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رياضة

لودر/األمناء/ عارف أحمد  :

أجريــت  يف مدرســة ناجي 
للتعليــم األســايس مبدينة لودر  
قرعة دور ال 16 من بطولة تحديث 
ليج الكروية لفرق املنطقة الوسطى 
الشــعبية التي ترعاها مؤسســة 
تحديــث للتنمية ممثلــة مبديرها 
 56 فيها  وشــارك  قنان  أمني  األخ 
فريقــا مثلوا مديريــات  )لودر - 
موديــة - الوضيــع ( وزعت اىل 
اربعة تجمعات تنافســت بطريقة 
خروج املغلوب  )ذهابا وإيابا (  يف 

مرحلتيها األوىل والثانية.
وخالل مراسم القرعة استعرض 

رئيــس اللجنة الفنيــة للبطولة األخ 
أديب الزهري أمام مندويب الفرق املتأهلة 
الالئحة الخاصة بدور السته عرش والذي 
سيقام  بنظام خروج املغلوب من مباراة 
واحدة ، بعد أن تم االتفاق عىل تقســيم 
الفرق املتأهلة اىل مجموعتني.. ثم جرى 
سحب القرعة من قبل نجم كرة دثينة يف 
الكابــن عبدربه مودش  الجميل  الزمن 

الشهري بالدون والتي أسفرت عن اآليت؛

املجموعة األوىل

- اتحاد العني  ×  اتحاد الوضيع 
- القبيلة    ×     الدخلة

-   الرباعم  ×   عزان
- جبلة الوزنه  × اتحاد مودية 

 املجموعة  الثانية

- إم يت إن  ×  الحميشة 
- نرص الكوره  × النجوم 

- شباب السادة ×  القادسية 
- البطان ×   زعيم زاره 

كام حددت اللجنــة املنظمة للبطولة 
خالل مراسيم القرعة يوم الجمعة القادم 
املوافــق  5 مارس موعدا النطالق دور ال 
16 بلقاء يجمع بني فريقي  نرص الكوره 
ونجوم لودر عىل ملعب الشــيخ عبدالله 

الحامــد مبدينة العني الذي ســيحتضن 
جميع مباريات هذا الدور.

كم جرى عىل هامش مراسيم  إجراء 
القرعــة توزيع أطقــم مالبس رياضية 
للفــرق املتأهلــة إىل دور ال 16 مقدمة 
من مؤسســة تحديث للتنميــة الراعية 
للمسابقة تشــجيعا وتحفيزا للفرق التي 
يحق لها مواصلة مشوار التنافس لبلوغ 
مواقع االقرتاب من التتويج بعد أن أنجزت 
مشاوير دورها األول الذي شارك فيه 56 
فريقا ودورها الثاين الذي شارك فيه 28 
فريقا مثلوا مديريات املنطقة الوســطى 
وقدموا مباريات ذات شــأن خاص بأداء 

كروي مميز ويف أجواء خاصة.

األمناء / متابعات :

 أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ، عن الدول 
املستضيفة ملجموعات كأس االتحاد اآلسيوي.

منافســات  البحرين  تســتضيف  أن  وتقرر 
املجموعــة األوىل، التــي تضم كال مــن: العهد 
الوحدة )ســوريا(،  )البحرين(،  الحــد  )لبنان(، 

النرص )عامن(. 
املجموعة  منافســات  األردن  وستستضيف 
الثانيــة، التي تضــم األنصار )لبنان(، الســلط 
)األردن(، مركــز بالطــة )فلســطني(، املحرق 
)البحرين(، والثالثة أيضا، التي تشــمل الفيصيل 
)األردن(، الســيب )عامن(، ترشين )ســوريا(، 
واألمعري  الكويتــي  الكويــت  مــن  والفائــز 

الفلسطيني. 
وســيقام الدور األول بنظام التجّمع، يف بلد 
واحد لكل مجموعة، وسينطلق يف 23 مايو/آيار 
املقبل، ملنطقة غرب آســيا، وسيتم تقليص عدد 

املباريات إىل 3 لكل فريق، بدال من 6. 
وســيقام ذهاب نصف نهايئ منطقة غرب آسيا، 
يوَمي 13 و14 سبتمرب/أيلول، عىل أن تجري مباريات 

اإلياب بعد أسبوعني.

ويقام نهايئ منطقة الغــرب من جولتني، يوَمي 
20 أكتوبر/ترشين األول، و3 نوفمرب/ترشين الثاين، 
بنظام الذهاب واإلياب، بينام سُيلعب نهايئ املسابقة 

يف 26 نوفمرب.

األمناء / متابعات :

 انتقــد بريان كريســتانتي، 
الفيديو  تقنية  العب وسط روما، 

أمام ضيفه  بعد الخســارة 
ضمــن   ،  )2-1( ميــالن 
الجولة الـــ24 من الدوري 

اإليطايل.
يف  كريستانتي،  وقال 
ترصيحات لشبكة »سكاي 
إيطاليــا«:  ســبورتس 
أنه كان  أن تــرى  »ميكنك 
لدينا ركلة جزاء.. أعتقد أن 
موجودة،  الفيديــو  تقنية 
ملشاهدة  استخدموها  لقد 
ركلة جــزاء لصالح ميالن، 
لــذا كان يجــب عليهــم 

مشاهدة اللقطات يف كل مرة«.
بدأنا  أننــا  »نعلم  وأضــاف: 
أعذار..  توجد  وال  ســيئ،  بشكل 
للمسار  املباراة  إعادة  حاولنا  لقد 

الصحيح، لكن يجب أن نحاول بدء 
املواجهات، ونحن أكرث استيقاظًا 

وتركيزًا«.
أداًء  أننــا قدمنا  وأتم: »نعلم 
ســيًئا أمام الفــرق الكبرية، 
عىل سبيل املثال ضد التسيو 
وأتاالنتــا.. لكــن متكنا من 
العــودة للمســار الصحيح 
أمام ميــالن، إال أننا بعد ذلك 
ارتكبنا خطأ، واستغل ميالن 

الفرصة«.
ميالن،  أمام  وبخسارته 
يحتل رومــا املركز الخامس، 
يف جــدول ترتيــب الدوري 
نقطة،   44 برصيد  اإليطايل، 
بفارق نقطتــني عن أتاالنتا 

الرابع.

بطولة حتديث ليج : الن�شر والنجوم يق�شان �شريط افتتاح دور ال 16

الأردن والبحرين ي�شت�شيفان جمموعات غرب اآ�شيا

جنم روما يهاجم الفار بعد اخل�شارة اأمام ميالن

املكال/األمناء/خاص:
 احتضنت قاعة منشاة النادي األهيل الريايض بغيل باوزير منافسات املسابقة الثقافية 
بطولة )التصفيات التمهيدية( لألندية الرياضية بساحل حرضموت املؤهلة لنهائيات بطولة 
كأس حرضموت الثقافية الثالثة )2021( والتي نظمتها اللجنة الثقافية االجتامعية ألندية 
الســاحل برعاية وزير الشباب والرياضة االستاذ نايف صالح البكري ومحافظ حرضموت 
اللواء الركن فرج ســاملني البحســني وارشاف مكتب وزارة الشــباب والرياضة بساحل 
حرضموت وبالتعاون مع الســلطة املحلية مبديرية غيل باوزير وباستضافة متميزة من 

النادي األهيل الريايض بالغيل.
وحظيت التصفيات التمهيدية التي شــهدت منافسات ســاخنة بني الفرق الثقافية 
لألندية مبشاركة واســعة من قبل أندية الساحل حيث بلغت األندية املتنافسة 16 نادياً من 
بينها نادي نخبة حرضموت ونادي الضليعة املشــاركان للمرة األوىل , وحصد نادي النرص 
بربوم بطولة تصفيات الســاحل بتحقيقه العالمة الكاملــة 60 نقطة من خالل إجاباته 
الصحيحة عىل جميع مجاالت املسابقة الستة , وحل وصيفا فريق نادي سمعون بالشحر 
بنتيجة 55 نقطة , واســتحقا متثيل ســاحل حرضموت يف البطولة القادمة عىل كأس 
حرضموت الثقافية التي ســتجمعهام مع ناديي اتحاد حورة وتعاون العقاد ممثيل وادي 

حرضموت والتي من املقرر أن تقام مبدينة حورة يف ال27 من شهر مارس القادم .
 وعقب اختتام التصفيات كرم املدير العام ملكتب وزارة الشــباب والرياضة بســاحل 
حرضموت الكابن حســن صالح مسجدي واملدير العام ملديرية غيل باوزير الدكتور عدنان 
محمد حمران ومعهام رئيس اللجنة الثقافية االجتامعية االستاذ خالد احمد القحوم ومدير 
مكتب الشــباب والرياضة مبديرية غيل باوزير الكابن صالح ســعيد الحرضمي ورئيس 
النــادي االهيل بالغيل االعالمي عمر فــرج عبد ومدير ادارة االتحــادات واألندية مبكتب 
الشباب والرياضة محمد ســامل الجفري حيث تم تكريم الفريق الثقايف بنادي نرص بروم 
بكأس البطولة وشــهادة املركز األول وكرم الفريق الثقايف بنادي سمعون الشحر بكأس 

الوصيف وشهادة املركز الثاين .

ن�شر بروم يتوج بطال للم�شابقة الثقافية لأندية 
�شاحل ح�شرموت و�شمعون ال�شحر و�شيفًا 

جرى توزيع أطقم مالبس رياضية للفرق املتأهلة..


