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رياضة

عمــار   / عــدن 
مخشف : 

كروية  أمسية  يف 
رائعــة، كرمت اللجنة 
لجــروب  املرشفــة 
إمرباطورية كرة القدم 
أقيمت  التي  الرياضية 
عىل مالعب فن سيتي 
جمعت  والتي  بكريرت، 
نجوم وأســاطري كرة 
يف  العدنيــة،  قــدم 
جميل.  كروي  مشهد 
الفعالية  أقيمت  والتي 
عىل  الثانية  للســنة 
التــوايل تحت إرشاف 
جــروب  وتنظيــم 

إمرباطورية كرة القدم الريايض .
الســنوية  الفعالية  أقيمــت  وقد 
كرة  وأســاطري  نجــوم  بحضــور 
قــدم العدنية والعديــد من الالعبني 
الشــباب يف فعالية بهيجــة رائعة 
والتشويق  والحامس  بالندية  اتسمت 
الحارضة  الجامهــري  واستحســان 
باللمســات الفنية واملهارات الجميلة 

من قبل أساطري كرة القدم العدنية .
يف نهاية هذه األمســية الكروية 
الجميلة قام األخوة الضيوف بالعديد 
من التكرميــات من خالل برنامجهم 
للتوقعات الصحيحة لجميع مباريات 
خالل  والعاملية،  األوربيــة  الدواري، 
الجوائز  وتوزيــع  املوســم  طــول 
الالعب  وهم:  بالتوقعــات  للفائزين 
 ، األول  باملركز  الجحــويش  عبدالله 
 ، الثاين  باملركز  رشاد  بسام  والالعب 
والالعب أمين الصانبي باملركز الثالث 
، والالعــب أوســان املحرمي باملركز 
الرابع ، والالعب محمد عيل العفيفي 
مأمون  والالعب   ، الخامــس  باملركز 

محمد باملركز السادس، وتكريم ثالثة 
العبــني باملركز الســابع، وهم : أبو 
العفيفي  محمد الشمري وعبدالسالم 

وأمجد جامل .
وكــام قامــت اللجنــة املنظمة 
للفعاليــة الســنوية بتكريم أعضاء 
القدم  كرة  إمرباطورية  جروب  رشف 
الريايض، وهم: الكابنت محمد حسن 
منتخبنا  مــدرب  مســاعد  البعداين 
قيس  والكابنت  للناشــئني،  الوطني 
محمد صالح مدرب نادي وحدة عدن 
التميمي،  صربي  والكابنت  الريايض، 

والحكم نائل عوشان .
إمرباطورية  جروب  فعالية  حرض 
كــرة القــدم الريــايض العديد من 
واالجتامعية  الرياضية  الشخصيات 
يف مقدمتهم الكابنت محمد حســن 
منتخبنا  مــدرب  مســاعد  البعداين 
رأفت  والكابنت  للناشــئني،  الوطني 
صالح العــب نادي امليناء ســابقا ، 
 ، أبو طه  عبدالله ســعد  والكابــنت 
والكابنت فــاروق املرحيل وعدد من 

الشخصيات الرياضية واالجتامعية .

األمناء/ أبني / خاص:
تسبب حادث مروري مؤمل لحافلة  
)باص( كانــت تقل بعثة  فريق أهيل 
حفسة لكرة القدم من محافظة شبوة 

طريــق  عــىل 
 - ة شــقر (
إىل  زنجبار(  
مدرب  وفــاة 
يــق  لفر ا
عدد  وإصابة 
الالعبني،   من 

أمس السبت. 
د  فــا أ و
محيل  مصدر 
حافلة   بــأن 
 ) ص بــا (
كانــت تقــل 
فريق  بعثــة 
حفسة  أهيل 
التابع  الكروي 
الكفاح  لنادي 
بشــبوة قــد 
ضــت  تعر
ث  د لحــا
ي  ر و مــر
عىل  مــروع 
شقرة  طريق 
ر   نجبــا ز -
يف  كانــت 
طريقهــا إىل 
ظهر  عــدن 
السبت،   أمس 

مشــريا إىل أن انقــالب الحافلة قد 
أهيل  فريق  مــدرب  وفــاة  إىل  أدى 
وإصابة عدد  حفســة حمزه عاطف 
من الالعبــني البعض منهم يف حالة 

خطرية تم إسعافهم إىل عدن.

مكيراس/ عارف أحمد:
حسم بطل كأس النســخة األخرية، فريق 
التالل، مــن بويب مكرياس، أمــر تأهله إىل 
املســبحي  باصغري  لبطولة  الذهبــي  املربع 
الرابعة للفرق الشــعبية، مواصال  الكرويــة 
حملة دفاعه عن لقبه بنجاح بعدما ضم فريق 
الصداقــة من مديرية الصومعــة إىل قامئة 
ضحاياه عندما تغلب عليه بصعوبة بهدف يف 
أوىل مواجهات دور الثامنية للمســابقة التي 
يرعاها الشــخصية الرياضية الداعمة الشيخ 
أحمد محمد املســبحي وتقام مبشــاركة 25 
والصومعة  مكرياس  مديريات  ميثلون  فريقا 
والبيضــاء بنظام املجموعــات يف مرحلتها 

التمهيدية األوىل.
املبــاراة، التــي انطلقت بصافــرة الحكم 
جامهريي  بحضــور  ومتيزت  الحــداد  عمر 
كبري افرتش مدرجــات وجوانب ملعب نادي 
مكرياس، اكتست بثوب اإلثارة واملتعة ومرت 
منــذ دقائقهــا األوىل مبحــاوالت متعددة 
للفريقني عىل املرميــني بلغة الخطورة، غري 
أن حضور وتألــق املدافعني حال دون وصول 
أي طرف إىل الشــباك لينتهي الشــوط األول 

بالتعادل السلبي. 
ويف الشــوط الثاين فــرض فريق التالل، 
الذي اســتعان بخدمات نجم املنتخب الوطني 
الدويل أكرم حمود الــرايف، يف هذه املباراة  
أسلوبه وأفضليته عىل فريق الصداقة، ومالت 
الكفة الهجومية تدريجيا إليه محدثا تحســنا 

ملحوظــا يف األداء ظهر عىل إثره بشــكل 
مغاير عام كان عليه يف شوط املباراة األول، 
لكن  جميع غزواته الهجومية كانت  تصطدم 

بصالبة دفاع الصداقة اليقظ.
 ويف الردهات األخرية من الشــوط الثاين 
واملباراة يدفــع مدرب التــالل الكابنت أحمد 
امواس بورقة البديــل أحمد محمد الردماين، 
والذي ارتدى ثوب اإلجادة ونجح يف اقتناص 
الوقت  الثمني، فيام مل يســعف  الفوز  هدف 
املتبقي فريق الصداقــة للعودة لينتهي اللقاء 
بفوز  تالل البويب بهدف وحيد عاد من خالله 
إىل دياره ظافرا وغامنــا ببطاقة التأهل إىل 

املربــع الذهبي ومبقيا عــىل آماله بقوة يف 
الحفاظ عىل اللقب الذي حققه يف نســخة 
املوســم املايض. ونال أكرم الــورايف جائزة 

أفضل العب يف املباراة.
يارس  املونديايل  الالعــب  املبــاراة  حرض 
البعداين صاحب أول هــدف لليمن يف كأس 
العامل للناشــئني يف شباك الربتغال، وحامي 
عرين شعب إب أحمد رامي. كام نقلت املباراة 
عرب اإلذاعة الداخليــة للملعب بصوت كروان 
التعليق الريــايض القادم مــن أرياف لودر 
الجميلة أو كــام يحلو للجميع أن يطلق عليه 

"شوايل لودر" أديب الزهري.

األمناء/ ناصر بوصالح:
تواصاًل ملسلســل اإلثارة والتشويق 
ملتقى  دوري  بطولة  منافســات  يف 
الساحل الريايض يف نسختها األوىل 
2020 مبديرية رضوم محافظة شبوة، 
انطالق  أقيمت مباراة جمعــت فريق 
العني بفريق شــباب حورة العليا، يف 
األوىل لحساب  الجولة  إطار مباريات 
منافســات  من  الرابعة  املجموعــة 

البطولة.
التوقعات،  عكــس  بــدأت  املباراة 
الربع ساعة األوىل شن فريق  وخالل 
الهجامت  عدًدا مــن  العــني  انطالق 
املتتاليــة أبرزها إطالق قلــب الدفاع 
الرائع عمر بشعث تسديدة بعيدة املدى 
لرضبة  حورة  شــباب  حارس  حولها 
لتتبعها لعبة  ركنية بصعوبة بالغــة، 
رأسية متقنة من يســلم غرابه، تألق 
أخرى،  مرة  إبعادها  حارس حورة يف 
ذلك الضغط الكبــري كاد أن يثمر عن 
هدف عكيس بأقدام املدافع الشــبايب 
سامل لوال يقظة زميله الحارس )عمر 

صيمع(.
االنطالق  بخطر  حس  حورة  شباب 
بأنه خصم ليس بالسهل، فأعاد رفاق 
النجم الكبري ســامل حرميــو ترتيب 
صفوفهم، ومن ردة فعل أهدر املهاجم 

عبداللــه  محمــد 
خــالل  فرصتــني 
برعونة  دقيقتــني 
مرمى  أمــام  كبرية 

االنطالق .
 )27( الدقيقة  يف 
حرة  رضبــة  ومن 
افتتح  املــدى  بعيدة 
عمر  الدفــاع  نجم 
التسجيل  بشــعث 
االنطالق،  لفريــق 
اســتمرت  بعدهــا 

أفضلية االنطالق النسبية يف السيطرة 
عىل مجريات اللقاء، وألن تســديدات 
قلق  مصدر  مثلت  املدى  بعيدة  بشعث 
للدفاع الشبايب كاد بشعث أن يضاعف 
النتيجة لوال براعة حارس شباب حورة 
العليــا الذي أبقى عــىل النتيجة كام 
الحكم  تدخلت صافرة  هي عليه حتى 
الشــوط  لينتهي  )ماما(  عيل  محمد 

األول بتقدم االنطالق بهدف دون رد.
االنطالق  الثاين مل ميهل  الشــوط 
خصمه إال ثــواين معدودات، ليباغته 
بهدف التقدم الثاين عن طريق البديل 
سامل جامل، وألن املباراة برتم مرتفع 
ومثري أىت الرد من شباب حورة بهدف 
تقليــص الفارق عــن طريق الالعب 

دقائق   )4( أربــع  بعد  مهدي  رياض 
فادح  لخطأ  متابعته  بعد  وذلك  فقط، 
من الحــارس خالد الحــاج الذي مل 
يحســن التعامل مع تســديدة سامل 
حرميو من مسافة بعيدة، بعدها عاد 
الالعب ذاته رياض مهدي وكاد يحرز 
التعادل برأســية رائعــة مرت بجوار 

القائم األيرس لالنطالق .
ما تبقى من دقائق املباراة استمرت 
فيها عملية إهدار الفرص من الطرفني 
ومل تحمــل أي جديد عىل مســتوى 
االنطالق  بفوز  انتهــت  التي  النتيجة 
لهدف  بهدفــني  عىل شــباب حورة 
ليحرز أول ثالث نقاط له يف البطولة 

ويتصدر املجموعة الرابعة .

املكال / أحمد قروان :
اختتمــت  بامللعب الشــامل لأللعــاب الرياضية بارادم 
فعاليات الدورة التحكيمية املبتدئة لحكام كرة اليد بساحل 
حرضموت التي أقيمت عىل مــدى ثالثة أيام برعاية وزير 
الشباب والرياضة األســتاذ نايف صالح البكري ومحافظ 
محافظة حرضموت قائد املنطقة العســكرية الثانية اللواء 
الركن فرج ســاملني البحســني ومكتب الشباب والرياضة 

بساحل حرضموت .
وتلقى املشــاركون يف الــدورة، وعددهــم 15 حكام، 
محارضات نظرية وتطبيقات عمليــة تركز حول األخطاء 

التي يقع فيها بعض الحــكام وطرق معالجتها والقوانني 
األخرية للعبــة، والتي حارض فيها الكابــنت صربي العبد 

باسامعيل.
ويف نهاية الختام جرت مراســيم التكريم بحضور املدير 
العام ملكتب وزارة الشــباب والرياضة بساحل حرضموت 
الكابنت حسن صالح مســجدي ومدير االتحادات واألندية 
محمد ســامل الجفري ورئيس اتحاد اللعبة األســتاذ وليد 
محمد باشغنون واألمني العام عادل صالح حيابك واملسؤول 
املايل حسن صالح باحامدي، وحيث كرم الحكام املشاركني 
بالدورة بشهادات املشاركة وتكريم محارض الدورة الكابنت 

صربي باسامعيل.

التالل يوا�سل الدفاع عن لقبه بنجاح ويتاأهل اإىل ن�سف نهائي دوري با�سغري امل�سبحي

)انطالق العني( ينت�سر على )�سباب حورة العليا( يف دوري ملتقى ال�ساحل الريا�سي ب�سبوة

اختتام مميز لدورة احلكام املبتدئة امل�سغرة لكرة اليد ب�ساحل ح�سرموت

فعالية بهيجة ورائعة جلروب 
اإمرباطورية كرة القدم

حادث مروري لبعثة )اأهلي حف�سة الريا�سي( على طريق )�سقرة 
- زجنبار(  يودي بحياة املدرب واإ�سابة عدد من الالعبني


