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رياضة

األمناء / الصومعة / عارف أحمد:
  

جاءت املباراة األوىل يف نصف نهايئ 

الكابنت  اليمنية  الرياضــة  فقيد  بطولة 

ســامي نعاش الكروية لألبطال  والتي 

تقام مبنطقة العقلة مبديرية الصومعه 

فريقي  جمعت  والتي  البيضاء  محافظة 

العقلــة والرهيب عرص الجمعة، محملة 

بالكثــر من مفردات اإلثــارة وعنارص 

التشــويق يف كرة القــدم .. حيث كان 

لركالت الحــظ الرتجيحية كلمة الفصل 

يف فك االشــتباك الــذي فرضه العبو 

الفريقني بينهام عــر األوقات األصلية 

التي انتهت بالتعادل اإليجايب 5/5..

 البدايــة جــاءت قويــة ورسيعة 

خاصة من جانــب الضيف الرهيب الذي 

باغت صاحــب األرض والضيافة العقلة 

بتســجيل ثالثة أهداف متتالية يف أقل 

من 7 دقائق تناوب عىل تســجيلها كل 

من جالل الســيد وعمر الرشيف وعيل 

العصار جاءت من واقع أفضلية مطلقة 

لالعبــي الرهيب الذين غيبــوا فيها أي 

حضور لالعبي العقلــة ، لتنتهي أحداث  

بثالثة  الرهيــب  بتقدم  األول  الشــوط 

أهداف دون رد .

ويف الشــوط الثاين حــاول العبو 

والنتيجة  اللعــب  واقع  تغيــر  العقلة 

مريحة  أسبقية  خصمهم  فيها  نال  التي 

ليسجل لهم جالل حتيش هدف تقليص 

الفارق مــن رضبة جزاء ، غــر أن رد 

الرهيب كان عنيفا من خالل متكنه من 

إضافة هدفني متاليني عر العبه سامي 

القبايل رافعا الغلة إىل خمســة  أهداف 

، فظن الجميــع أن األمور تصعبت عىل 

العبي العقلة بعد أن توســع الفارق إىل 

أربعة أهداف ، لكن كرة القدم علمتنا أن 

ال أمان لها وان املباراة تنتهي مع صافرة 

الحكم  ، حيــث كان للتغير الذي أجراه 

مدرب العقلة الكابنت عبد القادر الحاصل  

بنزول الثاليث نارص مرشف و حســني 

أحمد عيل  املتألق  والحــارس  عيدروس 

العامري مفعول الســحر ونقطة تحول 

يف أداء العبي العقلة يف الربع ســاعة 

األخرة من املباراة ومتكنوا فيها من قلب 

الطاولة عىل خصمهم وتســجيل أربعة 

عيدروس  حســني  عر  متتالية  أهداف 

وجــالل أحمد ونارص مــرشف هدفني  

أعادوا من خاللهــا  فريقهم إىل نقطة 

البداية وفرضوا عىل خصمهم االحتكام 

إىل ركالت الرتجيــح والتي رجحت كفة 

املضيف بعد تألق وتعملق حارسه البديل 

أحمد عيل العامري يف التصدي لركلتني 

جزاء مانحا فريقه تأشرة العبور األوىل 

إىل املباراة النهائية والتي يتحدد  طرفها 

الذي ســيجمع  اللقاء  الثاين من خالل 

فريقي الصومعه والرشية.

اأق�صى الرهيب بركالت الرتجيح.. العقلة طرف اول يف 
نهائي دوري فقيد الريا�صة اليمنية النعا�ش

األمناء / متابعات :
 

أحرز جيدو رودريجيز هدفا يف الشوط األول هو األول يف 11 مباراة دولية 

ليقــود األرجنتني للفوز -1صفر عىل أوروجــواي يف كأس كوبا أمريكا لكرة 

القدم، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب  ماين جارينشا الوطني يف العاصمة 

الرازيلية برازيليا فجر السبت.

ومل تفــز أوروجواي عىل األرجنتني يف كوبا أمريــكا منذ 1989 وتأخرت 

بهدف مبكر برضبة رأس من رودريجيز.

وشــارك العب وسط ريال بيتيس يف التشــكيلة األساسية ألول مرة منذ 

يونيو حزيــران 2019 ورد الجميل ملدربه عندما حــول متريرة ليونيل مييس 

العرضية برضبة رأس داخل املرمى بعد عرش دقائق.

ومنح الهدف الفوز لألرجنتني بينام اســتهلت أوروجواي مشــوارها يف 

البطولة بخسارة.

مي�صي يقود الأرجنتني لتجاوز 
اأوروجواي يف كوبا اأمريكا 

األمناء / متابعات :

أهــدر املنتخب اإلنجليزي فرصة التأهل املبكر، إىل مثن نهايئ بطولة أوروبا 

2020، بتعادله الســلبي مع ضيفه االســكتلندي ، ضمن منافسات املجموعة 

الرابعة.

وبهذه النتيجة، احتل املنتخب اإلنجليزي املركز الثاين يف املجموعة، برصيد 4 

نقاط، بفارق األهداف وراء التشيك، بينام تتذيل اسكتلندا الرتتيب بنقطة وحيدة، 

بفارق األهداف أيضا خلف كرواتيا.

ويف املباراة الثانية تغلب املنتخب السويدي عىل نظره السلوفايك )1-0(، 

اليوم الجمعة، ضمن منافســات الجولة الثانية باملجموعة الخامسة، من كأس 

أمم أوروبا 2020.

وبعد أداء قوي يف الشــوط األول، زاد املنتخب الســويدي من رشاسته يف 

الشوط الثاين وتقدم عىل نحو مســتحق من ركلة جزاء يف الدقيقة 77 عندما 

سقط البديل روبن كوايسون بعد مخالفة من مارتن دوبرافكا حارس سلوفاكيا.

اجنلرتا تتعادل مع ا�صكتلندا وال�صويد 
تتخطى �صلوفاكيا  يف يورو 2020 

األمناء / عدن/ عمار مخشف : 

عىل  مثينا  فوزا  الســبيل  فريق  حقق 
منافسه فريق شــباب خورمكرس بنتيجة 

أربعة أهــداف مقابل ثالثــة ، يف اللقاء 
ثانوية جرادة  الذي جمعهام عىل ملعــب 
الكائنه بحي البنجســار مبديرية التواهي 
، وذلــك يف إطار منافســات الدور األول 

من البطولــة ، التي تقام برعاية كاملة من 
مطاعم الكون الســياحية الساحل الغريب 
، مبشاركة 38 فريقا شــعبيا من مختلف 
مديريات محافظة عدن باإلضافة إىل فرق 
أبني يلعبــون بنظام خروج  من محافظة 

املغلوب من مرة واحدة .
الدور  إىل  الســبيل  فريــق  تأهل  جاء 
الثــاين بعد مامتكــن من تجــاوز فريق 
شــباب خورمكرس وازاحه من الدور األول 
للبطولة بنتيجة )4-3 ( وقد ســجل أهداف 
فريق الســبيل : أحمد نرص الربيح هدفني ، 
عبدالرحمن نرص ، وســليامن ، فيام سجل 
أهــداف فريق شــباب خورمكرس : عثامن 
مريبش ، عيل كعده ، عبدالله فشايش ، وقد 

أدار املباراة الحكم جامل عبده . 
اللجنة  إختــارت  املباراة  نهايــة  وبعد 
املنظمة للبطولة العب فريق السبيل ) أحمد 
نرص الربيح ( كأفضل العب يف املباراة وقد 
امزربه  باصهيب  الكابنت  من  جائزته  تسلم 
الكون  البطولة مطاعم  املقدمة من راعي  و 

السياحية الساحل الغريب .

األمناء / متابعات :

انضم نادي تشيليس إىل سباق التعاقد مع اإلسباين 
سرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خالل املوسم املقبل.

وتنتهي عالقة راموس بريال مدريد بنهاية الشــهر 
الحايل، بعد إعالن الطرفني عدم تجديد العقد يف املؤمتر 

الوداعي للنجم اإلسباين.
ووفًقا ملوقع »le10sport« الفرنيس، فإن مسؤويل 
تشيليس اتصلوا مبمثيل راموس، ملعرفة الطلبات املادية 

للمدافع اإلسباين.
وأشار املوقع اإلسباين إىل أن توماس توخيل، مدرب 
البلوز، يقدر راموس بســبب قدراتــه الفنية والقيادية، 

لذا يدفع تشــيليس ملنافســة باريس سان جرمان عىل 
الصفقة.

يذكر أن تقارير إيطالية أكدت أن راموس اجتمع مع 
مســؤويل ميالن منذ أسبوعني، لكن رسعان ما انسحب 
الروســونري من الصفقة بسبب الرشوط املادية لالعب 

اإلسباين.

ال�صبيل يعرب �صباب خورمك�صر ويتاأهل للدور الثاين من بطولة البنج�صار  

ت�صيل�صي يبداأ الت�صالت مع رامو�ش


