رياضة

www.alomanaa.net
اخلمي�س  ١ -اغ�سط�س  - ٢٠١٩املوافق  29ذو القعدة  14٤٠هـ

Thursday - 1 Aug 2019 - No: 1019

الأحد املقبل افتتاح الدوري التن�شيطي ( جتمع عدن )

األمناء  /عدن  /خاص :
تنطلــق عرص االحــد املقبل
 4اغسطس منافســات الدوري
التنشطي ألندية الدرجتني االوىل
والثانية ( تجمع عــدن ) والتي
ينظمها األتحاد العام لكرة القدم
لألندية .
وتشــارك يف التصفيــات
عرشة اندية من محافظات عدن
_ابني_ لحج /الضالع  ,قســمت
ملجموعتــن  ,حيــث حلت فرق
التالل وفحامن ابني وشمســان
وخنفر ابني واالنطالق لحج يف املجموعة االوىل التي تقام
جميــع مبارياتها عىل ملعب الفقيد عــي احمد العلواين
بنادي املنصورة .
فيام ضمت املجموعة الثانيــة والتي تلعب عىل ملعب
الفقيد حســن باوزير بنادي شمسان املعال فرق املنصورة

والشعلة ووحدة عدن والعني ابني
ونرص الضالع .
وافرزت القرعــة التي اقيمت
االســبوع املايض عــن لقائني
يف افتتــاح البطولة عرص االحد
املقبل وتجمع فريقا شمسان و
االنطالق عــى ملعب ( املنصورة
) يف اطار مباريــات املجموعة
االوىل  ,فيام يلتقي يف حســاب
املجموعــة الثانيــة فريق العني
ابني وفريق شباب املنصورة عىل
ملعب باوزير باملعال .
وتتواصل عــر االثنني مباريــات الجولة االوىل من
التصفيات حيث يلتقي يف حســاب املجموعة االوىل فريق
خنفر ابني التالل من عدن عىل ملعب العلواين باملنصورة ,
ويلعب يف املجموعة الثانية فريق وحدة عدن ونرص الضالع
عىل ملعب باوزير باملعال .

�صقور ري�شان يعمق جراح فريق كلد �سرار يف بطولة احلوثري بيافع ..
األمناء  /يافع  /خاص :

تغلب فريق صقور ريشان عىل نظريه
فريق كلــد رسار بثالثة اهــداف نظيفة
يف اللقاء الذي جمــع بينهام عىل ملعب
الفــاروق ضمن مباريــات دوري الفقيد
قاســم عبدالرحمن صــاح تحت تنظيم
وأرشاف نادي شــباب يافع بنســختها
الثالثة.
شوط أول كان فيه اللعب متكافئ بني
الفريقني بهجامت متبادلــة هنا وهناك
حيث كانت هناك بعض الهجامت الخطرية
لفريق كلد مل يستغلوها بالشكل املطلوب،
وهكذا هو حال كرة القدم فان مل تســجل

ما تسنح لك من فرص فانتظر االهداف يف
مرماك وهــذا ما حدث حني عاقبهم فريق
الصقور بهدف قبل نهاية الشــوط االول
بقليل عن طريق الالعب راشــد محســن
لينتهي الشوط بهذه النتيجة .
شوط ثاين ومع اول دقيقة ومن كرة
صاروخية يســجل الالعب محمد صالح
هدف ثاين لفريــق الصقور .حاول فريق
كلد مجاراة الصقــور ولكن دون خطورة
فعلية عىل املرمى ،واســتمر اللعب سجا ًال
حتى الدقيقة 83من زمــن املباراة والتي
اطلق فيها الالعب راشــد رصاصة الرحمة
عىل الفريق االزرق بتسجيله الهدف الثالث

لفريق الصقــور ليقيض بذلك الهدف عىل
كل آمــال الفريق الــراري ،بعدها مرت
باقي الدقائــق دون جديــد ليطلق حكم
املباراة صافرته معلنــا نهاية اللقاء بفوز
فريق صقور ريشان بثالثة اهداف نظيفة
وبهذا الفوز رفع صقور ريشــان رصيده
اىل اربع نقــاط خاطف ًا صدارة املجموعة
من فريق القعيطي بفارق األهداف .
قاد املبــاراة طاقــم تحكيمي مكون
من الحكم صالح بن قســد (حكم ساحة
) وســاعده يف الخطوط كل من الحكم
ســقاف البطل وفهد الدورسي والعنرتي
حكم رابع ويارس سامل مراقب ًا للمباراة .

برعاية املجل�س االنتقايل ..

فريق الربيقة يفوز على نظرية التواهي يف
بطولة كرة الطائرة ملديريات العا�صمة عدن
عدن  /خاص :

التقى عىل ملعب نادي شمسان الريايض باملعال فريقي
انتقايل الربيقة ونظــرة التواهي ضمن بطولة كرة الطائرة
برعاية القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب بالعاصمة
عدن .
حيث متكن فريــق انتقايل الربيقة من حســم نتيجة
املباراة لصالحه وحجز بطاقــة التأهل للمباراه قبل النهايئ
والذي ستجمعه مع فريق انتقايل مديرية صرية .
حرض املباراة االستاذ عبدالله الناخبي رئيس إدارة الشباب
والرياضــه بأنتقايل العاصمة عدن و االســتاذ احمد عبدي
رئيس أنتقايل التواهي وعــدد من القيادات املحلية باملجلس
االنتقايل يف مديريتي الربيقة والتواهي وجمعا من جمهور
اللعبة.

بركالت الرتجيح الزعيم �إىل الدور الثاين يف
بطولة جنوم عدن للنا�شئني

عدن  /عمار مخشف :

14

متكن فريق الزعيم من حســمت ركالت الرتجيح
ملصلحته يف املباراة التي جمعت الفريقني عىل ملعب
مصنع البالستيك الكائن يف مديرية خورمكرس  ،بعد
أن إنتهت املبــاراة وقتها األصــي بالتعادل اإليجايب
بهدفني لكل منهام  ،وذلك يف إطار منافســات الدور
األول من بطولة نجوم عدن للناشئني والتي تقام عىل
ملعب مصنع البالستيك الكائن يف مديرية خورمكرس

 ،مبشــاركة  24فريق ًا من مختلف مديريات محافظة
عدن بنظام خروج املغلوب عىل مرة واحدة  .وقد سجل
هديف فريق الزعيم  :أنيس محمد ..فيام سجل هديف
فريق األحمدي  :رشيد و هيثم ..
وبهذا الفوز يتأهل مبارشة فريق الزعيم إىل الدور
الثاين من البطولــة من يغادر فريق األحمدي البطولة
من الــدور التمهيدي  ..كام يلتقي يــوم األحد القادم
فريقا شــباب األحمدي وجيل املمدارة يف إطار الدور
األول من البطولة ..

منتخبنا الوطني يخ�سر امام
فل�سطني يف غرب �آ�سيا

كربالء  /محمد اخلميسي :
خــر منتخبنــا الوطني األول
لكرة القدم امام نظريه الفلسطيني
بهدف دون رد يف املباراة ايل انتهت
قبل قليل وجمعت بينهام عىل استاد
كربالء يف العــراق ضمن مباريات
الحولة األوىل من بطولة غرب آسيا .
وكانت تســديدة الالعب محمد
درويــش اول محاوالت فلســطني
اعتلت مرمى ســامل عــوض  ،ومن
سوء التغطية ارسل العب فلسطني
كــرة عرضيــة دون اي مضايقــة
ليلعبها املدافع يارس حميد يف شباك
منتخبنــا محرز ًا الهــدف األول يف
الدقيقة .26
ومل يتمكن منتخبنا من تسجيل
فرصــة حقيقية للتســجيل إال تلك
املحاولة مــن ركلة حــرة مبارشة
نفذها احمد الرسوري وحولها قائد
فلســطني عبداللطيف البهداري إىل

ركنية  ،واستمرت بقية دقائق اللعب
ســجا ًال حتى اطلــق الحلم صفارة
نهاية الشوط.
الشــوط الثــاين بــدأ كاألول
بتســديدة احمد الــروري عادت
من املدافع واكملها محســن قراوي
زاحفة حولهــا الحارس اىل ركنية ،
وعاد محسن مراوغ ًا وسدد كرة يف
احضان الحارس.
ومن هجمة فلســطينية احدثت
دربكة يف دفــاع املنتخب اخرجها
الصادق ،وبــدى واضحــ ًا تراجع
املســتوى البدين ملنتخبنــا مكنت
املنتخب الفلسطيني من التقدم اكرث
معتمد ًا عىل اسلوبه يف لعب الكرات
الطويلة واستغالل القامات الفارعة.
وشهدت اللحظات االخري اضاعة
املنتخب الفلسطيني لفرصة حقيقية
بعد ان ارتطمت تسديدة الالعب عدي
الدباغ بالعارضــة  ،لتنتهي املباراة
بفوز فلسطني بهدف نظيف.

