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رياضة

األمناء / عدن / خاص :
  

برعاية  الريايض  التــال  نادي  ينظم 
دائرة الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل 
، صباح غــد األربعاء وعىل قاعة ســبأ 
مبديرية خورمكرس فعالية الحفل التأبيني 
يف أربعينية الفقيد الكابنت سامي النعاش 
، الذي وافاه األجل ١٦ مايو املايض متأثرا 

بإصابته مبرض كورونا  .
ويتخلل الحفل التأبيني والذي يراد من 
ونجومية  وقيمة  مشــوار  تقديم  خالها 
الفقيد التي ســكنت يف قلوب محبي كرة 
القــدم ، بعض الكلامت التــي تعرب  عن 
مكانــة  الفقيد ودوره يف خدمة الرياضة 
العبــا ومدربا ، و كام ســيتم يف الحفل 
وبصورة مفضلة تقديم محطات و مشوار 
الفقيد ســامي النعــاش الريايض والتي 
امتدت عىل مدى أكرث مــن ثاثون عاما 
العدنية  القــدم  قضاها يف خدمــة كرة 

والجنويب بصورة عامة .   
ويف ترصيح قصري قال االستاذ خالد 
هيثم، األمني العام لنــادي التال وعضو 
لجنة التحضري للفعالية، عن أهمية تنظيم 
الفعالية التي تأيت من سكة مبادلة الوفاء 

والعرفــان لنجم 
للرياضة  قــدم 
والتال  وعــدن 
مــن  الكثــري 
كرة  جامليــات 
القدم وتفاصيلها 
هي  وبالتــايل 
لنكون  دعــوة  
كمنظومة  فيها 
رياضة عدن ويف 
يوم  مســاحات 
للفقيد  الوفــاء 
النعاش من خال 
التأبــني   حفــل 
ســنحاول  الذي 

مــن خاله تقديم 
صورة مرشفــة وطيبة تليــق مبا قدمه 
الفقيــد خال مشــواره الريايض الكبري 

العبا ومدربا .
بأن  التال  لنــادي  العام  األمني  وأكد 
الحفل هي رســالة من صلب تاريخ نادي 
عريق نادي التــال الذي احتضن إبداعات 
النعــاش وقدمه يف برواز العب ثم مدرب 
وشخصية رياضية كبرية يعتز بها الوطن 

، وهي دعــوة للجميع يف تقديم 
ورســم  لوحة وفاء نحاور فيها 
مشــوار وقيمة ونجومية الفقيد 
التي ســكنت عمق التاريخ ويف 
قلوب محبي كــرة القدم العدنية 
ويف الوطن عامة .. مشــريا إىل 
قدمه  مبا  النعاش سيظل حيا  أن 
وصنعه برفقة كرة القدم  وسنظل 
اوفياء له وســتظل عدن تتفاخر 
بأنها يومــاً قدمت تلك النجومية 

برفقة االسامء الكبرية .
الشــكر  هيثم  خالد  وقــدم 
والتقدير لرعاية املجلس االنتقايل 
السقاف  الجنويب وللعزيز مؤمن 
والرياضة  الشــباب  دائرة  رئيس 
ولكل  املنظمة  واللجنــة  باملجلس 
الجهود التي تبذل من أجل اقامة الفعالية 
تتناسب  التي  الطيبة  بالصورة  واخراجها 
الكبرية  العطــاءات  وحجــم  مكانة  مع 
التي قدمها الفقيد ســامي النعاش خال 
مشــواره الريايض الطويــل .. داعيا كل 
النجوم والشخصيات وأبناء النادي لتقديم 
واجب الوفاء للفقيــد من خال الحضور 

واملشاركة إلنجاح الفعالية .

غدا.. اإدارة التالل تقيم حفال تاأبينيا للفقيد النعا�ش
برعاية املجلس االنتقالي اجلنوبي..

  

األمناء / عدن / عالء عياش :

تفوق فريق الكســارة بثاثة أهداف  مقابل هدف عىل منافسه فريق اتحاد عبدالعزيز 

يف املباراة التي أقيمت  عىل ملعب العلواين بنادي املنصورة لحســاب منافسات املجموعة 

الخامســة  يف إطار مباريات بطولة أبطال عدن للفرق الشعبية والتي تنظم بدعم ورعاية 

من دائرة الشــباب والرياضة باملجلس االنتقايل الجنويب ، ومبشــاركة 18 فريقا شعبيا 

ميثلون نخبة فرق مديريات العاصمة عدن .

واســتطاع العبو فريق الكســارة من مديرية الربيقة من تسجيل بداية منوذجية يف 

البطولة من خال تحقيقه لفوز مســتحق ، يف لقاء شــهد بــروز نجوميه العبه هاين 

عــارف الذي متكن يف وضع بصمته يف اللقاء وذلك بتســجيله ثاثية فريقه يف املباراة ، 

حيث متكن فريق الكســارة يف انهاء الشوط األول بالتقدم بهدفني مقابل ، ليضيف نفس 

الاعب يف الشــوط الثاين الهدف الثالث لفريقه و) الهاتريك ( من ركلة جزاء مقابل هدف 

ســجل لفريق اتحاد عبدالعزيز ، لريفع رصيد فريقه إىل ثاث نقاط يف صدارة املجموعة 

وبفارق األهداف عن منافسه فريق مستقبل القاهرة ، يف حني ودع فريق اتحاد عبدالعزيز 

املنافسات بتلقيه الخسارة الثانية يف إطار منافسات املجموعة الخامسة .

وشــهدت مجريات املباراة ظهور الكرت األحمر األول منذ االنطاقة وجاء من نصيب 

العب فريق اتحاد عبدالعزيز » عيل عبدالعزيز » .

أدار املباراة باقتدار الحكم الدويل عيل الحسني .

نال العب فريق الكســارة وصاحب الهاتريك يف املبــاراة ) هاين عارف (  جائزة رجل 

املباراة واملقدمة من دائرة الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل الجنويب » راعي البطولة » 

وسلمها الكابنت أحمد الوحييش .

الك�سارة يتجاوز احتاد عبدالعزيز )بثالثية( 
يف بطولة اأبطال عدن للفرق ال�سعبية

ردفان / األمناء/ خاص:

أقيمت عرص الســبت مباراة 

وبراعم  االســتقال  فريقي  بني 

املقاومــة الجنوبية الريايض يف 

لدوري  اإليــاب  اطــار مباريات 

)براعــم الجنــوب الريــايض( 

املُقــام يف منطقة  لكرة قــدم، 

)الحاضنة( بردفان يف لحج.

وانتهــت نتيجة املباراة بفوز 

االستقال بأربعة أهداف مقابل ال 

يشء لرباعم املقاومة الجنوبية.

االستقال  أهداف  وســجل 

كل من: شــكر أحمد سامل، ثاثة 

ســعد  محمد  وحســان  أهداف، 

محسن، هدفا.

وقدم الفريقان مباراة حامســية أمتعت الجامهري الحارضة يف امللعب، خصوًصا 

يف شــوط املباراة الثاين، حيث تألق يف املباراة عدد من الاعبــني أبرزهم: متيم أياد 

نارص، وعبوده صالح فضل، ويعقوب الحاج، وشخبوط عبد الواسع محمود، وشكري 

أحمد، وعبود محمد حسني، ومحمد نبيل.

ويف املبــاراة الثانية، والتي جمعت فريقي )الحريــة، واألمل(، انتهت بفوز األول 

بأربعة أهداف مقابل هدفني.

وقدم العبو الفريقني مباراة متميزة أمتعت الجامهري الحارضة، حيث سجل الاعب 

محمد اليايف الهدف األول للحرية يف بداية الشــوط األول، ثم من كرة عكسية أرسلها 

العب الوســط يحيى الحاج إىل الاعب محمد اليايف ليســجل الهدف الثاين، وينتهي 

معها الشوط األول بهدفني نظيفني.

ويف بداية الشــوط الثاين، ومن هجمة ُمرتدة لكابنت الحرية متام اياد الذي أرسل 

كرة جميلة إىل محمد القذايف ليسجل منها الهدف الثالث، ليضيف بعدها الاعب محمد 

سامل الطريي الهدف الرابع للحرية.

ويف منتصف الشــوط الثاين حاول فريق األمل ترتيب صفوفــه بقيادة الكابنت 

محمد شــائف بشــن هجامت متاحقة عىل مرمى الحرية حيث سجل الاعب محمد 

شــائف الهدف األول لألمل، وبعد ثوان ســجل الاعب حمزة ميثاق ركب الهدف الثاين 

لألمل، ولوال براعة حارس مرمى الحرية أحمد باجراد لكانت تغريت نتيجة املباراة، حيث 

أنقذ املرمى من أهداف محققة، ليعلن حكم املباراة )محمد محمود صالح( نهاية املباراة 

بفوز الحرية بأربعة أهداف مقابل هدفني لألمل.

اال�ستقالل واحلرية يخطفان ثالث 
نقاط ثمينة ويقرتبان من التاأهل

يف مرحلــة اإلياب لــدوري )براعــم اجلنوب 
الرياضي( مبنطقة )احلاضنة( بردفان..

األمناء /عارف علوان :

 حجــز فريــق الرشية مــن مدينة 
الثانية اىل نهايئ  التأهل  البيضاء  بطاقة 
الكابنت  اليمنيــة  الرياضة  دوري فقيــد 
يقام  الذي  لألبطال  الكروي  نعاش  سامي 
يف منطقــة العقلة مبديريــة الصومعه 
النهضة  نادي  وينظمه  البيضاء  محافظة 

الريــايض بعدمــا تخطى عقبــة فريق 
الصومعــه بركات الرتجيــح بعد انتهاء 
األوقــات األصلية بالتعادل الســلبي يف 
عىل  األحد  عرص  جمعتهام  التي  املواجهة 
ملعب الفقيد العامري مبنطقة العقلة يف 

ثاين لقاءات   الدور نصف النهايئ. 
 واتسمت ثاين لقاءات النصف النهايئ 
البعيد  التي كانت تصل إىل مداها  بالندية 

بعدما ظهر الفريقان يف حالة خاصة يف 
أدائهم عىل واقع املبــاراة التي احتفظت 
بإرسارهــا إىل الرمق األخــري ،  بعد أن 
ظلت النتيجة الصفرية سمه حارضة يف  
األوقات األصلية ، رغــم الفرص الكثرية 
التي سنحت للفريقني ، وفشل أي منهام 
الوصول إىل معانقة شــباك اآلخر..  يف 
ليكون الحسم عرب نقطة الجزاء، لتبتسم 
املواعيــد  لاعبي فريق الرشيــة  الذين 
وتحقيق  األعصاب  مــع  التعامل  أجادوا 

الفوز 4/5 وبلوغ النهايئ.
الرشية  فريق  يرضب  النتيجة  وبهذه 
العقلة  فريق  املستضيف  ناريا مع  موعدا 
يف محطــة الختام التي تقــرر اقامتها 
عــرص  الجمعــة القادمــة. .يف نهايئ 
يتوقع أن يكون مســك كختام يليق باسم 
فقيد الرياضــة اليمنية الكبــري املغفور 
له بإذن الله تعاىل ســامي النعاش نظرا 
الفريقــان يف صفوفهام من  ملا ميتلكه 
العبني مميزين قادرين عىل صنع الفارق 

وترجيح كفة طرف عىل حساب اآلخر.

األمناء / أبني / نبيل ماطر:

احتضن  ملعــب البلدية الرتايب مبديريــة زنجبار عاصمة 

محافظة أبني املواجهة الكروية الودية التي جمعت فريقي نجوم 

الطمييس ومنافســه فريق الكاظمة عــىل كأس إحياء الذكرى 

السابعة لشــهداء منطقة الطمييس األبطال الذين سقطوا يف 

ميادين الرشف والقتال دفاعــاً عن الدين والعرض واألرض الذي 

رســم من خاله طرفا املنازلة الكرويــة لوحة تعرب عن مظاهر 

مبادله الوفاء بالوفاء واكتســت بألوان ومشــاعر صادقه يف 

االحتفالية التي نالت الرعاية الكاملة والكرمية من الشاب نسيم 

صالح .

يف البدايــة تبادل الطرفان الصــور والصفاح ليطلق الحكم 

االســمراين عامر باعامر ) كولينا(  صافرته بدقيقة حداد عىل 

روح الشــهداء واتجهت األنظار إىل أرضية امللعب وبدأت أحداثها 

تجري عرب اإلذاعة الداخلية للملعــب بصوت املعلق املبدع محمد 

امبيضاء تناقل الفريقان املســتديرة بتكتيك مهاري وأداء لطيف  

خال الشوط األول الذي انتهى  ســلبياً و شهد إهدار العديد من 

الفرص الذي كان  لاعبــي نجوم الطمييس النصيب األكرب رغم 

براعة حارس فريق الكاظمة عيل ســامل فــرج الذي أنقذ مرماه 

من عــدة  أهداف محققــه لينتقل الفريقان ملجريات الشــوط 

الثاين  ارتفع نسق األداء من الطرفني بعد أن أجرى مدرب نجوم 

الطمييس رضوان حجري عددا مــن التغريات أبرزها نزول النجم 

خالد أحمد باعامر الذي متكن من احــراز الهدف الوحيد مهدياً 

فريقه كأس سنوية شهداء حي الطمييس .

ويف نهاية املباراة قام مدير عام مكتب ثقافة أبني حســني 

بامطرية والعب الزمن الجميل  ســعيد رمضــان ومختار عمر 

شيخ بتســليم كأس املناســبة لفريق نجوم الطمييس. تحصل 

عىل جائزة أفضل العب يف املباراة محمد سامل الخرض من فريق 

نجوم الطمييس وجائزة هدف اللقاء من نصيب النجم خالد أحمد 

باعامر. 

ال�سبيل يعرب �سباب خورمك�سر ويتاأهل للدور الثاين من بطولة البنج�سار  

اأبني.. اإحياء الذكرى ال�سابعة ل�سهداء منطقة الطمي�سي بزجنبار

برعاية املجلس االنتقالي اجلنوبي..


