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دوري �شهداء حزام احور يتوج املجد بطال على ح�ساب الزمالك للم�شاركة بت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا ..تعيني اجلهازين الفني
واالداري للمنتخب الوطني لل�شباب
األمناء  /احور  /عارف أحمد :

توج فريق االماجد
بطال لدوري شــهداء
الحزام األمنــي للفرق
الشــعبية يف مديرية
احور الذي أرشف عليه
فريق حنــاذ الريايض
وأقيم بدعــم من قبل
قيادة الحــزام األمني
باملديرية وشاركت فيه
 10فرق وذلك بعد تغلبه
عــى فريــق الزمالك
بثالثة أهــداف مقابل
هدف يف اللقاء النهايئ
الذي جمــع الفريقني
والذي اكتســت أجوائه
بالحامس والشــغف
والنديــة يف معظم فرتاتــه ومتيز بحضور
جامهريي غفــر افرتش جنبات امللعب وكان
العالمة األبرز يف الحدث.
املباراة منذ البداية شــهدت تنافسا مثريا
بــن الجانبني  ،قبــل أن يتمكن املجد يف نيل
األســبقية يف التســجيل عرب جالل محسن
كويد غري أن رد الزمالك كان رسيعا ونجح يف
العودة إىل اللقاء عــر املهاجم محمد صالح
لتنتهي قبل أن يتمكن
ومع بداية الشوط الثاين متكن املجد من
إضافــة الهدف الثاين عــر محمد الوعر من
رضبة جزاء بعد ذلــك الهدف  ،دانت األفضلية
لالعبي املجد فكــروا عن انيابهم من خالل

املنسق االعالمي  /عبداهلل قائد علي :

شــنهم للعديد مــن الهجــات الواحدة تلو
األخرى عىل مرمى الزمالك الذي تألق حارسه
ووقف باملرصاد لكل غزوات املجد وإنقذ فريقه
من خسارة ثقيلة ..ومع اللحظات األخرية من
عمر املبــاراة عزز املجد تقدمــه بهدف ثالث
بواســطة محمد راجح قىض بــه عىل آمال
الزمالك..
ويف الختــام جرى تكريــم البطل املجد
بكأس البطولة  ،وتحصل العب فريق شــباب
حناذ مهدي عبد الشــاخ عــى جائزة أفضل
العب يف البطولة ومهاجم فريق املجد صالح
محمد الوعر عــى جائزة الهداف  ،كام جرى
تكريم الحكام وكل الشخصيات التي أسهمت
يف إنجاح الدوري.

منتخب اليمن ي�ستعد ملواجهة �سنغافورة

اقر االتحاد اليمنــي العام لكرة
القــدم الجهازين الفنــي واإلداري
للمنتخب الوطني للشــباب املشارك
يف تصفيات كأس آســيا للشــباب
تحت  19عام ًا لكــرة القدم املؤهلة
لنهائيــات كأس آســيا  2020م من
األخوة التالية أسامئهم :
 - 1مصطفى محمد الســهيل -
مدير ًا للمنتخب
 - 2أمني عيل السنيني  -مدرب ًا
 - 3شــهيم خري اللــه النويب -
مساعد ًا للمدرب
 - 4خالد عاتق  -مدرب ًا للحراس
 - 5عبده حاج باخلــة  -اداري ًا
للمنتخب
 - 6الدكتور عارف قدار  -طبيب ًا
للمنتخب
 - 7قاسم عيل صالح  -اخصايئ

عالج طبيعي
 - 8عبدالله قائد عيل  -منســق ًا
اعالمي ًا .
هذا وكانت القرعة التي ُسحبت

بالعاصمــة املاليزيــة كواالملبــور
واسفرت عن وقوع املنتخب اليمني
ضمن املجموعــة الثانية إىل جانب
منتخبات قطــر  ،تركامنســتان ،
رسيالنكا .
وتســتضيف قطــر مباريات
املجموعة الثانيــة خالل الفرتة من
 6إىل  10نوفمــر من العام الجاري
حيث یالقــي منتخبنا منتخب قطر
يف الســادس من نوفمــر املقبل
ثم يلعب أمام تركامنســتان بعدها
بيومــن وتحديــد ًا يف الثامن من
الشهر ذاته ،قبل أن يختتم مواجهاته
بلقاء رسيالنكا يف الیوم العارش .
ويتأهــل إىل النهائيات صاحب
املركــز األول يف كل مجموعة إىل
جانب أفضل  4منتخبات تحصل عىل
املركز الثــاين ،وينضم إليها منتخب
الدولــة املضيفة الــذي يحصل عىل
بطاقة التأهل املبارش.

املطري ين�ضم للنه�ضة العماين ..
مسقط  /خاص :

وقع العب منتخبنا الوطني
األول لكرة القدم “عبدالواســع
املطــري” لصالح نادي النهضة
العامين ملدة موســم واحد ومع
أفضلية التجديــد لفرتة أخرى،
لتدعيم صفوف الفريق الكروي
األول يف بطولــة عامنتــل
للمحرتفني للموســم الريايض
[.]2019-2020
وسينضم بذلك الغزال اليمني
“املطــري” إىل زميله باملنتخب
الوطني “أحمــد الحيفي” الذي
وقع يوم الجمعة املايض للنادي
النهضــاوي قادم ًا مــن نادي
الخريطيات القطري.

عبدالواسع املطري صاحب
الـــ ( )25عامــ ًا كان قد لعب
يف املوســم املايض لنادي دبا
الحصن اإلمــارايت ،ويعد يف
الوقت الحايل أفضل العب ميني
عىل االطالق ،نظر ًا ملا يتمتع به
الالعب من إمكانيات هائلة من
املهارات الفنية العالية وخطورة
التهديف امام املرمى.
وأعرب املطري عن سعادته
بتمثيــل العنيد العامين ،ونرش
عرب حسابه يف موقع التواصل
االجتامعي “فيســبوك” قائ ًال
تحدي جديد يف دوري عامنتل
للمحرتفني والكن هذه املرة مع
العنيد النهضاوي برفقة أحمد
الحيفي”.

ال�صمود بالعقاد يتوج بك�أ�س املجموعة الثانية من بطولة دوري منظومة  GNالرقمية بالقطن
متابعات  /صالح لكمان :

املنسق االعالمي  /محمد اخلميسي :
يواصل منتخبنــا الوطني األول لكرة
القدم معســكره التدريبي يف العاصمة
العامنيــة مســقط اســتعداد ًا ملواجهة
منتخب ســنغافورة يوم الخميس القادم
يف ســنغافورة ضمن مباريــات الجولة
األوىل من التصفيات املشرتكة املؤهلة اىل
كاس العامل 2022وكأس آسيا .2023
ويعترب معسكر مسقط هو املعسكر
الخارجي الثاين للمنتخب بعد مشــاركته

يف بطولة غرب آسيا ..حيث اقام معسكر
أول يف الرياض ملدة اسبوعني.
ويحاول الجهاز الفنــي خالل الفرتة
املتبقية ملعسكر مسقط الوصول بالالعيني
اىل الجاهزية املطلوبة بعد الوقوف عىل
مستواهم يف املباراة الودية االخرية التي
خرسها املنتخب امــام مضيفه العامين
بهــدف نظيف يــوم االربعــاء املايض،
وسيحاول النعاش تصحيح االخطاء التي
وقع فيها الالعبون والعمل عىل تجاوزها
قبل التوجه اىل سنغافورة.

يف أجــواء كرويــة رائعة وكبــرة وحضور
جامهريي متميز شــهد ملعب نادي شباب القطن
نهايئ املجموعة الثانية مــن بطولة منظومة GN
الرقمية بالقطن والذي جمــع بني فريقي الصمود
بالعقاد ونظريه شــباب حي الثورة بالقطن إنتهت
املواجهة بفوز الصمود بالعقاد بنتيجة  0/3ســجل
أهــداف الصمود فرج لكمع هدفــن وعبدالرحمن
لعوج هدف .
حيــث قدم فريــق الصمود
بالعقــاد عرض كــروي جميل
ورائــع وأداء مثــايل فرض من
خاللــه أســلوبة وطريقة لعبه
واستحق من خالله الفوز بنتيجة
هــذه املبــاراة والفــوز بكأس
املجموعــة الثانيــة ويف نفس
الســياق يعد هذا الفريق افضل
خط هجوما يف البطولة برصيد
12هدفا ســجلها مــن خالل 3
مباراة خاضها يف البطولة وبهذا
الفوز يصل فريــق الصمود اىل

املربع الذهبي من بطولة  GNللبث الرقمي بالقطن
األســتاذ /صالح ســامل باوزيــر ممثل مكتب
الشباب والرياضة باملديرية والشيخ /صالح محمد
القعيطي رئيس نادي شــباب القطــن عقب نهاية
املباراة قاموا بتســليم قائد فريــق الصمود بالعقاد
كأس بطل املجموعة الثانية وسط حضور جامهريى
كبري شهدته املباراة وخاصة من جانب رابطة فريق
الصمود التي استمتع الكل بأدائها املتميز يف تشجيع
وموازره فريقها ..

