
14 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 16 Aug 2022 - No: 1413 الثالثاء 16 أغسطس2022م- املوافق 18 محرم 1444هـ - العدد 1413

14رياضة www.alomanaa.net
Thusday - 16 aug 2022 - No: 1413 الثالثاء 16 اأغ�سط�س2022م- املوافق 18 حمرم 1444هـ - العدد 1413

رياضة

اخلبر / األمناء / عارف أحمد:
 

للدور نصف  املتأهلــة  الفرق  أكتمل عقد 
الفقيدين  بطولة  من  الذهبي(  املربع  النهايئ) 
املناضلني الشــيخ  عبدالله الحوتري والشيخ 
نارص بن الذيب الكروية للفرق الشــعبية التي 
تقــام يف منطقــة خرب املراقشــة بدعم من 
املجلــس االنتقايل الجنــويب مبحافظة أبني 
وقائد الحزام األمني - قطاع زنجبار سند عبد 
ومبشــاركة مثاين فرق رياضيــة وزعت إىل 
مجموعتني لعبت بنظام الكل مع الكل من دور 

واحد. 
وقد أقيمت عرص أمس عىل أرضية ملعب 
مدرســة ايب ذر الغفاري مبنطقة الخرب آخر 
املجموعات  التمهيدية من دور  الدور  مباريات 
بلقاء جمع بني فريقي املجد أبني واتحاد الكود 
لحســاب املجموعة الثانية والتي الت نتيجتها 

إىل التعادل الســلبي بدون أهداف وهي النتيجــة التي صبت لصالح 
املجد 4 نقاط الذي دخل اللقاء بفرصتي التعادل أو الفوز عىل اعتبار 
اتحاد الكود قد ضمن تأهله ســلفا ب 6 نقاط يف صدارة املجموعة 
الثانية.. وبهذه النتيجة رفع املجــد رصيده إىل 5 نقاط متفوقا عىل 

أبرز منافسيه امساحله 4 نقاط لريافق االتحاد إىل نصف النهايئ. 
هذا وقد أقرت اللجنة املنظمة للدوري إنطالق منافســات املربع 

الذهبــي غدا األربعاء بلقاء يجمع بني فريقي شــباب الخرب متصدر 
املجموعة  األوىل واملجد أبني وصيــف املجموعة الثانية فيام يلتقي 
الخميس يف ثاين لقــاءات ذات الدور فريقي اتحــاد الكود متصدر 
املجموعة الثانيــة والهدار وصيف املجموعــة األوىل والفائزان من 
هاتــني املباراتني يتأهالن إىل املباراة  النهائية التي ســيتحدد موعد 

أقامتها الحقا.

عدن / األمناء / خاص  :
 

أعلنــت إدارة نادي التــالل الريايض 
فســخ عقد مدرب فريقهــا الكروي األول 
بالرتايض  البعداين  الكابنت محمد حســن 
بني الطرفني، وملا تقتضيه املصلحة العامة 
لخدمة الوطن والرياضة كون البعداين عني 

مؤخرا مدربا ملنتخب الناشئني لكرة القدم.
وقبل مغادرة منتخب الناشئني لخوض 
معســكر تدريبي يف العاصمــة املرصية 
القاهرة استعدادًا للمشاركة العربية املقامة 
يف الجزائر،  عقدت إدارة النادي جلسة ودية 
ودعت فيها املدرب محمد البعداين وتقدمت 
له بخالص الشــكر والتقديــر ملا قدمه مع 
املاضية  الفرتة  االول خالل  الكروي  فريقها 

متمنني لــه التوفيق يف مهمتــه الجديدة 
ورفع اسم الوطن عاليا.

من جانبه تقدم املدرب محمد حســن 
إلدارة  والتقدير  الشــكر  بخالص  البعداين 
النادي برئاســة العقيد عارف أحمد يرميي 
عىل حســن التعامــل معه خــالل الفرتة 

املاضية. 
وتســعى حاليا اإلدارة التاللية للبحث 
عن مــدرب ذو كفاءة عاليــة يقود الفريق 

الكروي خلفا للبعداين.
حرض اللقاء االمني العام الكابنت عادل 
سعيد واملســؤول املايل االستاذ عبد الكريم 
عبدالله ومســؤول النشاط الكابنت حامدة 

الوادي ومساعده الكابنت عيل شبري.

سقطرى / األمناء / خاص 
 

ودع فريق نادي الهــالل حامل اللقب 
بطولة الشــيخ زايد الكروية ألندية ارخبيل 
يف نســختها السادســة بعد سقوطه يف 
فخ التعادل اإليجايب 3/3  أمام فريق نادي 
النرص يف الجولة الثالثــة يف اللقاء  الذي 
جمعهام عــرص األحد عىل اســتاد ملعب 
ربدان الريايض مبنطقة ستريوه ولحساب 
املجموعة األوىل يف إطار املســابقة التي 
ينظمها فرع اتحــاد الكرة بالجزيرة  بدعم 
من مؤسســة خليفــة بن زايــد آل نهيان 
لألعــامل اإلنســانية والتي تقــام بنظام 

املجموعات ومبشاركة  18 ناديا.
األخرية  النسخة  بطل  مغامرة  وانتهت 
مبكرا من دور املجموعات بعد تعادله املثري  
مع  النرص بطــل النســخة الرابعة حيث 
بهدفني  متقدما  األول  الشوط  األخري  أنهى 
نظيفني حمال توقيع رشــدي حديد وسامل 
عوض قبل أن ينتفض الهالل يف الشــوط 
الثــاين بقيادة نجمه محمد الســقطري) 
حبــوش(  ويتمكــن من تســجيل ثالثة 
اهداف متتالية عرب حبوش هدفني وســعد 
محمد  وبينام كان  الهالل يستعد لالحتفال 
بتحقيق فوزه األول ينجح النرص يف إدراك 
التعادل عــرب الرحمن عــيل يف األنفاس 
األخرية من عمر اللقاء ليطلق بعدها الحكم 

صافرة نهاية اللقاء الــذي انتهى بالتعادل 
.3/3

إىل  النرص رصيده  النتيجة رفع  وبهذا 
5 نقاط يف وصافة املجموعة األوىل فيام 
أودع الهالل اول نقطة له من ثالث مباريات 

متذيال املمنوعة من تعادل وخسارتني.
  وكان فريق نــادي الوصل قد اعتىل 
صــدارة  صدارة ترتيــب املجموعة  األوىل 
تواليا عىل  الثــاين  الفوز  عقب تحقيــق 
حســاب فريق نادي االتحاد بهدف دون رد 
وذلك يف مفتتح منافســات الجولة الثالثة 
يف املباراة التي جمعتهام عرص السبت ... 
وسجل الوصل هدف الفوز واملباراة الوحيد 
قبل دقائق معدودة من نهاية الشوط الثاين 
عن طريق العبه  ســعد عامر ليقيض عىل 
كل محاوالت االتحاد يف التعديل فيام تبقى 

من وقت اللقاء .
فريق  أضــاف  الثمني  الفــوز  وبهذا 
الوصــل ثالث نقــاط مثينــة إىل رصيده 
ليصبح 6 نقاط من مباراتني معتليا صدارة 
املجموعة ، قاطعا خطوة مهمة نحو بلوغ 
محطة الدور الثاين فيام بقي االتحاد عىل 

رصيده السابق نقطة من مباراتني.
يلعب اليوم  يف إطــار الجولة الثالثة  
فريقا الجمهور  6 نقاط والجزيرة 3 نقاط 

ولحساب املجنونة الثانية.

مكيراس / األمناء / بدر مقيبلي :
 

بحضور جامهريي كبري شهد دوري باصغري املســبحي مكرياس لكرة القدم النسخة 
6 مباراة قمة الدوري والحســابات املعقدة  لفريق التالل املرصع بنجوم كرة القدم  والدعم 
والجمهور واملدرب الوطني احمد سامل امواس ومنافسة فريق شباب العقلة بقيادة مدربة 

القدير ) ابو صنعاء (.
املباراة رغم حساســيتها واهميتها والضغط الذي واجهه التالل بعد تعادله يف مستهل 

الدوري مع املشارك الجديد 
يف الدوري ســد آل غشام 
املالجــم وفريضة التعادل 
موت  تعني  الخســارة  او 

الدوري مبكرا.
الحســابات  هذه  كل 
ابطلهــا ســحر الخبــري 
الدويل احمد امواس ونجم 
جعبل  زيد  الكبري   الدوري 
فبعــد خــروج الفريقان 
الشوط  يف  سلبي  بتعادل 
مبكرا  التالل  تقــدم  األول 
بهدف اول لزيد جعبل قابله 

احتجاج وتوقف للمباراة من شباب العقله عىل أن الكرة مل تتخطى خط املرمى بعد عودتها 
من القائم  لكن الحكم اقر الهدف وعادة الســاحرة دورانها وقبل الصافرة اضاف زيد هدفه 
الثاين ليهدي فريقه 3 نقاط رفع بهم رصيد التالل اىل 4 نقاط والعودة للمنافســة وتبقى 
الجولة االخرية لهذه املجموع التي تجمع التالل والعقله والسد ومجد العنب لتحديد املتأهالن 

اىل دور ال8.
وعرص امس حقق فريق مجد العنب بقيادة الحدي ابوسامل فوزا اغىل من الذهب عىل 
املنافس القوي فريق الســد املالجم يف اجمل مباريات الجولة الثانية عزف فيها املجد اجمل 
االلحان واشــعل املدرجات باالغاين واالهازيج وعىل ايقاعات هــدف املباراة الوحيد بقدم 
صالح مبارك الشهري حصد املجد عنب املباراة ورفع رصيده اىل 4 نقاط ودخل املنافسة عىل 

التأهل حيث يالقي الزعيم يف الجولة االخرية لرسم املتأهالن ال  دور ال 8.
جائزة احسن العب يف املباراة فاز بها العب مدافع املجد عبدالله صالح الحدي.

عدن / األمناء / حسني العبسي:
 

عرفات يشيد بأداء منتخب عدن املدريس لكرة القدم 
عدن / األمناء / عالء عياش :

اشــاد عرفات محمد عيل مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن 
، عىل أداء العبي منتخب املحافظة يف البطولة املدرســية ملنتخبات 

املحافظــات ، والتــي تجــري حاليــًا 
عدن  العاصمة  منافســاتها  وتستضيف 
، وذلــك خالل اجتامعــه بالجهاز الفني 

والالعبني .
واثنى مدير مكتب الشباب والرياضة 
عىل االداء واملســتوى الرائع الذي قدمه 
العبو املنتخب يف املباراتني الســابقتني 
، وتحقيقهــم فوزين  األول  الــدور  يف 
والتأهل  املجموعة  صــدارة  لهم  ضمنت 
للدور نصف النهايئ .. مطالبا مبضاعفة 
الجهود واالســتمرار يف تقديم العروض 
نحو  بثبات  الطريــق  ومواصلة  الجميلة 

الفوز بالبطولة .
أن  إىل  وبنّي عرفــات يف حديثــه 
قيادة الســلطة املحلية ومكتبي الشباب 
 ، باملحافظة  والتعليم  والرتبية  والرياضة 
تتابع انتصارات املنتخب عن كثب وفخورة 
مبا يقدمه الفريــق وظهوره املرشف يف 
البطولــة .. موضحا بأن قيــادة املكتب 
ستقف خلف ممثل وستعمل جاهدة عىل 
فيام  الصعاب  وتذليل  املعوقات  تســهيل 

تبقى من املنافسات .
وكان منتخب املحافظة املدريس لكرة القدم املشارك يف البطولة 
املدرســية ملنتخبات املحافظات املحررة ، قد ضمن تأهله للدور نصف 
النهــايئ ، وذلك عقب تصدره املجموعة األوىل التي ضمت إىل جانبه 
محافظات شــبوة والضالع ، وذلك بعد انهــاء املباراتني بالفوز عىل 

شبوه 4 _ 0 ، والضالع 5 _ 0 .

تعز يتج�وز حلج و�سبوة ميطر �سب�ك ال�س�لع واأبني ي�سمن ت�أهله اإىل الدور املقبل من البطولة املدر�سية

اكتم�ل عقد املت�أهلني لن�سف نه�ئي بطولة الفقيدين احلوتري والذيب

ب�لرتا�سي ف�سخ عقد املدرب البعداين من اأجل تدريب املنتخب 

خروج  مبكر حل�مل اللقب ، والو�سل يقفز ل�سدارة 
املجموعة الأوىل يف بطولة ال�سيخ »زايد«

تقام بدعم من انتقالي أبني..

جمد العنب يهزم التالل يف دوري ب��سغري امل�سبحي 

عدن / األمناء/ عالء عياش :

عرف�ت ي�سيد ب�أداء منتخب عدن املدر�سي لكرة القدم


