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الوضيع  / األمناء /عارف أحمد:
أنهى مستشــار شــؤون الشــباب 
والرياضة بالهيئــة التنفيذية للمجلس 
األخ  أبني  مبحافظة  الجنويب  االنتقايل 
أمني الخرض العوســجي عملية توزيع 
األدوات الرياضيــة للفــرق الشــعبية 
الثالث  مبديريــات املنطقة الوســطى 
)لــودر - مودية -الوضيــع( واملقدمة 
كدعم من قبــل قيادة املجلس االنتقايل 

باملحافظة. 
األدوات  توزيــع  عمليــة  وتــأيت 
الرياضية والتــي متثلت يف كرات قدم 
الشعبية مبديريات  الفرق  أن قامت  بعد 
املنطقة الوســطى بتســليم كشوفات 
قيــد العبيها مع الصــور  ملكتب الفرق 
الشــعبية باملحافظــة والذي يرأســه 
مستشــار شؤون الشــباب والرياضة 
بانتقايل أبني األخ أمني العوسجي ، بناء 
عىل ما تم االتفاق عليه خالل االجتامع 
املوســع الذي عقد االسبوع الفائت مع 
مندويب الفرق الشعبية مبديريات لودر 
وموديه والوضيــع كل عىل حدة،  بأن 
أي فريق يحرض كشــوفات العبيه مع 
الصور خالل  فرتة أســبوع من انعقاد 
االجتامع  سينال كرة قدم كمرحلة أوىل  
من الدعم ، وكتشــجيع وتحفيز للفرق 
الشعبية والتي سيكون لها حق املشاركة 
يف مختلف البطــوالت والدوريات التي 
املكتب بشــكل  ســتقام تحت إرشاف 
رســمي وتحت قوانني وقواعد ملزمة 

للجميع ، وبعد أن يتم تأســيس قاعدة 
بيانات سليمة لها.

األدوات  توزيــع  عمليــة  وكانــت 
الرياضية قد دشنت قيل يومني  بفندق 
للفرق  لــودر  مبدينة  عــدن  صهاريج 
الشــعبية التابعة ملديرية لودر لنحو 37 
فريقا ، ومن ثم تواصلت عملية التوزيع 
لفــرق مديرية مودية الشــعبية البالغ 
عددها 32 فريقــا مببنى نادي فحامن 
الريايض ، لتختتم عملية التوزيع  مساء  
البالغ  الوضيــع  مديرية  لفــرق  األحد 
فريقا شعبيا وذلك مبدرسة  عددها 34 

الفاروق.  
أكــد  لـ"األمنــاء"  ترصيــح  ويف 
مستشــار شؤون الشــباب والرياضة 
االنتقايل  للمجلس  التنفيذيــة  بالهيئة 
الجنويب مبحافظة ابني أمني العوسجي 

لفرق  املقــدم  العيني  الدعــم  هذا  بأن 
املنطقــة الوســطى الشــعبية ، ميثل 
بداية لتقديم دعم أكرب للفرق الشــعبية 
املنضوية تحت إطار املكتب ، والتي تأيت 
من منطلق االهتامم والنهوض بأوضاع 
الرياضة يف املالعب الشعبية باملحافظة 
، كونهــا تعد الرافد األســايس لألندية 
، إضافة إىل أنها تعد جيال ســويا بدنيا 

وفكريا.
أن يعقد مستشــار  املقرر  هذا ومن 
شؤون الشباب والرياضة بانتقايل أبني 
األخ أمني العوسجي اجتامعا مامثال مع 
مندويب الفرق الشــعبية مبنطقة دلتا 
خالل  وزنجبار  خنفــر  مبديريتي  أبني 
أدوات  توزيع  القادمة مع  القليلة  األيام 

رياضة لها.

أبني / األمناء / نبيل ماطر :

أعلــن االتحــاد اليمني لكــرة القدم يف 
محافظــة أبني ، عن إقامتــه بطولة كأس 
الذكرى 58 لثــورة 14 أكتوبر املجيدة ألندية 
محافظة أبني ، التي ســتقام برعاية الشيخ 
أحمد صالح العيــي رئيس االتحاد اليمني 
لكرة القدم ومعايل  وزير الشباب والرياضة 
أبوبكر  الركن  واللــواء  البكري  نايف صالح 
حســني ســامل محافظ محافظــة  أبني، 
بالتنســيق مع االتحاد العام للعبة ومكتب 
وزارة الشباب والرياضة باملحافظة وتنظيم 
فرع اتحاد اللعبة باملحافظة وذلك مبشاركة 

أندية دلتاء أبني واملنطقة الوسطى ويافع .
وأوضــح نائب رئيس اتحــاد كرة القدم 
مكيش  عبدالله  الكابــن  أبــني  مبحافظة 
القدم  اتحــاد كرة  أن  اليمنية  املالعب  ثعلب 
باملحافظة حدد موعد انطالق البطولة خالل 
شــهر أكتوبر القادم بنظام خروج املغلوب 
من مــرة واحــدة.  مشــرًا إىل أن اللجنة 
األندية  لقاًء مبمثــي  التنظيمية ســتعقد 
املشاركة يف البطولة ملناقشة الئحة البطولة 
القدم ثم  العام لكرة  االتحاد  املتمثلة بالئحة 
سيتم تحديد موعود انطالق البطولة وإجراء 

عملية القرعة لألندية املشاركة.

تجدر اإلشــارة إىل أن اتحــاد كرة القدم 
فرع أبني حريص عىل تنشــيط األندية  من 
خــالل تنظيم البطولة التي تــأيت بالتزامن 
مع احتفاالت شعبنا بذكرى أكتوبر املجيدة، 
وتعتــرب هــذه البطولة باكورة ألنشــطة 
اتحــاد املحافظــة ، وســيعقبها مبارشةً  
والشباب  2006م  ملواليد  الناشــئني  بطولة 
ســتحظى  والتي  2004م  ملواليــد2003/  

برعايــة كاملة من رئاســة االتحاد متمثلة 
بالشيخ أحمد صالح العيي الذي وجه بدعم 
األندية الرياضية وتوفر كافة املســتلزمات 
الخاصة بالفرق ملا من شــأنه تجهيز الفرق 
الرياضية واالستعداد االستحقاقات القادمة 
والتي تندرج ضمن خطة االتحاد باملحافظة 
والذي سيتم فتح مقر له ملامرسة عمله من 

قلب العاصمة زنجبار.

األمناء/ متابعات :

تدرب فريق باريس سان جرمان، صباح 
الضاربة،  الهجومية  بقوتــه  اإلثنني،  أمس 
اســتعدادا ملواجهة مانشسرت سيتي، اليوم 
أبطال  لدوري  الثانيــة  الجولة  يف  الثالثاء، 

أوروبا.
شــارك يف مران الفريــق الباريي 23 

العبا، مبــن فيهم الثنايئ العائد من اإلصابة 
ليونيــل ميــي وماركو فــرايت، لتتأكد 

جاهزية الثنايئ ملباراة السيتي.
وبذلك تعاىف ليو متامــا من إصابة يف 
الركبة اليــرى أبعدته عن آخــر مباراتني 
لســان جرمان يف الــدوري الفرني ضد 

ميتز ومونبيلييه.
وأدى الحراس الثالثة دوناروما وسرجيو 

ريكو والكسندر لوتيليه تدريبات متخصصة، 
بينام تواجد كيلور نافاس مع باقي الالعبني 

ألداء تدريبات بدنية وفنية.
يف املقابل، يعد املدافع اإلسباين سرجيو 
راموس الغائب الوحيد عن الفريق الباريي، 
بينام أدى املهاجم الشــاب إسامعيل الغريب 

تدريبات تأهيل بشكل منفرد.

مكيراس / األمناء / بدر مقيبلي :
بحضور جامهري كبر ويف أجواء مناخية نادرة تشــهدها مديرية 
مكراس هذه األيام تتواصل منافسات دوري باصغر املسبحي مكراس 
النسخة 5 لكرة القدم حيث جمع اللقاء عرص أمس فريق التالل )البويب( 

وفريق شباب الفداء يف الجولة الحاسمة من املجموعة األوىل. 
وقد اســتهلت األجواء االحتفالية مبكرا لفريق التالل صاحب نصيب 
األسد من البطوالت واأللقاب للمواسم السابقة ومن معلق التالل منطقة 
البويب غرب مكراس احتشد جمهور التالل بعد الظهرة وانطلق الجميع 
اىل ملعب املبــاراة يف موكب رائع من الســيارات املزينة بأعالم التالل 
واألغاين واألهازيج والهتافات الرياضية وشــاهدها كل متابعي دوري 
باصغر يف كل مكان نقل مبارش عرب قناة األخ صالح محمد املسبحي.

ليعلن الحكــم صافرته ويبدأ دوران الســاحرة يف ظل أجواء ترقب 
ففريق التالل مطالب بالفوز وال غر ليتأهل ويواصل مشــوار البطولة 
كام عرف عنه بحب جمهوره مبا ميتلكه مــن دعم وإمكانيات ونجوم 

اندية اليمن. 
لكن فريق شــباب الفداء استطاع كتم أنفاس التالل وجمهوره وقدم 

الفداء شوطا أول رائعا وأفشل كل الهجامت التاللية. 
وبعد مرور 8 دقائق من مجريات الشــوط الثــاين انكر الصمود 
والجدار الدفاعي لشــباب الفداء، تصويبة جميلــة عىل طريقة عاملية 
مبشــط القدم من خارج املنطقة يفتتح بها املبــدع عامر الهدف األول 
لتــالل البويب ويف الدقيقة 67 بعد انفراده خطرة من نصف امللعب إىل 
داخل املنطقة عامر نارص أفضل العب يف النسخة4 الالعب األنيق يضع 
كرة عىل ميني حارس شــباب الفداء بطريقه جميله جميلة جدا مسجال 
الهدف الثاين واختتم مسلسل األهداف املتألق عمرو حسني بهدف ثالث 

رفع فيه التالل رصيده إىل 7 نقاط والتأهل إىل دور ربع النهايئ. 
حكم املباراة فهد قايض وســاعده محمد جــامل وعمر ضيف الله 

ومحمد عي العاقل حكام رابعا.
جائزة أحسن العب يف املباراة فاز بها العب التالل عي العبيدي.

األمناء/ متابعات :
يخطط برشــلونة للتعاقد مع أحد الالعبــني البارزين يف صفوف 

مانشسرت يونايتد خالل املركاتو الشتوي املقبل.
األوروجواياين  فــإن  الربيطانية،  "إكســربيس"  لصحيفة  ووفًقا 
إدينسون كافاين، مهاجم مانشسرت يونايتد، مطلوب يف برشلونة خالل 

شهر يناير/ كانون ثاٍن املقبل.
وأشارت إىل أن برشلونة يريد اســتغالل قلة مشاركات كافاين مع 

الشياطني الحمر هذا املوسم، عقب التعاقد مع كريستيانو رونالدو.
وأوضحت أن برشلونة يرى كافاين خياًرا مميًزا حتى نهاية املوسم، 

يف ظل معاناة النادي الكتالوين من أزمة اقتصادية.
وقالت الصحيفة الربيطانية إن برشــلونة يريد حسم الصفقة عىل 

سبيل اإلعارة، مع دفع الشياطني الحمر لجزء من راتب كافاين.
وأضافت أن مانشسرت يونايتد يحتاج إىل أموال من أجل حسم صفقة 

إيف بيسوما، نجم برايتون، خالل املوسم الحايل.

مقدمة من انتقايل اأبني.. النتهاء من عملية توزيع الأدوات الريا�سية للفرق ال�سعبية باملنطقة الو�سطى

احتاد كرة القدم باأبني يعلن عن بطولة 14 اأكتوبر املجيدة لأندية اأبني

مران باري�س يح�سم موقف مي�سي من موقعة ال�سيتي

التالل يعلن نف�سه ملكا ومت�سدرا 
املجموعة الأوىل لدوري با�سغري

بر�سلونة يخطط للتعاقد مع �سحية رونالدو

رياضة


