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رياضة

عدن/ خاص :

قامت إدارة نــادي الروضة 
الســبت  عــر  الريــايض 
ناديها ممثلة برئيســها  بصالة 
يف  عمــر(  األســتاذ)جامل 
العبي  بتكريــم  رائعة  بــادرة 
فريقهــا التايكواندو الحتاللهم 
مركــز الوصافــة ومتثيلهــم 
أبطال  لتصفيات  عدن  ملحافظة 
للرباعم  املحــررة  املحافظــات 
والناشئني والشباب، التي أقيمت 
الجمباز  صالة  عىل  منافساتها 
وزير  يرعاها  والتي  باملنصورة، 
الشباب والرياضة نايف البكري، 
محافظ  مللــس  حامد  وأحمــد 
محافظة عــدن، تحت إرشاف و 
الرشيف  عبدالله  الكابنت  تنظيم 

رئيس اتحاد عدن للتايكواندو .
وتأيت هذه املباراة الرائعة من إدارة نادي الروضة الريايض 
بعدن بعدما قدمه العبوه من مســتويات رائعة يف التصفيات 
ألبطال املحافظات املحررة التي اتسمت باإلثارة والتنافس فيام 

بينهام. 

الجدير بالذكر ســبق وأن توج فريق وحدة عدن حصل عىل 
املركز األول بـ )6 ذهبيات وفضيتان( ، وقد حصل فريق الروضة 
عىل املركــز الثاين بـ )ذهبيتني وأربع برونزيات( ، وثالثاً امليناء 
بـــ ) ثالث فضيات وأربــع برونزيات ( والرابــع مركز التفوق 
رابعا بـ ) فضيتني وأربع برونزيات ( وخامســا شمسان بأربع 

برونزيات وفضية واحدة .

 األمناء/ لودر/ عارف علوان:
 

الكروي  املعلم  مدرســة  فربق  وجه   
املدارس  لبقية  اللهجة  شــديده  رســالة 
املشــاركة بعدما رضب بقوة ومتكن من 
دك شــباك فريق مدرســة ناجي بجدارة 
وبنتيجة )1/4( يف اللقاء الذي جمعهام  
عىل ملعب مدرســة الصديق يف افتتاح 
منافســات دوري الفقيد األستاذ واملوجه 
ملدارس  قشاش  محمد  حســني  الرتبوي 
لــودر األساســية والذي ينظمه قســم 
األنشطة املدرسية بإدارة الرتبية والتعليم 
قشــاش  مؤسســة  من  بدعم  باملديرية 
التجارية ويقام مبشــاركة 24 مدرســة 

تتنافس بنظام خروج املغلوب. 
وفــرض العب فريق مدرســة املعلم 
مهدي  عبدلله  الواعــدة  الكروية  املوهبة 
منازع  دون  للقاء  نجام  نفســه  صويلح 
بعدما سجل ثالثة أهداف )هاتريك ( مانحا 
الدور  العبور األوىل ملحطة  فريقه بطاقة 

القادم.

أنيابه  املعلم عن  وكرش فريق مدرسة 
أهداف نظيفة  بأربعة  أن تقدم  بعد  مبكرا 
خــالل الفرتة األوىل مــن اللقاء ، جاءت 
بإمضاء  املوهوب  عبدلله مهدي صويلح 
ثالثة أهداف وزميله باسل النجدي هدف، 
فيام حاول فريق مدرســة  ناجي تقليص 

الفارق يف الشوط الثاين لكنه مل يتمكن 
مــن إحراز ســوى هــدف رشيف وحيد 
حفظ من خاللــه عىل ماء الوجه ، ليودع 
الفريق  األول وهو  دورها  املســابقة من 
الذي ظل خالل األعوام املاضية منافســا 

قويا عىل منصات التتويج.

أبني/رائد احلنشي :
 

األمناء / متابعات :
أبرز تقرير صحفي كتالوين،  
الحالــة الصعبة التي يعيشــها 
ريال مدريد، قبل مباراته املرتقبة 
أمام مضيفــه أتاالنتا اإليطايل، 
األربعاء املقبــل، يف ذهاب دور 

الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
»سبورت«  صحيفة  وذكرت 
إىل  سيســافر  مدريد،  ريال  أن 
بريجامو متوجًســا من املباراة، 
وذلك لعدة أســباب، عىل رأسها 
اإلصابات، حيث يشري كل يشء 
إىل أن املــدرب زين الدين زيدان، 
أيا من املصابني قبل  لن يستعيد 

اللقاء.
وبالتــايل ســيكون أمامه 
فقط االعتــامد عىل 10 العبني، 
مــن الفريــق األول، باإلضافة 

لبعض التعزيزات من الكاستيا.
وقالت الصحيفة إن املريينجي، ســيكون هدفه التعادل يف 
مباراة الذهاب، من أجل إبقاء آمال التأهل للدور التايل، من خالل 
مواجهة اإلياب التي ســتقام يف مدريد، حيث يأمل يف استعادة 

بعض الالعبني املصابني.
وأشارت »سبورت« إىل أن سجل األندية اإلسبانية مؤخًرا، يف 

البطوالت األوروبية، يخيف ريال مدريد.
فقد خرس برشلونة )1-4( أمام باريس سان جريمان، بينام 
سقط إشبيلية عىل يد دورمتوند )2-3(، يف دوري األبطال، كام 
تعرض ريال سوسيداد للهزمية برباعية أمام مانشسرت يونايتد، 

بالدوري األورويب.

اإدارة نادي الرو�ضة الريا�ضي تكرم العبي اأبطال التايكواندو

املعلم ي�ضرب بقوة يف افتتاح دوري الفقيد »ق�ضا�س« ملدار�س لودر االأ�ضا�ضية

املخاوف متلأ ريال مدريد قبل موقعة اأتاالنتا

األمناء / متابعات :
  

 أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف(، التصنيف الرســمي لقرعة دور 
املجموعات، ببطولة الكونفدرالية اإلفريقية، التي ستجرى مبقره يف القاهرة.

وجاء التصنيف كالتايل:
املســتوى األول: نهضة بركان املغريب )حامل اللقــب( – الرجاء املغريب – 
إنييمبا النيجريي – الفائز من لقاء النجم الساحيل التونيس ويانج بافلوز بطل 

إسواتيني.
املســتوى الثاين: برياميدز املري – الصفاقيس التونيس – وفاق سطيف 

الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري.
املستوى الثالث: أورالندو برياتس الجنوب إفريقي – نكانا الزامبي – القطن 

الكامريوين – ساليتاس البوركيني.
املســتوى الرابع: أهيل بنغازي الليبي – نابســا ســتارز الزامبي – جاراف 
السنغايل – الفائز من لقاء نامينجو التنزاين وبرميريو دو أوجوستو األنجويل.

وكان نهضة بركان قد توج بلقب النسخة السابقة، بعد فوزه عىل برياميدز 
يف النهايئ )1-0(.

األمناء / متابعات :
 

 حقق بروكلني نتس االنتصار الســادس عىل التــوايل، بتغلبه عىل لوس 
أنجليس كليربز 112/108،  )صباح االثنني بتوقيت جرينيتش(، ضمن منافسات 

دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني.
وسجل جيمس هاردن 37 نقطة و11 متابعة، و7 متريرات حاسمة، وأضاف 
كريي إيرفينج 28 نقطة و8 متريرات حاســمة، ليحقق بروكلني نتس، متصدر 

مجموعة الرشق، االنتصار العرشين له هذا املوسم، مقابل 12 هزمية.
وعىل الجانب اآلخــر، كان بول جورج أبرز عنارص كليــربز خالل املباراة، 

وسجل للفريق 34 نقطة، وأضاف زميله كاوي ليونارد 29 نقطة.
لكن الفريق صاحب املركز الثاين يف مجموعة الغرب، تلقى الهزمية العارشة 

هذا املوسم، مقابل 22 انتصارا.

الكاف يعلن ت�ضنيف 
جمموعات الكونفيدرالية

نت�س يوا�ضل انت�ضاراته يف 
دوري ال�ضلة االأمريكي


