 

الصيفي.
وأوضحت الصحيفة أن بيل وإيسكو ومارســيلو يفضلون إنهاء عقودهم 

داخل ريال مدريد يف صيف 2022.
وذكرت أن فسخ العقد سيمنح الثاليث أحقية اختيار الوجهة الجديدة، دون 

ضغوط من النادي املليك.
وشددت عى أن ريال مدريد ســيواجه صيًفا معقًدا لضم مبايب أو هاالند، 

حتى وإن تم االستغناء عن الثاليث املنبوذ.

األمناء / متابعات :
 

 يخطــط الربازيــيل نيامر 
دا ســيلفا، نجم باريس ســان 
جريمان، لتجهيز مفاجأة لفريقه 

السابق برشلونة.
إصابة،  مــن  نيامر  ويعاين 
تغيب عى إثرها عن لقاء باريس 
وبرشلونة يف ذهاب مثن نهايئ 
دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى 
بفوز سان جريمان بنتيجة 4-1. 
»لــو  لصحيفــة  ووفًقــا 
نيامر  فإن  الفرنسية،  باريزيان« 
يعمل بقوة من أجل املشاركة يف 

لقاء اإلياب أمام برشلونة.
عودة  موعد  أن  إىل  وأشارت 

نيامر للتدريبات سيكون 3 مارس/آذار املقبل، أي قبل مباراة برشلونة بأسبوع 
كامل.

وأوضحت أن نيامر يســابق الوقت للحاق باملباراة، ألنه كام رصح قبل لقاء 
الذهاب، إن اللعب ضد برشلونة يجعله متحمًسا.

وذكرت أنه رغم ذلك، يرفض مسؤولو باريس، فرضية مشاركة نيامر، حتى 
ال يكون قراًرا مترًعا، وينذر بعواقب أسوأ عى الالعب. 

وقالت »لو باريزيان« إن من النقاط البارزة لسان جريمان، تأكد عودة آنخيل 
دي ماريا أمام برشلونة، حيث أنه ســيعود للتدريبات بدًءا من األسبوع املقبل، 

وسيتم دعوته للقاء ديجون.

مبابي وهالند يدفعان الريال 
لف�شخ عقود جنومه الثالثة

نيمار يجهز مفاجاأة لرب�شلونة


