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�شم�سان واملن�صورة يحققان الفوز يف افتتاح الدوري التن�شيطي جتمع عدن

عدن  /عالء عياش :
اســتهل فريق شمســان عدن مشــواره يف الدوري
التنشيطي تجمع عدن بفوز كبري عىل فريق انطالق الوهط
لحج بأربعة اهداف دون مقابــل يف اللقاء الذي جمعهام
عرص اليوم عىل ملعب ( نرص شــاذيل بحقات ) يف افتتاح
الجولة االوىل لحساب املجموعة االوىل من التصفيات التي
ينظمها االتحاد العام لكرة القدم بالتنسيق مع اتحاد الفرع.
مجريات املباراة شــهد تفوق واضح من فريق شمسان
الذي اســتطاع العبوه مــن احكام ســيطرة مطلقة عىل
احداثها  ،باملقابل مل يسجل فريق االنطالق حضوره املتوقع
يف اللقاء ومل يقــدم االداء املتوقع وبدا واضحا قلة االعداد
والتحضري البدين والذهني للقاء .
شــوط املباراة األول شــهد إثارة من جانــب الفريق
الربتقايل الذين متكنوا من الوصول لشــباك االنطالق يف
ثالث مناسبات متوالية وتسجيل ثالثة أهداف كاملة جاءت
بواســطة عمرو بامشــموس من كرة ثابتة سكنت ميني
حارس االنطالق عند دق  28من الشوط االول .
ليضاعف املخرضم ســامر حســن النتيجة بهدف ثاين
عند دق  38من نفس الشــوط  ،قبل ان يســتثمر املهاجم
عيل الهويدي عرضية زميلــه عبدالرحمن خلدون ليودعها
الشباك عند الدقيقة االوىل من الوقت املحتسب بدل الضائع
 ،لينتهي الشوط االول بتقدم شمسان بثالثية نظيفة .
شــوط املباراة الثاين انخفضت فيه وتــرة االداء ومل
تشــهد مجرياته احداث اي جديد باستثناء هدف شمسان
الرابع الذي جاء بإمضاء الالعــب عامر صالح عند دق 14
من الشــوط الثاين  ،يستمر بعدها اللعب سجاال دون جديد
لينتهي اللقاء بفوز كبري لفريق شمسان بأربعة اهداف دون
مقابل ليحصد اول ثالث نقاط له يف املجموعة .
ادار اللقاء الحكم الدويل احمد الوحييش ( حكم ساحة)

14

وســاعده عىل الخطوط الدويل احمد عون وخالد امني ،
وكان خالد احمد رابعا وراقبها فنيا امني عاشــور ومحمد
املجاهد مراقبا للحكام .
ويف اللقاء االخر الذي اقيم يف اطار منافسات الجولة
الثانية قلب فريــق املنصورة تأخره بهــدف لفوز بهدفني
مقابل هدف يف املبــاراة التي جمعت الفريقني عىل ملعب
الفقيد باوزير بنادي شمسان املعال .
ورغم ان فريق العني كان صاحب هدف السبق براسية
الالعب “منتــر صالح” بعد  20دقيقــة اال ان املنصورة
متكن من تعديل النتيجة قبل دقيقتني من نهاية الشــوط
االول عرب الالعب “انس مالك.
ومتكن الالعــب “محمد عبدالله” من مضاعفة النتيجة
للمنصورة بعد اربع دقائق من بداية الشوط الثاين .
ادار اللقاء عالء البدوي يف الســاحة  ،و نائل عوشان
مســاعد اول و انور صدقة مســاعد ثاين ،-ورابعا سليم
محمود  ،و راقبها فنيا جامل البارعي ومراقب الحكام امني
نارص.

النقع يلتحق بركب املت�أهلني بدوري ال�شهيد العاطفي

مودية  /األمناء  /عارف علوان :
ألتحق فريق النقع من الوضيع
بركــب املتأهلني إىل الــدور الثاين
من منافســات بطولة الشهيد نرص
محمد العاطفي للفرق الشعبية التي
تقام يف قرية البطان التابعة إداريا
ملديرية مودية بدعم من شيخ قبيلة
آل البطان ورئيــس اللجنة املنظمة
الشيخ  /أمني العوسجي مبشاركة
 30فريقــا ميثلوا ثــاث مديريات
(الوضيــع  --مودية  --لودر ) التي
تتنافس بنظام خــروج املغلوب من
مرة واحدة.
وجاء تأهل النقــع بعد أن قلب
تخلفــه يف الشــوط األول أمــام
منافســه جريزفان بهدف إىل فوز
بثالثة أهداف مقابــل هدف بفضل

التغيــرات الثالثــة التــي أجراها
مدرب النقــع يف الشــوط الثاين
والتي رجحت كفة فريقه من خالل
تســجيله ثالث أهداف متتالية يف
األنفــاس األخرية من عمــر اللقاء
ويف ظرف  5دقائق وعرب الالعبني
البدالء الثالثة هاين صالح والخرض
صالح وعبدالله سند ()93 ، 90 ، 88
 ..مانحني فريقهم تأشــرة العبور
إىل محطة الدور الثاين.
* وكان مــن املقــرر أن يلتقي
عرص األحد يف إطار املسابقة فريقا
القادسية والنوبة من مديرية مودية
غري أن هطول األمطار الغزيرة التي
شــهدتها القربــة أدت إىل تأجيل
املباراة بعد أن امتألت أرضية امللعب
باملياه .

مدرب منتخب النا�شئني :بد�أنا يف اجلوانب التكتيكية وتثبيت الت�شكيلة � ..صرب القاهرة يك�سب �شباب الكود يف
دوري ال�شهيد الرمادي بدار�سعد
املنسق االعالمي  /سميح املعلمي :

يواصــل منتخبنا الوطني للناشــئني
لكرة القدم معســكره اإلعدادي الداخيل ،
تحت قيادة املدرب الوطني محمد النفيعي
ومساعده املدرب الوطني محمد البعداين،
عىل فرتتني صباحية ومسائية ،استعدادا
للتصفيــات التمهيديــة املؤهلــة لكأس
آســيا (تحت  ،2020 )16التي سيخوضها
منتخبنــا يف املجموعة الخامســة ،إىل
جانب منتخبات قطر وبنغالدش وبوتان،
وتنطلق يف  18سبتمرب املقبل يف الدوحة.
وأكد مدرب املنتخــب محمد النفيعي
أن املعسكر وصل إىل مرحلة متقدمة من
اإلعداد ،بالرتكيز عىل الجوانب التكتيكية
واختيار التشكيلة األنسب ،باإلضافة إىل
التدرب عىل أســلوب طريقة اللعب التي
سينتهجها يف التصفيات.
وحول ّ
اللعبني املســتبعدين بنتيجة
عب النفيعي
كشــف الرنني املغناطييسّ ،
عن حزنه لفقدان عنــارص مؤثرة ،مؤكدا
يف الوقت نفســه أن الجهاز الفني وضع

كافة االحتامالت مســبق ًا ،وأن البدائل يف
الجاهزية واملستوى.
وأضــاف املدير الفني للناشــئني ،أن
املعســكر الداخــي يف صنعــاء مييض
بصورة طيبة ،ويف انتظار إمتام جوازات
الســفر الخاصة بالالعبني؛ لالنتقال إىل
املعســكر الخارجــي يف اململكــة ،الذي
ســيتخلله إقامة مباراة ودية هامة أمام

ناشــئي املنتخب السعودي ،حيث ستمثل
أبرز بروفة للمنتخب قبل التصفيات.
واختتــم النفيعي حديثــه برضورة
تكاتــف الجميع مــع املنتخب جامهرييا
وإعالميا ،ورفع الــروح املعنوية ّ
للعبني،
السيام وهم يف ســن كهذه؛ ملساعدتهم
يف الرتكيز عىل تقديم مستوى مرشف يف
التصفيات ،وخطف بطاقة التأهل.

فريق �سيناء يتوج ببطولة ال�شهيدين(احمد �سند وو�ضاح ثابت) بال�شيخ عثمان ..
عدن  /خاص :

اختتمت عىل ملعب مدرســة النهضة
مبديرية الشــيخ عثامن منافسات بطولة
الشــهيدين (احمد ســند ووضاح ثابت )
الذي اقيمت برعاية املجلس األعىل للحراك
الثــوري (خيار4مايــو) وإرشاف رئيس
الحراك مبديرية الشــيخ عثامن مبشاركة
عدد من الفرق الشــعبية مبديرية الشيخ
عثامن  ،حيــث جمعت املبــاراة النهائية
فريقي شباب ســيناء واتحاد شباب عمر
املختار ليتوج االول بــكاس البطولة أثر
فوزه املســتحق بهدفني نظيفني ،سجلت
عرب الالعب انور حســن فرحان ،ليتوج

فريقه بكأس البطولة.
ادار املبــاراة باقتــدار الحكم احمد
الطويل ،وإرشاف اللجنة املنظمة للبطولة
التي تكونت مــن الكابنت عبدالشــكور
عبدالرحمــن ،الكابــن عىل املحســني،
الكابنت عمر العبايس.
ويف ختام املباراة قام ضيوف املباراة
النهائيــة يتقدمهم فضــل احمد عبدالاله
رئيس املجلــس االعىل للحــراك الثوري
(خيار4مايو) بعدن  ،وهدان عيل حاجب،
صالح بن صالح نــارص عضوي القيادة
املحلية النتقايل عدن ،فضل بن فضل حميد
رئيــس مجلس الحراك الثــوري مبديرية
الشــيخ عثامن ،وعدد من الشــخصيات

االجتامعية والحراكيــة باملديرية بتكريم
ابطال هدا العرس الكــروي الرائع ،حيث
ســلم كأس البطولة لفريق شباب سيناء
وكاس الوصيف فريق اتحاد شــباب عمر
املختار  ،كام تحصل الالعب حسن فارس
شــبيل عــى كاس افضل حــارس يف
البطولة ،وتحصل محمد عبدالله السليطي
عىل كاس افضل العب يف البطولة وحقق
الالعب محمد سعيد عيل عىل كاس هداف
الدوري.كام تــم منح شــهاده تقديريه
للكابــن عبدالشــكور عبدالرحمن احمد
(الشــكوري ) رئيس اللجنة املرشفة عىل
البطولة.

عدن  /محمد ياسني
حقق فريــق " صرب القاهرة " فوزا صعبا عىل نظريه " شــباب الكود
" بركالت الرتجيح يف لقاء الفريقني أمس ضمن منافســات دوري الشهيد
محمود الرمادي للفرق الشــعبية والذي انتهى بالتعادل بني الفريقني 1/1
ليحتكام لركالت الرتجيح والتي آلت ملصلحة صرب القاهرة .
وتتواصل منافسات دوري الشهيد محمود الرمادي عىل ملعب الشوكاين
مبديرية دارسعد يف العاصمة عدن وذلك بنظام خروج املغلوب مبشاركة 36
فريقا شــعبيا ويقام الدوري برعاية ودعم الكابنت  /محمد حامد أبو معتمد
عاقل منطقة لواء النقل " بيوت الروس " بدارسعد .

