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اليوم ..مباراة �صعبة تنتظر منتخبنا �أمام طاجك�ستان ورحلة البحث عن الت�أهل الغائب

األمناء  /عالء عياش :
يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول اليوم
الثالثاء واحدة مــن اهم مبارياته عندما يحل
ضيفا عىل منتخب طاجكســتان يف ملعب
فرونزيــه بالعاصمــة دوشــنبيه يف إطار
املجموعة السادســة من منافســات الجولة
الخامســة من التصفيات املؤهلــة لنهائيات
كأس آســيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة
اإلمارات  2019م .
منتخبنا الوطني الذي تنتظره منازلة صعبة
ومهمة يســعى من خاللها لحســم التأهل
املتأجل مــن الجولة املاضيــة وكتابة تاريخ
جديد للكرة اليمنية والتواجد كمنتخب موحد
يف النهائيات للمــرة األوىل يف تاريخه بعد
عجزه وإخفاقه املتكرر يف الوصول لنهائيات
البطولة اآلسيوية يف املواعيد السابقة .
منتخبنا الوطني يدخل مباراة اليوم بوترية
عالية ومعنويــات مرتفعة واكتامل الصفوف
بعد لحاق املحرتفني األربعــة لبعثة املنتخب
والتحضري للمباراة الهامــة واإلرصار الكبري
لحســم بطاقة التأهل الثانية عن املجموعة
عىل الرغم مــن صعوبة املهمة والضيف الذي
يتســلح بعاميل األرض والجمهــور وقبلها
األجواء املناخية الجديدة عىل منتخبنا ودرجة
الحرارة يف دوشــنبيه والتــي تصل إىل 11
درجة مئوية وأجواء ممطرة  ,وبكل تأكيد كل
تلك العوامل تصب وترجح كفة صاحب األرض
الذي يسعى لحســم اللقاء ملصلحته واللحاق
بركب املتأهلني للنهائيات .

منتخبنــا الوطني
بقيادة مدربه األثيويب
"ابرهام مرباتو" أكمل
تحضرياتــه ووصــل
إىل الجاهزية املطلوبة
لخوض املباراة وتقديم
األداء املنتظــر  ,مــع
وضع التكتيك املناسب
للحــد مــن خطورة
العبي الفريق املنافس
لتحقيق النرص والظفر
بالنقاط التي ستسهم
يف وقوعــه ثانيــ ًا
للمجموعــة وضامن
التأهل للنهائيات بعد أن
حجز منتخب الفلبني البطاقة املؤهلة األوىل
عن املجموعة .
لقــاء اليوم يعتــر مفرتق طــرق للكرة
اليمنية وفرصــة مواتية لتصحيح املســار
وعكس الصورة السلبية واألداء الباهت الذي
أظهره العبو منتخبنا وخســارته للمباريات
الودية التحضريية يف معسكره التحضريي
بالقاهرة مطلع الشهر املنرصم .
وكان منتخبنــا قــد افتتح مشــواره يف
التصفيات يف شــهر مــارس املايض وفوزه
يف الجولــة األوىل عىل طاجيكســتان 2-1
يف الدوحة  ,يف حني شــهدت الجولة الثانية
تعادل منتخبنا مع نيبــال  0-0يف كامتاندو
 ,وشــهدت الجولة الثالثة تعادل منتخبنا مع

األمناء  /خاص :
حصــدت لعبــة الكونغ فــو اليمنية4
ميداليات ملونة يف مشــاركتها مبنافسات
البطولــة العاملية للعبة التــي اختتمت يف
جمهورية الصني الشعبية مبشاركة 2400
ريايض ميثلــون  56دولة ،الواليات املتحدة
واليابان وروســيا وكنــدا ومنطقة هونغ
كونغ الصينيــة ،ودول عربيــة من بينها
اليمن.
وأجرى وزير الشــباب والرياضة نايف
البكــري اتصــا ً
ال هاتفي ًا بقيــادة البعثة
وباألبطال يوم السبت ه ّنأهم فيه باإلنجاز
الرائع للرياضة اليمنية ،مشيدا بأبطال لعبة
الكونغ فو الذين يحرصون دامئ ًا عىل تحدي
الصعاب والرفع من مســتوياتهم من أجل
تحقيق اإلنجازات.
وعرب الوزير البكري سعادته بهذه اإلنجاز
الذي يســعد كل اليمنيــن و يعترب إضافة
للرياضــة يف الوطن ،مؤكــد ًا لهم اهتامم
وزارة الشــباب والرياضــة بــكل األلعاب
الرياضية ويف مقدمتهــا لعبة الكونغ فو
التــي ع ّودتنا عىل حســن التمثيل املقرتن

بتحقيق اإلنجازات.
وحصل حمدي منصور وصدام الرحومي
عىل املركــز األول وامليداليــة الذهبية يف
االشتباك املركب بـ  9.08درجة ،وفاز يوسف
الخرضي باملركز الثالث وامليدالية الربونزية
يف أســلوب التايجي بـ  8085درجة ،كام

األمناء  /أحور  /صالح أبوحليم :
انطلقت عــى ملعــب أحــور املباراة
االفتتاحية لكأس االســتقالل  30نوفمرب
وذلك بلقاء كروي جمع فريقي شباب حناذ
والشــبيبة والتي انتهت بفوز فريق شباب
حناذ بثالثة أهداف مقابل هدفني للشبيبة.
املباراة التي اتسمت بالجدية منذ انطالق
صافرة حكم املباراة  ،انتهى شــوطها األول
بالتعادل الندي بني الفريقني  ،حيث انتهى
الشــوط األول بهدف لكال الفريقني حيث
سجل الالعب مهدي عبدالشاخ لشباب حناذ
 ،والالعب سامل السكب لفريق الشبيبة .
وعند انطالق الشــوط الثاين تقدم فريق
شباب حناذ بهدفني سجلهام الالعبان سامل
الشــبري وعيل املســعدي  ،ثم متكن العب
الشــبيبة سامل الســكب بهدف يف شباك
شــباب حناذ لتنتهي املبــاراة بفوز فريق
شباب حناذ بثالثة أهداف مقابل هدفني .
قام بتحكيم املباراة عالء النقيب وساعده
ٌ
كل من رشيد ماطر ومحمد النقيب .
وقبل بدء املباراة االفتتاحية ألقى األستاذ
نــارص عيل داحــي مدير مكتــب الرتبية

والتعليم كلمة عن إدارة نادي أحور ثم ألقى
العقيد الركن عــي العمييس قائد عمليات
اللــواء  111كلمة توجيهيــة يف الالعبني
وألقى الدكتور ســعيد عوض فريد رئيس
مجلس الحراك السلمي باملديرية كلمة حث

الفلبــن  2-2يف باكلود  ,وتعــادل منتخبنا
مع الفلبني يف مباراة العودة التي أقيمت يف
الدوحة . 1-1
ويتصــدر منتخــب الفلبني منافســات
املجموعة السادســة برصيد  8نقاط  ,ويحل
منتخبنــا اليمني ثانيــا برصيــد  6نقاط ,
ومنتخب طاجكســتان برصيد  ,6فيام يحل
منتخب النيبال أخري ًا برصيد نقطة .
وكان االتحــاد اآلســيوي قــد رفع عدد
املنتخبات املشــاركة يف النسخة السبع عرش
للبطولة يف اإلمارات 2019م إىل  24منتخبا
بعــد أن كان عــدد املنتخبات املشــاركة يف
النسخ األخرية  16منتخب ًا  ,ويتأهل أول وثاين
املجموعة مبارشة إىل النهائيات التي تقام يف
الفرتة  5يناير – 1فرباير 2019م .

اليمن تفوز باملركز الأول يف ا�شتباك البطولة العاملية للكونغ فو بال�صني
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�أوملبياد عدن ..

كتب  /علي باسعيدة :

تســتعد مدينة عدن هذه األيام
للعرس الريايض املتمثل باألوملبياد
الوطني لأللعــاب الرياضية لفئة
(الناشــئني) والذي يأيت متزامنا
مع العــرس النوفمــري الـ50
لالستقالل املجيد.
النشــاط الريايض الذي تقيمه
وزارة الشــباب والرياضة سيكون
مناســبة كبــرة إلعــادة الحياة
للمناشــط الرياضية املركزية التي
غابت بسبب األوضاع السيئة التي
يشــهدها الوطــن ويف ظل عدم
توفر اإلمكانيات املادية لدى وزارة
الشــباب والرياضة إال أن الوزارة
بقيادة الوزير نايف البكري وقيادة
الوزارة ومن دوافع وطنية أرصوا
عىل إقامة هذا النشــاط الريايض
الكبري الذي تشهده العاصمة عدن
ألول مرة منذ العام 2011م والذي
له مــن الــدالالت العظيمة عىل
املستوى املحيل والخارجي اليشء
الكثري.
املحافظات املعنية باملشــاركة
هي األخرى اســتعدت لهذا الحدث
الريــايض الكبــر عــر إقامة
التصفيات األولية لأللعاب املشاركة
التي شهدت منافسات قوية ليكون
لها بصمة طيبــة يف هذا الحدث
الريايض.
هناك فئة تراهــن عىل إخفاق
هذه الفعاليــة الرياضيــة إال أن
رهانهم ســيكون مــردود ًا عليهم
لســبب وحيد وهــو أن الجميع
شباب ًا ورياضيني وقيادات وكوادر
تشــعر مبا مير به البلد وتلتحف
بالهــم الوطني لذلــك فهي تعمل

عىل إيجاد مساحة من األمل لفئة
الشــباب والرياضيني ألجل إنجاح
هذه الفعالية واحرتام الهدف الذي
أقيمت من أجله.
ومبا أن الحدث بهذا املســتوى
فإن املشاركني فيه يتطلعون ألن
يكون فاتحة خــر إلعادة الحياة
للنشاط الريايض الرسمي والذي
به يتجدد طموح الشــباب وتفتح
لهم بوابة املســتقبل لوطن تواق
للحرية ومامرسة حياته الطبيعية
بعيــدا عن أي أهــداف أو أجندات
مريضة تحــاول أن تجعل الوطن
أســر الرصاعات والفــن وجره
ملستنقع الدم وإغراقه بالفوىض..
فهنيئا لعدن املدينة الجميلة التي
عرف عنها حبها للســام والحرية
والحتضانها للجميــع وانفتاحها
عىل العامل بشعار املحبة واألخوة
هذه الفعاليــة الرياضية الكبرية
التي تجمع شباب الوطن.

�ضمن الأن�شطة الال�صفية برتبية دوعن  ..تد�شني
طائرة الأ�سا�سي وال�شطرجن وتوا�صل دوري التن�س
األمناء  /دوعن  /خاص :

حل يف املركز الثالــث وحصل عىل امليدالية
الربونزية الالعب بســام لوزة يف أسلوب
النان شوان بـ  8.77درجة ،وحصل الالعب
حمدي منصور عىل املركز الثالث وامليدالية
الربونزية يف أسلوب السيف النان شوان بـ
 8.85درجة..

(�شباب حناذ) يق�صي (ال�شبيبة) يف افتتاح بطولة ك�أ�س ذكرى اال�ستقالل ب�أحور

تتواصل فعاليات األنشطة املدرســية الالصفية ملدارس مديرية
دوعن التي ينفذها قسم األنشطة املدرسية بإدارة الرتبية والتعليم
بدوعن ومتويل مؤسســة صلة للتنمية فــرع دوعن ورعاية إدارة
الرتبية والتعليم بدوعن بتدشــن دوري كرة الطائرة والشــطرنج
ملدارس التعليم األسايس وتنس الطاولة ملدارس التعليم األسايس .
حيث تواصلت يف قاعة مجمع صالح الدين بـ(بضه) مباريات
دوري تنس الطاولة بإقامة مباريات املجموعة الثانية التي فاز فيها
مجمع بقشان بصبيخ عىل املحضار بالقويرة  / 3صفر ومدارس
بن محفوظ عىل بقشان بخيلة  / 3صفر وصالح الدين ببضه عىل
بقشان صبيخ  / 3صفر وبن محفوظ عىل صالح الدين  /3صفر
لتتأهل مدارس بن محفوظ بالهجرين للدور النهايئ .
ويف دوري الشــطرنج فازت مدرســة عثامن بن عفان بحوفة
عىل الصديق بالقرين وعمر بــن عبدالعزيز بقيدون عىل املحضار
بالقويرة وبقشان بصبيخ عىل بقشان الخريبة بالغياب والشهداء
بصيف عىل مدارس بن محفوظ وبغلف بلجرات عىل صالح الدين
ببضه وقيدون عىل حوفة بالقرعــة وصبيخ عىل صيف بالقرعة
لتتأهل للدور النهايئ بغلف بلجــرات وعمر بن عبدالعزيز بقيدون
والفائز منهام سيالقي مجمع بقشان بصبيخ يف املباراة النهائية .
وعىل أرضيــة ملعب مدارس بن محفــوظ بالهجرين انطلقت
مباريات دوري كرة الطائــرة بلقاءات املجموعة األوىل التي فازت
فيها مدرسة عثامن بن عفان بحوفة عىل مجمع بقشان بصبيخ
بثالثة أشــواط مقابل ال يشء واملحضار بالقويرة عىل بقشــان
الخريبة  2 / 3وعثامن بن عفــان بحوفة عىل املحضار  /3صفر
لتتأهل مدرسة عثامن بن عفان للدور النهايئ .

ً
يون�س امل�سني مدربا لفريق نادي املن�صورة الكروي .
األمناء  /عدن  /خاص :

فيها الالعبني عىل التحيل باألخالق الحسنة
والروح الرياضية .
البطولــة التي تقام بدعم من الســلطة
املحلية واملقاومة الجنوبية حرضها جمهور
غفري من أهايل أحور .

اختارت قيادة نادي شــباب املنصورة الريايض بعدن الكابنت/
يونس املســني لتحمل قيادة الجهاز الفني للفريق الكروي للنادي،
وقد بارش الكابنت "يونس" مهامه مطلع األسبوع بحضور قيادة
النادي وجميع الالعبني  ،وجاء اختيار الكابنت/يونس املسني من
قبل قيادة النادي من أجل الحفاظ عىل جاهزية الفريق واستمرارية
نشاطه وإعداده للمرحلة القادمة حتى يتمكن الفريق من املشاركة
الفاعلة واإليجابية خالل االستحقاقات القادمة.
تجدر اإلشارة إىل أن الكابنت /يونس املسني من املدربني الجيدين
الــذي خاضوا عدة تجارب مع أندية مختلفة ووضعوا لهم بصامت
طيبة خالل تجربتهم التدريبية التي متيزت بالتنظيم واالنضباط.

