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منتخبنا الوطني يوا�صل الإعداد لبطولة غرب �آ�سيا
املكال  /متابعات :

بــروح معنوية
عاليــة يواصــل
منتخبنــا الوطني
األول لكــرة القدم
معســكره الداخيل
يف مدينــة املكال
استعدادا للمشاركة
يف بطولــة غرب
آسيا التي ستنطلق
يــوم  30يوليــو
الحايل يف العراق ،
وسيلعب منتخبنا ضمن املجموعة األوىل
إىل جانب منتخبات ( فلسطني – العراق –
سوريا – لبنان).
وأوضح امني عام االتحاد الدكتور حميد
الشيباين حرص االتحاد عىل املشاركة يف
بطولة غرب آسيا رغم عدم جاهزية املنتخب
بالشكل املطلوب والذي بدى االعداد متأخرا
قبل عرشة أيام بســبب الظروف الصعبة
التي متر بها بالدنا  ،وتأيت املشــاركة من
منطلق حرص االتحاد عــى تواجد اليمن
يف مختلف املحافل الخارجية  ،وتجســيد ًا
للعالقة األخوية والعالقــات املتبادلة مع
االتحاد العراقي .
وأضاف قائال :املشاركة تأيت أيضا بناء
عىل رأي الجهــاز الفني للمنتخب واللجنة
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يف افتتاح بطولة بلقيس ألندية أبين..

التعادل الإيجابي يخيم على لقاء فريقي خنفر واجليل
زجنبار  /األمناء  /عارف أحمد :

الفنية الذين أكدوا رضورة املشــاركة يف
البطولة باعتبارها فرصــة جيدة لتجهيز
املنتخب لالســتحقاق األهم واملتمثل يف
التصفيات املشــرة لــكأس العام 2022
وكأس آســيا  ، 2023حيــث ســيخوض
املنتخب اربع مباريــات هامة يف بطولة
غرب آسيا سيتمكن خاللها الجهاز الفني
مــن االطالع عــى مســتويات الالعبني
ومعرفة نقاط الضعف والعمل عىل تالفيها
قبــل املبــاراة األوىل يف تصفيات كأس
العام والتي سيلعبها منتخبنا امام منتخب
سنغافورة يوم  5سبتمرب يف سنغافورة .
داعي ًا الجامهــر اليمنية الوقوف مع
املنتخب خــال الفرتة القادمــة ودعمه
وتهيئته للمشاركة القادمة .

زيدان مدربا لنادي املن�صورة يف الدوري التن�شيطي
عدن  /خاص :

اوكلت ادارة نادي املنصورة الريايض
برئاســة األخ احمد الكادح مهمة تدريب
فريقهــا الكروي األول للمــدرب فهمي
زيدان لقيــادة الفريق يف منافســات
الدوري التنشــيطي القادم الذي ينظمه
االتحاد العام لكرة القدم ألندية الدرجتني
األوىل والثانية  ..وكانت قرعة منافسات
تجمع عدن قد اوقعت نادي املنصورة يف
املجموعة الثانية التي يستضيفها ملعب
باوزير باملعال اىل جانــب اندية الوحدة
والشعلة ونرص الضالع والعني.
الجديــر بالذكر بــان الكابنت فهمي
زيدان كان قد قاد فريق املنصورة سابقا واستطاع قيادة الفريق اىل نهايئ بطولة كاس
الرئيس االخرية قبل حــرب  2015متخطي ًا اقوى اندية الجمهورية وخرس النهايئ امام
فريق الصقر بطل الدوري واملرصع بنجوم املنتخبات واملحرتفني اىل جانب مسريته مع
فئات املنصورة العمرية بتحقيق وصافة دوري الشباب بعد الخسارة برضبات الرتجيح
امام شمسان.

خيم التعــادل اإليجايب بهدف
ملثله عىل اجواء مباراة فريقي خنفر
والجيل والتي جمعتهام عىل ملعب
البلدية مبدينة زنجبــار يف افتتاح
بطولة رشكة طريان بلقيس الكروية
ألندية أبني والتي ينظمها فرع اتحاد
الكرة باملحافظة مبشــاركة جميع
أنديــة أبني البالغ عددهــا  23ناديا
وزعت إىل خمس مجموعات.
وقبل بدايــة اللقاء قام ضيوف
املباراة بالنــزول إىل أرضية امللعب
للسالم عىل العبي الفريقني والتقاط
الصور الجامعية معهــم ..قبل أن
تأذن صافرة فهد البجريي النطالق
املنافســة الكروية االفتتاحية بني
خنفر والجيل ضمن املجموعة األوىل
والتي شــهدت حضــورا جامهرييا
باهتــا  ،حيــث جــاءت مجريات
شوطها األول متوســطة املستوى
ومتكافئة مع أفضلية طفيفة للجيل
من حيث االســتحواذ وتناقل الكرة
لكن دون تشــكيل أي خطورة عىل
مرمى املنافس خنفر الذي اعتمد عىل
الهجامت املرتــدة والتي من إحداها
نجح من نيل األسبقية يف التسجيل
والتقدم يف د 38/ومن كرة عرضية
وصلت إىل املدافع املتقدم من الخلف
محمد الشامي اســكنها عىل يسار
حارس الجيل براسية جميلة انتهت
بها أحداث الشوط األول.

* ويف الشــوط الثــاين عدل
الجيل النتيجة يف د 7/عرب ملســة
فنيه جميلة من محمد ســامل وضع
من خاللها الكرة عىل يسار حارس
خنفر محمد الخــر  ،لرتتفع بعد
ذلك الهدف وترية ونســق األداء يف
ظل رغبة واضحه من طريف اللقاء
عىل تحقيق الفــوز وحصد النقاط
الثالث  ،وتتــواىل الفرص الضائعة
عىل املرميني والتــي كان اخطرها
انفراد مهاجم الجيــل صالح املدير
غــر أن كرته مرت بجــوار القائم
األمين ملرمى خنفر يف د 20/مفوتا
عىل فريقه فرصة التقدم  ،ليتواصل
الحــاس يف الدقائق املتبقية مع
ازياد اإلثارة يف ظل تبادل الفريقني
للهجامت لكــن دون أن تكون هناك

أفضليــة ألي طرف يف التســجيل
والوصول إىل شباك اآلخر ..لتنتهي
املبــاراة بالتعــادل االيجايب بهدف
لكليهام  ،ليودع كل فريق اول نقطة
يف رصيده.
• اختــارت اللجنــة املنظمــة
للبطولــة العب خنفــر محمد عيل
لجائزة أفضــل العــب يف املباراة
واملقدرة ب (  10ألف ريال ) مقدمة
من رشكة طريان بلقيس وتســلمها
من يد شكري حســن األمني العام
املساعد لجائزة رئيس الجمهورية.
• أدار اللقــاء تحكيميــا فهــد
البجريي وســاعده محمد الطامي
ومحمد جربان وعيل عبود رابعا فيام
راقبه الكابنت عيل محســن عوض
فيام غاب املراقب الفني للحكام.

نا�شئو وحدة ترمي يتوجون ابطاال لبطولة املحبة
وال�سالم للكرة الطائرة بوادي ح�ضرموت..

اللجنة امل�ؤقتة لأحتاد كرة القدم بعدن تنعي وفاة الفقيد عادل ا�سماعيل
عدن  /خاص :

نعت اللجنــة املؤقتــة إلتحاد كرة
القدم بعــدن وفاة الحــارس العمالق
عادل اسامعيل اسطورة نادي شمسان
واملنتخبات الوطنية وافضل حارس يف
تاريخ كرة القــدم اليمنية  ،والذي وافته
املنية ظهــر الثالثاء يف مقــر اقامته
بالعاصمة الربيطانيــة لندن اثر رصاع
طويل مع املرض .
وأشادت لجنة اتحاد كرة القدم املؤقتة
بعــدن  ،مبناقب الفقيد خالل مشــوار
حياته الحافــل بالعطاء وإســهاماته
يف مجال الرياضــة ،والتي كان أخرها
مستشار لوزير الشباب والرياضة .
ويعترب الفقيد عادل اسامعيل احد و
ابرز من دافع عن الشــباك  ،كنجم وقائد
للمنتخبات الوطنية ونادي شمسان عدن
والطليعة تعز  ،او عندما عمل مدربا يف
خدمة كرة القدم اليمنية وقدم أجياال من

سيئون  /عوض بافطيم :

عاملقة حراسة املرمى.
ســائلني املوىل عز وجــل ان يتغمد
الفقيد بواسع الرحمة والغفران وان يلهم
اهله ودويه الصرب و الســلوان ويسكنه
فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .

بعد مباراة اســتهلكت اشــواطها الخمسة  ,توج
ناشئو وحدة تريم ببطولة دوري املحبة والسالم للكرة
الطائرة ألندية وادي حرضموت مواليد  2000م والتي
اقيمت برعاية وزير الشــباب والرياضة نايف صالح
البكري وبــإرشاف مكتب وزارة الشــباب والرياضة
بوادي حرضموت والتي شارك فيها تسعة اندية هي :
( شباب القطن  ,ريبون حريضة  ,الربق برتيم  ,السالم
بالغرفة  ,سيئون  ,اتحاد سيئون  ,وحدة تريم  ,االتفاق
بالحوطة و شباب الهجرين ) .
تتويج الوحدة جاء اثر فوزه عىل ريبون حريضة
بصعوبة يف املباراة النهائيــة التي اقيمت يف صالة
الشــهيد عيل عبيد بامعبد بســيئون بثالثة اشواط

لشوطني.
 بالفوز سيمثل وحدة تريم وادي حرضموت يفالتصفيات النهائية ألبطال املحافظات والتي ســتقام
يف ساحل حرضموت.
يف ختام اللقاء قام ضيوف الرشف االخوة صالح
عاشــور عبدون مدير االتحادات واالندية وعبداملنعم
العامري مدير ادارة املنشآت مبكتب الشباب والرياضة
وعبدالسالم محمد بافطيم االمني العام لالتحاد اليمني
للكرة الطائرة ورئيس الفــرع بالوادي يونس بخرض
ورئيس نادي الوحدة عيل البحبوح وقحطان بن سنان
عضو االتحاد اليمني لتنس الطاولة ومجدي سليامن
مدير عام االنشــطة والخدمــات الطالبية بجامعة
سيئون بتكريم البطل والوصيف بكؤوس وميداليات
البطولة والوصافة .

