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رياضة

األمناء / أحمد الزمري:

مدينة  مكفوفــو  أثبــت 
عدن  أنفســهم وأنهم قادرون 
من  الصعــاب  تخطــي  عىل 
خــال الفعالية التــي أقامها 
النور  معهــد  األربعــاء  يوم 
ونادي نجوم عدن  للمكفوفني 
التحدي  بطولــة  للمكفوفني 
لكرة الهدف للمكفوفني بنادي 
الثقايف يف  الريــايض  امليناء 
بالعاصمة  التواهــي  مديرية 
عدن بدعم من األســتاذ محمد 

أحمد قائد مدير صندوق رعاية وتأهيل املعاقني عدن، والبنك األهيل 
اليمني.

وانتهى هذا التشــويق بفــوز فريق نادي نجــوم عدن  وعّب 
املشاهدون عن إعجابهم ودعمهم املعنوي لكل من شارك وحرض من 

املكفوفني وذوي الهمم.
وناشد املشــاركون والحضور جميع الجهات املختصة بترسيع 
التفاعل بالدعم املادي واملعنوي وبناء ناٍد للمكفوفني يحتوي جميع 
األنشطة الرياضية فهم يستطيعون وقادرون عىل تحقيق املستحيل 

بداخل الوطن وخارجه .
وعب لنا مدرب نادي نجوم عــدن للمكفوفني محمود البعداين  
بقولــه: »كرة الهــدف للمكفوفني متثل رياضة املتعة واملنافســة 
الرشيفة للمكفوفني وضعاف البرص كرياضة كرة القدم للمبرصين، 

ونتمنى أن تكون املنافســة إقليمية 
ودولية، وهــذه البطولة مهمة جدا 
لنا يف تنشيط الرياضة للمكفوفني. 
البطولة   واجهت  التي  املشاكل  وأما 
أوال النــادي إىل اآلن مل يحصل عىل 
االجتامعية  الشــؤون  من  رخصته 
مقر  النادي  لدى  يوجد  وال  والعمل، 
نشاطاتهم  املكفوفون  فيه  ميارس 
الرياضيــة والثقافيــة والتدريبات 
ميارسها  التي  األلعاب  من  وغريها 
املادي  الدعم  ضعف  ثانيا  املكفوف. 
الشــحيحة  واإلمكانيات  واملعنوي 
مشاركة  عدم  إىل  أدت  والتي  للنادي 
عــدة محافظات لهذه البطولة، فهذه البطولــة املصغرة هي األوىل 
لنــادي نجوم عدن للمكفوفني والتي نجحــت يف التنظيم واإلعداد 
بفضل الله أوال ثم بفضل األخوة القامئني عىل هذه البطولة وإن شاء 
الله ستنظم فعالية ثقافية ورياضية واجتامعية شهرية وموسمية 
إذا ما وجد الدعم املادي واملعنوي من الجهات الرســمية لفئة مهمة 

يف املجتمع فئة املكفوفني«.
حرض هذه البطولة جمع غفري من املشــاهدين وعشــاق الكرة 
والرياضة وكان من بني الجموع األســتاذ صالح مدير مكتب وزير 
الشؤون االجتامعية، واألســتاذ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشؤون 
االجتامعية عدن، واإلستاذ محمد أحمد قائد الشاعري مدير صندوق 
رعاية وتأهيل املعاقني عدن، واألستاذ محمد عيل نائب رئيس نادي 

نجوم عدن للمكفوفني.

عدن / خاص :
 

تواصلت  منافســات بطولة 
الفقيــد إقبال الســودي »إداري 
نــادي امليناء« لكــرة القدم يف 
 ،  ) 40 ســنة   ( فئة املخرضمني 
والتي يستضيف مبارياتها ملعب 
تحت  وتقام   ، بالتواهــي  الفتح 
شعار »ســتبقى حياً يف قلوبنا« 
8 فرق من مختلف  ، مبشــاركة 

مديريات العاصمة عدن.
للمنافسات  الثاين  اليوم  يف 
اســتطاع فريق العنــري عدن 

أن يكســب ديــريب كرير بفوزه 
عىل جاره فريق الخساف بهدف دون مقابل 
ســجله الاعب زيك، يف لقــاء قوي ومثري 
الفريقني مباراة رائعة  قدم من خاله نجوم 
مستحق  وتفوق  بفوز  املطاف  بنهاية  انتهت 

لفريق العنري عدن.

وكانــت مباريات البطولــة قد افتتحت 
عرص يوم الســبت بلقاء جمع فريق الفتح 
بالتواهــي وقدامــى فريق املعــا، وانتهى 
ملصلحة فريــق الفتح بالتواهي بهدفني دون 
مقابل، سجا عن طريق مروان قردع ووسام 

قردع .

وتشــارك يف البطولة التــي تقام وفاًء 
وعرفاناً للفقيد اقبال الســودي مبشاركة 8 
العاصمة عدن:  فرق من مختلف مديريــات 
الفتح التواهي ، القلوعة ، املعا ، خور مكرس 
،الخساف كرير  ،العنري كرير  ، الرساري 

دار سعد ، السكنية املنصورة.

األمناء / متابعات :
 

أمس  تشــيليس،  نادي  أعلن 
االثنني، إقالة مدربه فرانك المبارد، 
الفريق يف  نتائج  بســبب تدهور 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويحتل تشيليس املركز التاسع 
يف جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي 
ليسر  أمام  البلوز  وخرس  املمتاز، 
بهدفــني دون رد، الثاثاء املايض، 
ليحقق الفريق، انتصارين فقط يف 

آخر 8 مباريات يف البميريليج.
ونرش املوقع الرسمي للفريق، 
بيانًــا عىل لســان مالكه رومان 
خاله  مــن  قاله  أبراموفيتــش، 
»كان ذلك قراًرا صعًبا للغاية، وذلك 
لعاقتــي الشــخصية القوية مع 

فرانك، واحرامي الشديد له«.
وأضاف: »المبارد شخص يتمتع بأعىل معايري النزاهة وأخاقيات 
العمل، لكن مع الظروف الحالية، نؤمن بأن األفضل هو تغيري للمدرب«.

وتابع: »باســم كل العاملني يف النادي واإلدارة، أرغب يف التوجه 
بالشــكر إىل المبارد عىل عملــه مع الفريق، نتمنــى له النجاح يف 
املستقبل، هو رمز مهم للبلوز، وستبقى أسطورته هنا غري منقوصة، 

وسيتم الرحيب به دامئًا يف ستامفورد بريدج«.

مكفوفو عدن يتخطون ال�صعاب وينظمون بطولة التحدي لكرة الهدف

الفتح ينت�صر على املعال.. والعنرتي يك�صب ديربي كريرت 
يف بطولة الفقيد اإقبال ال�صودي الكروية  للمخ�صرمني

ت�صيل�صي يعلن اإقالة المبارد

األمناء / متابعات :
  

دخل العب آرسنال الســابق، اهتاممات ليفربول، الباحث عن تدعيم صفوفه يف 
ظل اإلصابات التي رضبت خط دفاعه.

واعتمد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عىل العبي وسط امللعب، فابينيو وجوردان 
هندرســون إضافة إىل الشــاب ريس ويليامز، يف عمق الدفاع، إال أن تراجع نتائج 

الفريق زاد من املطالبات برضورة التعاقد مع مدافع.
وبحســب صحيفة »دييل ميل« البيطانية، بدأ ليفربول يف التواصل مع املدافع 
اليوناين ســوكراتيس باباســتاثوبولوس، الذي أنهى تعاقده بالرايض مع آرسنال 

األسبوع املايض.
وسبق وأن عمل اليوناين مع كلوب يف صفوف بوروسيا دورمتوند، بعدما تعاقد 

معه األملاين يف عام 2013، وقضيا سويا عامني يف ملعب سيجنال إيدونا بارك.
وحتى اآلن مل ترتقي محادثات ليفربول مع سوكراتيس إىل الرسمية، مع ارتباطه 

باالنتقال لصفوف أوملبياكوس.

األمناء / متابعات :
  

 يؤمن رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنرييك سرييزو، بأن لويس سواريز أفضل رأس 
حربة يف قارة أوروبا.

وسجل لويس سواريز، الذي انضم لألتلتي قادًما من برشلونة، 12 هدًفا يف الليجا 
هذا املوسم، خال 18 مباراة.

ورصح ســرييزو »دامئًا ما أؤمن بأن سواريز أفضل رأس حربة يف أوروبا، نحن 
محظوظون ألنه معنا، الجميع سعيد، إذا كان نجح يف التسجيل كل أسبوع، فهذا أمر 

مدهش«.
وتصدر ســواريز الذي أتم باألمس عامه الـ 34، بالهدف الثاين الذي سجله أمس 
للفريــق املدريدي أمام فالنســيا، جدول هدايف الليجا مناصفة مع املغريب يوســف 

النصريي مهاجم إشبيلية، ليتفوقا عن ليونيل مييس هداف برشلونة بفارق هدف.
وعن البتغايل جواو فيلكس، الذي عاد للتشــكيل األسايس وسجل هدًفا وصنع 
آخر، قال: »إنه العب كبري« مشــريا إىل أنه إذا قام املدرب دييجو سيميوين بإجاسه 

عىل دكة البدالء لفرة، فهذا لديه سبب وأن عليه »الدفاع عن مكانه كأسايس«.
ويتصدر أتلتيكو مدريــد، جدول ترتيب الليجا برصيــد 47 نقطة من 18 مباراة، 

بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي مباراة مؤجلة لألتلتي.
وحول هذا، أكد ســرييزو: »نحن يف الصدارة، ونتفوق بشكل واضح، لكن ال تزال 

تتبقى الكثري من الجوالت«.
وأضاف مازًحا: »عندما تتبقى 3 جوالت، سأخبكم إذا كنا أبطااًل أم ال«.

ليفربول يتوا�صل مع العب اآر�صنال ال�صابق

رئي�س اأتلتيكو مدريد: �صواريز 
اأف�صل راأ�س حربة يف اأوروبا


