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رياضة

االسكندرية / األمناء / عالء عياش :
خرس الفريق الســلوي بنادي شعب 
حرضموت أمام منافســه فريق الفتح 
السعودي ) 94/80 ( ، يف املباراة التي 
الثانية  الجولة  أقيمت  ضمن منافسات 
لحساب منافسات املجموعة الثالثة يف 
لكرة  العربية  البطولــة  مباريات  إطار 
الســلة لألندية 33 والتي تقام مبدينة 
اإلســكندرية بجمهورية مرص العربية 
البلدان  مبشاركة 19 فريقا من مختلف 
مجموعات  أربع  عــى  وزعت  العربية 
يتأهل أول وثــاين كل مجموعة للدور 

الثاين .
 وظهر العبو فريق شعب حرضموت 
اليمنــي  بصــورة طيبــة يف املباراة 
االتحاد  نادي  صالة  اســتضافتها  التي 
، وقدم من خاللها واحدة  الســكندري 
من أفضل املباريات عى اإلطالق ، اظهر 
من خاللها العبو الشعب أداء ومستوى 
جيد عى مدى الفــرات األربع للقاء ، 
إال أن ذلك مل يشــفع لفريق الشعب يف 
تلقي الخسارة الثانية خالل مشواره يف 
البطولة ، بعد ان تلقى الخميس املايض 
خسارته األوىل يف البطولة أمام االهيل 

املرصي ) 96/124 ( .
الفتح السعودي استغل حالة االرتباك 
يف الفرة األوىل من اللقاء واســتطاع 
مريح  بفــارق  ملصلحته  انهائهــا  يف 
وبواقع )12/28 ( ، إال أن الفرة الثانية 
انتفاضــة وتفوقا من  للقاء شــهدت 
جانب العبوا الفريق اليمني بفضل تألق 

الفرة  الشعب  لينهي  الفريق  محرفان 
الثانية لصالحه ) 28/19( .

فرة املبــاراة الثالثة اشــتدت فيها 
وترية ونســق اللقاء وأظهر من خاللها 
تنافسيا  ومستوى  أداء  الفريقان  العبو 
وتقاربا يف املستوى ، استطاع من خالله 
واستغالل  النقاط  تســجيل  الفريقني 
الفاست بريك بطريقة سليمة ، لتبتسم 
الفرة يف نهايتها لفريق الشعب مجددا 
 )23/22 ( بواقع  فائــزا  ويخرج منها 
، الفــرة الحاســمة ) الرابعة ( انتهت 
استغل  الذي  الســعودي  الفتح  لصالح 
للبطولة  الجيد  واالعــداد  الخربة  فارق 
لينهي وقائعها ) 17/25( لينتهي اللقاء 
بفوز صعــب للفتح الســعودي واداء 

أكرث مــن رائع لفريق الشــعب اليمني 
. )94/80(

ويشــارك فريقا شــعب حرضموت 
وامليناء ممثالن عن كرة الســلة اليمنية 
 33 لألنديــة  العربيــة  البطولــة  يف 
باإلســكندرية والتي تجري منافساتها 
الســكندري  عى صالتي نادي االتحاد 
وبرج العرب ، حيث وقــع فريق امليناء 
يف املجموعــة األوىل إىل جانب حامل 
اللقب ومســتضيف البطولــة االتحاد 
والفتح  الجزائري  البليدة  و  االسكندري 
املغريب ، يف حني وقع شعب حرضموت 
يف املجموعــة الثالثة إىل جانب األهيل 
املرصي والفتح السعودي ووداد بوفارك 

الجزائري .

مكيراس/ األمناء / بدر مقيبلي :
يف مبــاراة مل تعــرف لهــا مديرية 

حضــور  مثيــال،  مكــرياس 
جامهــريي وفــوز وتأهل يف 
أحداث مباراة أقيمت عى ملعب 
مكرياس، وفاز بها شباب عريب 
النخبة  فريــق  منافســه  عى 
قلعة  ممثــل  والكبري  العريــق 
البيضاء املرصع بنجوم محافظة 
عريب  شــباب  وتأهل  البيضاء 

وأكمل عقد املتأهلني إىل دور الـ 8 بالفوز 
.1/2

تقدم شــباب يف الشوط االول بهدف 
الصنعاين مهــران محمد ويف  املحرف 
النخبة  ســجل  الثــاين  الشــوط 
نهاية  وقبــل  التعادل  البيضــاين 
بهدف  الفوز  عريــب  حقق  املباراة 
الكابنت جامل  اليمنية  الجالية  نجم 

عيل من رضبة جزاء. 
جائزة أحســن العب يف املباراة 
فاز بها العب شــباب عريب مهران 

محمد.

احلد  / األمناء /  خاص :
للدوري  بطــال  األمجاد  فريــق  توج 
الكروي التنشيطي الثالث للفرق الشعبية 
الحد  مبديرية  الرشف  مبنطقة  أقيم  الذي 
يافع مبحافظة لحج بعــد أن متكن من 
تحقيق الفوز عى منافسه فريق األثرياء 
من نقطة الجــزاء بعد تعادلهام 2/2 يف 
نظمها  التــي  املســابقة  فعاليات  ختام 
وأقيمت  الريايض  الرشف  شــباب  نادي 
مبشاركة مثاين فرق رياضية وزعت إىل 
مجموعتني لعبت بنظام الكل مع الكل من 
املبارش يف  االقصاء  وبطريقة  واحد  دور 

دورها النهايئ. 
بحضور  تزينت  التــي  الختام  محطة 
جامهريي غفري ، جــاءت قوية ومثرية 
بني الطرفني اللذين تقاســام األداء خالل 
شــوطي اللقاء مناصفــة.. حيث فرض 
العبي األمجاد ســيطرتهم عى مجريات 
الشــوط األول ترجموهــا إىل هدفــني 
رسيعني ســجال يف ظرف 13 دقيقة من 
عى بداية انطالقــة املباراة عرب الالعبني 
حســني عوض وصالح جعبــل .. وعى 

عكس مجريات الشوط الثاين كان فريق 
االثرياء حارضا يف الشوط الثاين وهاجم 
مرمى االمجاد بــرضاوة والذي أمثر عن 
تســجيل هدفني عرب العبه املتألق عبادي 
عوض اعاد بهام فريقه اىل أجواء املباراة 
والتي انتهــت بالتعادل اإليجايب بهدفني 
يف كل شبكة.. ليتم االحتكام إىل رضبات 

الرجيح التي رجحت كفة فريق األمجاد.
مكتب  مدير  قام  املباراة  نهاية  وعقب 
يافع  الحد  مبديرية  والرياضة  الشــباب 
نادي شباب  ورئيس  محمد صالح مطيع 

الريايض  الــرشف 
محمد  عيل  ســليم 
، ورئيــس اللجنــة 
املنظمة عادل محمد 
وبحضور  حســني 
عدد من الشخصيات 
عيــة  جتام ال ا
ية  لعســكر ا و
بتكريم  باملديريــة  
فريق األمجاد بكأس 
وامليداليات  البطولة 
وفريــق  الذهبيــة 
األثرياء بكأس املركــز الثاين وامليداليات 
الفضية ، كام جــرى تكريم أفضل العب 
يف البطولة صالح عبدالله العرويس من 
يوســف حسون من  والهداف   ، األثرياء 
األثرياء وأحســن حارس عــادل عبدالله 
أحمد من األمجاد، والالعب املثايل حسني 
عوض مــن األمجــاد ، والفريق املثايل 
الكوارس ، كام تم تكريم الجهات الداعمة 
وكل للشخصيات التي ساهمت يف إنجاح 

الدوري.

باتيس/ األمناء/ عارف علوان :
ابتســمت ركالت الرجيح لفريق الربان من جعــار  يف اللقاء الذي  
جمعــه أمس أمام فريق االتحــاد من الحصن عى ملعب نادي الســد 
الريايض مبنطقة باتيس يف إطار الدور مثن النهايئ من بطولة الفقيد 
الشــيخ عيل عبدالله العيســايئ الكروية للفرق الشعبية يف نسختها 
الخامســة والتي ينظمها اتحاد باتيس للفرق الشعبية بدعم من مصنع 
باتيس لإلسمنت وتقام مبشاركة 32 فريقا ميثلون مختلف مناطق دلتا 
أبني مبديريتي خنفر وزنجبار واعتمد فيها نظام خروج املغلوب من مرة 

واحدة.
وكان الوقــت األصيل قد انتهى بالتعادل الســلبي بدون أهداف يف 
مباراة مل ترتق إىل املســتوى املأمول ، حيــث انحرص اللعب يف معظم 
فرات اللقاء يف وسط امللعب ، وغلب عليها طابع الحذر الشديد فغابت 
املتعــة واإلثارة والتي عادة تغلف املواجهــات املصريية ، حيث مل نر أي 
هجامت خطرية عى مرمــى الفريقني إال فيام نــادر والتي ما كانت 
تتوقف عند أقدام املدافعني.. ليضطر الفريقني لألحتكام إىل ركالت حرق 
األعصاب لفصل االشــتباك بينهام والتي رجحت كفة فريق الربان الذي 

نجح يف تسجيل 5 ركالت مقابل إهدار االتحاد لركلة واحدة.
وبهــذه النتيجة يلتحق فريق الربان بركب املتأهلني إىل دور الثامنية 

فيام ودع االتحاد البطولة من الدور مثن النهايئ.
 أدار املباراة تحكيميا الحكم األبيني املعروف  مكسيم شوشو مبعية 
محمد الطامــي وعامر باعامر.. ونقلت عرب اإلذاعــة الداخلية للملعب 

بصوت املعلق الرائع الكابنت نارص محسن العطوي.

عدن األمناء / خاص :
عاد إىل أرض الوطن منتخبنا الوطني لناشــئي التنس بعد مشاركة 
ناجحــة يف البطولــة  اآلســيوية الفرقية تحت 12 ســنة لدول غرب 
آســيا باألردن خالل الفرة من 26 ســبتمرب وحتى 2 أكتوبر 2021 م 
ومبشــاركة 9 دول ميثلون دول غرب آسيا والتي نظمها االتحاد الدويل 
للتنس وبالتنســيق مع االتحاد األردين للتنس وأقيمت البطولة بنظام 
املجموعات ، حيث قسموا الفرق املشاركة إىل 3 مجموعات حيث ضمت 
مجموعة منتخبنــا بالدور األول مع إيران املصنــف األول يف البطولة 
والبحرين ..حيث قدم العبو منتخبنا مباريات ومســتويات فنية عالية 
نالوا استحســان الفرق املشــاركة  وتعترب هذه البطولة هي األوىل من 
نوعه بالنســبة لهم يف املحافل الخارجية إال أنهم اســتطاعوا الظهور  

والتمثيل املرشف والرائع يف رفع اسم اليمن عاليا.. 
ويف الدور الثاين استطاع املدرب الوطني القدير الكابنت وديع ثابت 
وبحنكته التدريبية يف رفع وثرية مستوى العبينا والرفع من معنوياتهم 
وتهيئتهــم من خالل إعطاء توجيهاته وإعــادة الثقة العبينا وتصحيح 
أخطاء الدور األول حيث اســتطاع العبونا من تنفيذ توجيهات الكابنت 
وديع ثابت من تقديم مستوى رائع ومهارات فنية عالية املستوى حيث 
فــاز منتخبنا عى املنتخب الســوري بلقاءين مقابــل لقاء واحد ويف 
لقائهم باملنتخب العامين استطاعوا من حسم جميع اللقاءات بفوزهم 
بثالث مباريات مقابل ال يشء.. حيث عكست هده اللقاءات عن املستوى 

الحقيقي لالعبني منتخب اليمن للناشئني تحت 12 سنة .
جاءت مشاركة منتخب اليمن  برعاية وزير الشباب والرياضة نايف 
البكري حيث حرص البكري عى مشاركة منتخب اليمن للناشئني والتي 
تأيت ضمن اهتاممه ودعمه لفئة الناشئني والتمثيل املرشف وأهمية هذه 

املشاركة اآلسيوية.
جهود كبرية بذلهــا املدرب الوطني القديــر الكابنت وديع ثابت يف 
اإلعداد الجيد وتهيئــة األجواء املالمئة وتذليل كافــة الصعاب لالعبني 
لتقديم مســتويات فنية عالية نالت استحســان الفرق املشــاركة يف 

البطولة .
وجاء الرتيب النهايئ للفرق الثالثة األوىل يف البطولة  كالتايل  أحرز 
منتخب ايران املركز االول وحــال وصيفا املنتخب االردين وثالثا املنتخب 

اللبناين.
الالعبون املشــاركون يف البطولة هم محمد عادل وإبراهيم الحقيل 
وريان الحقيل وكلهم ينتمون إىل نادي التنس العدين قدموا مستويات 
فنية رائعة كأول مشاركة خارجية لهم وسوف يكون لهم شأن يف قادم 

املشاركات الخارجية.
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