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اليوم  ..افتتاح الدوري التن�شيطي ( جتمع عدن )

األمناء  /عدن  /عالء عياش:
تفتتح عرص اليوم منافسات الدوري التنشيطي ألندية
الدرجتــن االوىل والثانية ( تجمع عــدن ) والتي ينظمها
األتحاد العام لكرة القدم لألندية .
وتشارك يف التصفيات عرشة اندية من محافظات عدن
_ابني_ لحج _الضالع  ,قسمت ملجموعتني  ,حيث حلت فرق
التالل وفحامن ابني وشمسان وخنفر ابني واالنطالق لحج
يف املجموعة االوىل التي تقام جميع مبارياتها عىل ملعب
الفقيد عيل 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 القرعة التي اقيمت االسبوع املايض عن لقائني
يف افتتاح البطولة عرص اليوم االحد وتجمع فريقا شمسان
و االنطالق عىل ملعب ( ملعــب حقت ) يف اطار مباريات
املجموعة االوىل  ,فيام يلتقي يف حساب املجموعة الثانية
فريق العني ابني وفريق شباب املنصورة عىل ملعب باوزير
باملعال .

وتتواصل عــر االثنني مباريــات الجولة االوىل من
التصفيــات حيث يلتقــي يف حســاب املجموعة االوىل
فريق خنفر ابني التــال من عدن عىل ملعب باوزير بنادي
شمســان  ,ويلعب يف املجموعة الثانية فريق وحدة عدن
ونرص الضالع عىل ملعب حقات بكريرت .

يف مباراته الثانية التي تقام غدا االثنني..

منتخبنا الوطني يوا�صل الإعداد ملواجهة �سوريا ببطولة غرب �آ�سيا
كربالء/محمد اخلميسي:

يواصل منتخبنــا الوطني األول لكرة
القدم تحضرياتــه ملباراتــه الثانية أمام
نظريه الســوري والتي ستقام مساء غد
االثنني ضمن منافسات بطولة غرب آسيا
التاســعة للرجال املقامة حالي ًا يف العراق
ويشــارك فيها منتخبنــا يف املجموعة
األوىل مبدينة كربــاء إىل جانب ك ًال من
منتخبات (العراق  -سوريا  -فلسطني –

لبنان).
وخضــع العبــو املنتخب لعــدد من
التامريــن املكثفة نظري الفــرة الكبرية
والتي وصلت إىل خمســة أيام بني مباراة
فلســطني ومباراة ســوريا مستفيد ًا من
إراحته يف الجولة الثانيــة طبق ًا لجدول
مباريات املجموعة.
حيث نــ ّوع الجهاز الفنــي التامرين
خالل اليومني األولني برتكيزه عىل الجانب

البدين من خالل إقامة وحدتني تدريبيتني
لرفــع الجاهزية البدنيــة ،باإلضافة إىل
متاريــن استشــفاء مصاحبه يف حامم
السباحة.
وركز الجهاز الفني يف مترين األمس
عىل الجانب الخططي بغية رفع الجاهزية
الفنية قبل املباراة.
وحــرص املنتخب يوم أمــس األول
الجمعــة عىل حضور الشــوط األول من
مبــاراة ســوريا ولبنان
بهدف مشــاهدة العبي
منتخب سوريا عن كثب
للتعــرف عــى طريقة
اللعــب ونقــاط القوة
ونقــاط الضعــف حتى
تتكون صورة واضحة عن
الفريق املنافس.
وســيلتقي الجهاز
الفنــي ملنتخبنا مســاء
اليوم األحد بالالعبني يف
محارضة نظر ّية للتحدث
عن املباراة ورشح بعض
الخطط حتى يتم تنفيذها
خالل الوحــدة التدريبية
األخــرة التــي تســبق
املباراة.

العب نادي احتاد �سيئون باوزير يف العني االماراتي
سيئون /علي باسعيده :

يخــوض العب نادي اتحاد ســيئون
وهدافه عبدالله مبخــوت باوزير تجربة
اللعب مع نادي العني االمارايت..
حيث غــادر الالعب باوزيــر مدينة
سيئون متوجها لإلمارات عرب طريق عامن
لخوض تجربــة اللعب مع فريق اإلمارايت
فئــة الشــباب بدعوة من مــدرب العني
الكابنت فيصل عيل .
ويــأيت اختيار العب اتحاد ســيئون
عبدالله مبخوت من قبل عدد من كشــافة
العني اإلمــارايت نظري املســتوى الالفت
الذي قدمه الالعب يف عدد من الدوريات
املحلية بحرضموت وبالتحديد يف بطولة
كأس حرضموت السادسة وبطولة املاهر
الثالثة الذي أحرز فيها لقب الهداف برصيد
 ٨اهداف..
ويعد الكابــن عبداللــه باوزير أحد
املواهب الكرويــة بحرضموت التي قدمت
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مستوى متميز والفت جعلته مثار اهتامم
االندية بحرضموت وهــو مرشوع العب
واعد..

كل التوفيق لالعب باوزير يف تجربة
الفريدة مع احد أشــهر األندية اإلماراتية
والعربية.

بطولة بلقي�س لأندية ابني  :جوبان يح�سم
ديربي احل�صن بهدف اللحظات الأخرية ..

لودر  /األمناء  /عارف أحمد :
حســم الفريــق األول لكــرة
القدم لنــادي جوبان ديريب منطقة
الحضــن ملصلحته بعــد تغلبه عىل
جاره ومنافســة الحضــن بهدف
وحيد يف اللقاء الذي جمعهام عىل
ملعب جوبان يف افتتاح منافسات
املجموعــة الثالثــة (تجمع لودر
) والتــي تضــم إىل جانبهام أندية
(العني  --امــرة  ---املحفد) يف
إطــار بطولة رشكة طــران امللكة
بلقيس الكرويــة ألندية أبني والتي
ينظمها فرع اتحاد الكرة باملحافظة.
املباراة التــي أقيمت تحت أجواء
ممطــرة وجميلة جــاءت متكافئة
املستوي  ،وشــهدت أحداث الشوط
األول حذرا شــديدا مــن الفريقني
 ،حيــث اســتمرت الهجــات من
الجانبني لكن دون أي خطورة عىل
املرميني إال فيام ندر  ،لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي.
ويف الشــوط الثاين تغري الحال
بعد أن دخلــه الفريقان وكل منهام
ميني النفس بتسجيل هدف السبق
 ،لتمر اغلــب مجرياتــه رسيعة ،
مع توايل الهجــات الخطرة عىل
املرميني وضيــاع العديد من الفرص
املحققة  ..ليســتمر اللعب ســجاال
حتى د 82 /والتي شــهدت تسجيل
جوبان هدف الفــوز أثر توغل نجم
املباراة املشاكس منصور من الجهة
اليمنى ملرمــى الحضن قبل أن ميرر
كرة عرضية عىل طبق من ذهب إىل

زميلــه املهاجم صالــح حميد الذي
مل يتواىن يف إيداعها الشــباك بكل
حرفنه ..ليحاول الحضن يف الدقائق
املتبقية من العــودة إىل املباراة عرب
محاوالت عدة من قبل أفضل العبيه
أمني قشــاش مل يكتب لها النجاح ،
لتنتهي املبــاراة بفوز جوبان بهدف
مثني أودع من خالله اول ثالث نقاط
يف رصيــده يف بنك املســابقة...
وتحصل عىل جائــزة أفضل العب
يف املبــاراة واملقــدرة ب ( 10آالف
ريال ) واملقدمــة من رشكة طريان
بلقيس العب جوبان منصور صالح
وتســلمها من يد الكابنت حســن
عوض العــزاين نائب رئيس االتحاد
اليمني العام لكرة الطائرة.
ادار اللقاء بنجاح حسني درعان
ومحمد وليــد و صالح عيل صالح
وفهد البجريي رابعــا وراقبه خالد
سامل عضو اتحاد الكرة باملحافظة.
* وعــى صعيــد متصل أجرت
اللجنة املرشفــة عىل بطولة طريان
بلقيس بعض التعديالت يف مواعيد
جدول مباريات املسابقة عىل النحو
التايل - :
( الفجــر الجديــد × التعــاون
باتيــس) يوم االثنني  5أغســطس
ضمن املجموعة الثانيــة ( ،العني
× امرصة) يوم األحد  18أغسطس
ضمن املجموعــة الثالثة  ،كام أقرت
تأجيــل موعــد انطــاق مباريات
املجموعة الرابعة تجمع مودية إىل
ما بعد إجازة عيد األضحى املبارك.

بخما�سية  ..التالل يهزم
اجليل ال�صاعد وديا

عدن  /خاص :
اثبت فريق التالل جاهزيته لخوض غامر منافســات الدوري التنشيطي
تجمع عــدن بعد أن نجح من تحقيق فوز ســهل عىل ضيفــه القادم من
محافظة ابني فريق الجيل الصاعد بنتيجة خمسة اهداف نظيفة يف املباراة
الودية التي استضافتها ملعب الرائد نرص شاذيل بحقات .
وحقــق فريق التالل يف املباراة التحضريية االوىل بقيادة مدربه الكابنت
جامل نديم فوزا مســتحقا بعــد أن قدم الفريــق اداء متوازنا يف مجريات
الشــوط االول الذي انتهى بتقدم التالل بثالثيــة نظيفة حملت توقيع معتز
احمد بالهدف االول  ،وســامل موزعي بالهدف الثاين  ،وتوكل اقبال بالهدف
الثالث .
وارشك مدرب التالل يف الشــوط الثاين من اللقــاء مجموعة كبرية من
الالعبني بغية الوقوف عىل التشــكيل النموذجي واالعتامد عىل قدراتهم يف
البطولة  ،ليتمكن الفريق من اضافة هدفني بواسطة حمد شوطح  ،لينتهي
اللقاء بفوز التالل بخمسة اهداف دون مقابل .
قاد املباراة يف التحكيم احمد عون حكم ســاحة وساعده عىل الخطوط
عالء البدوي ومازن عبدالصمد .
الجدير بالذكر أن فريق التالل قد اوقعته القرعة يف املجموعة الثانية التي
ســتلعب عىل ملعب العلواين باملنصورة  ،اىل جانب اندية شمسان وفحامن
وخنفر ابني واالنطالق لحج ويســتهل مشواره يف البطولة عرص االثنني 5
اغسطس بلقاء يجمعه مع فريق خنفر ابني .

