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سيئون / األمناء /جمعان دويل :
أحرز فريق االتفاق بالحوطة مبديرية شبام البطاقة الثانية 
لنهايئ بطولة كأس أبطال وادي حرضموت بعد فوزه بصعوبة 
عىل فريق اتحاد ســيئون بهدف يف املبــاراة التي جمعتهام 
عىل أرضية استاد ســيئون األوملبي يف نصف نهايئ البطولة 
التي نظمها فرع االتحــاد اليمني لكرة القدم بوادي حرضموت 
وبإرشاف مكتب وزارة الشــباب والرياضة بالوادي والصحراء 
البادية للتنمية واألعامل اإلنســانية  وبتمويل من مؤسســة 
مبحافظــة حرضموت عىل كأس الذكرى العرشين لتأســيس 
املؤسســة ، وبتلك النتيجة يرضب االتفــاق موعدا مع فريق 
سيئون يف نهايئ البطولة الجمعة القادمة 10 ديسمرب 2021م 

, فيام غادرها فريق اتحاد سيئون .
شوط املباراة األول: 

يف شــوط املباراة األول كان فريق االتفاق أكرث سيطرة عىل 
مجريات الشــوط  وتعدد الهجامت عىل مرمى االتحاد وشكل 
الظهري األمين لالتفاق صالح باكربشات اكرث انطالقة  وشكلت 
الكرات العرضية املرســلة من قدمه خطــورة ملدافعي االتحاد 
ولكن ال تجد املتابعة الهجومية, فيام اعتمد فريق االتحاد عىل 
الهجــامت املرتدة عن طريق مهاجم وحيد من العمق الهجومي 
الالعب عبدالعزيز مصنوم, وشــكلت خطة مــدرب االتحاد/ 
مرتىض العيــدروس ضغطا عىل الفريق الــذي زاد يف العبي 
الوسط واملساندة الدفاعية لتأيت الدقيقة 46 أي الدقيقة األوىل 
من الوقت املبدد املحتســب من حكم املبــاراة بالفرحة لالعبي 
االتفاق عندما ســجل الهــدف األول برأســية مهاجمه عارف 

خميس مرزوق, لينتهي الشوط بتقدم االتفاق بهدف.
شوط املباراة الثاين: 

استطاع االتحاد يف شوط املباراة الثاين السيطرة عىل غالبية 
مجريات دقائق الشوط لكن دون جدوى وتحصل مهاجمه خالد 

عبدالله جابر فرصــة يف تعديل النتيجة يف الدقيقة 30 عندما 
واجه مرمى االتفاق باســتالمه كرة عرضية يســددها برأسه 
تعلو العارضــة , فيام اعتمد االتفاق عىل الهجامت املرتدة التي 
كانت تشــكل خطورة لكنها تفتقد اللمسة االخرية لرتجمتها 
اىل اهداف , تراجع االتفاق عن مســتوى الشوط االول نتيجة 
تراجع اللياقة البدنية والشــد العضيل لالعبيه , وبرغم الضغط 
الهجومي لالتحاد لكن عدم الرتكيز والكرات املقطوعة افقدته 
تعديــل النتيجة ، ويف الدقيقة االوىل مــن الوقت املبدد يفقد 
االتفاق خدمات مدافعه صالح احمد بن فاضل بالكرت األحمر 
بعد حصوله عىل الكرت االصفر الثــاين وما تبقى من دقائق 
املباراة لعب االتفاق بعرشة العبني محافظا عىل شباكه, ليعلن 

حكم املباراة صافرة النهاية بفوز االتفاق بهدف.

عدن / األمناء / عالء عياش :
يف أجواء رائعــة ممزوجة بالفرح 
أقيم بحديقة كرون مبديرية  والرسور 
الفني  التكرميي  الحفــل  خورمكرس 
الســاهر، وذلك عىل رشف إحراز سلة 
فريق املينــاء بطولة كأس الجمهورية 
، ونظم برعايــة ودعم خاص من قبل 
الشــخصية الرياضيــة واالجتامعية 
عبداملجيد  منري  كريم  األستاذ  الداعمة 
مبديرية  املحيل  للمجلس  العام  األمني 

املعال.
بحضور  أقيم  الــذي  الحفل  وتخلل 
عــدد مــن الشــخصيات والقيادات  
الرياضيــة تقدمهــم الدكتــور عزام 
خليفة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، 
وعرفات محمد عيل قاسم مدير مكتب 
والكابنت   ، بعدن  والرياضة  الشــباب 
اللجنة  رئيــس  صــربي  فيصل  لؤي 
الفنية مبكتب الشباب والرياضة ورائد 
عيل نعامن مدير االنشــطة الرياضية 
بوزارة الشــباب والرياضة ، والدكتور 
االتحاد  نائب رئيس  محمد عبده شيخ 
العام لكرة الســلة - عدد من الفقرات 
الخطابية والفنيــة التي زينت الحفل 
يف  ورسور  فرحة  واضافــت  البهيج 

نفوس الحارضين .
ويف مســتهل الحفــل رحب راعي 
الحفل وداعمه املايس األســتاذ كريم 
منــري األمني العــام للمجلس املحيل 
مبديرية املعال ، مؤكدا بأن فكرة تنظيم 
الحفل جاء من منطلق  الوفاء وتقديرا 
لإلنجاز الكبري الذي تحقق لعدن وجاء 
عرب العبو فريق املينــاء الذين حملوا 
عىل عاتقهم إعادة عدن والجنوب اىل 
الواجهة الرياضية من جديد بعد التآمر 
عليها من بعض الحاقدين الشــاعرين 
بالنقص أمام تاريخ  الرياضة الجنوبية 
التي كانت  دامئا هي الرائدة واملؤسسة 
.. مشريا إىل  الرياضية  االلعاب  ألغلب 
أنه  وبفضل الدعم مــن قبل  القيادة 
السياسية يف املجلس االنتقايل  ممثال 
بقيادة  والرياضــة   الشــباب  بدائرة 
الشــاب الرائع مؤمن الســقاف فإننا 
نشــهد يف هذا األيام حــراك رياضياً 

ونعيش ثــورة رياضية يف كل مالعب 
عدن أشبه بحدث اوملبي ريايض يشمل 
والتعاون  بالتنســيق  األلعاب  مختلف 
مع مكتــب الشــباب والرياضة الدي 
دامئا ما يدلل الصعاب إلنجاح مثل هذه 

البطوالت .
وختم حديثه بتقديم الشكر لكل من 
اإلنجاز  هذا  تحقيق  يف  وشارك  سعى 
بأن التاريــخ ال يذكر إال األبطال وانتم 
تكتبون تاريخاً اخــر للكيان امليناوي 
الشــكر كل الشــكر والتقديــر لألخ 
الشباب  مكتب  مدير  والصديق  العزيز 
والدي عمل عىل  والرياضة عرفــات  
إدارة نادي إلنجاح هذا  التنســيق مع 
الحفل واهنــي وابارك للكيان امليناوي 
إدارة والعبــني وجامهري وجهاز فني 
الدائم  التوفيــق والنجاح  وأمتنى لكم 

يف قادم األيام.
محمد  عرفات  األستاذ  بارك  وبدوره 
عيل قاســم مديــر مكتب الشــباب 
والرياضة إنجاز فريق ســلة تحقيقها 
لألندية  الجمهوريــة  كأس  بطولــة 
ألبناء  ليس  واعتزاز  فخر  يعترب  والذي 
امليناء فحســب ولكن لكل الرياضيني 
بالعاصمة عدن .. مثمنا مبادرة االستاذ 
للمجلس  العــام  االمني  منــري  كريم 
املحيل مبديرية املعال يف تنظيم الحفل 
خطوة  يف  واملربزين  األبطال  وتكريم 

ولفتــة طيبة نتمنى مــن رجال املال 
واألعامل بالعاصمة عدن الســري عىل 
باألســتاذ  واالقتداء  الخطوات  نفس 
الدعم والوقوف رفقة  منري يف تقديم 

رياضة عدن .
وعقب ذلــك بدأت فعاليــة الحفل 
الفني من خالل بعض الفقرات الطربية  
الفنان  ألهب من خاللها  املمتعة والتي 
نرص عيىس رفقة عازف االورج أحمد 
شــكيب األجواء من خــالل تقدميه 
لفواصل فنيــة طربية ومجموعة من 
التي اضافت أجواء  األغاين الحامسية 
استحســان  نالت  وفرائحية  رائعــة 

الحضور.
ويف الختام الحفل كرمت ادارة نادي 
امليناء االستاذ كريم منري االمني العام 
املعال وراعي  املحيل مبديرية  للمجلس 
نظري  التذكاري  النــادي  بدرع  الحفل 
الجهود والعطاءات الكبرية التي يبذلها 
لخدمة رياضــة عدن ، وكام تم تكريم 
أبطال بطولــة كأس الجمهورية لكرة 
الســلة من قبل راعــي الحفل مببالغ 
تحقيقهم  مقابــل  مالية  ومكافــآت 
لإلنجــاز الكبري ، كام تم تكريم جهود 
رفقة  كانوا  الذيــن  اإلعالميني  بعض 
البطولة من خالل  الفريق املشارك يف 

نقل وتغطية نشاطه.

لبعوس / األمناء / خاص:
قطع فريق نجوم الحد من مديرية الحد لحج من أوىل  بطاقات العبور إىل دور 
األربعة بعد  فوزه عىل فريق النجم األحمر الفلساين من مديرية رصد أبني بهدف 
دون مقابل يف اللقاء الذي جمعهام عرص الجمعة يف افتتاح مواجهات الدور ربع 
النهايئ لبطولة شهداء محور يافع الكروية التي تقام أحداثها عىل  ملعب السالم 
تحت تنظيم وارشاف نادي مثر الريايض وبالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة 

م/لبعوس.
  املباراة كانــت رسيعة ومثرية منذ البداية حيث اســتامع فريق النجوم ومع 
الربع الساعة االوىل من افتتاح التســجيل بهدف صاروخي لالعب عامر شعيله 
من  خارج املنطقة، هدف اشــعل فيها اجواء املبــاراة وحاول فريق النجم االحمر 
بأكرث من مرة ملعادله النتيجة والعودة لنقطة البداية ولكن دون فائدة بل كاد فريق 
النجوم ان يضاعف من جراح النجــم بهدف ثاين لوال براعه حارس املرمى لفريق 
النجم والذي انقــذ فريقه من هدف محقق، وقبل صافرة النهاية بقليل كاد النجم 
زين الشــبح  ان يعدل النتيجة لفريقه بكرة صاروخية تصدى لها الحارس نارص 

موجر ايضا برباعة لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة هدف دون رد.
الشــوط ثاين كان فيه النجم مهاجاًم منذ البداية وشــن عده محاوالت عىل 
املرمى كان لها حارس النجوم باملرصاد حيث كانت ابرز تلك الكرات راسية املدافع 
صابر عبدالقادر، ثم تلتها هجمه للنجم زين الشــبح تصــدى لها الحارس عىل 
دفعتني، استمر الضغط الهجومي لفريق النجم ولكن قابله استبسال دفاعي من 
فريق النجــوم واللعب ع الهجامت املرتدة لتمر باقي الدقائق دون اي جديد ليطلق 
حكــم املباراة نهاية اللقاء بفوز فريق النجوم بهــدف نظيف ليخطف بذلك الفوز 
فريق النجوم  أول بطاقات دور االربعــة منتظرًا الفائز من مباراة تالل الصالحي 
والنرص الحمومي بينام ودع النجم االحمر الفلساين البطولة بعد اداء رائعة قدمه 
يف هذه املباراة.. ونال جائزة افضل العــب يف املباراة نارص موجر حارس فريق 

نجوم الحد واملقدمة من اتحاد يافع .

األمناء/ متابعات :
أظهر منتخب املغرب "العني الحمراء" ملنافسه األردين، وهزمه بقسوة "0-4"، 
أمس الســبت، يف استاد أحمد بن عيل املونديايل، لحساب الجولة الثانية من دور 

مجموعات كأس العرب.
وكرر أســود األطلس بذلك فوزهم عىل فلســطني بذات النتيجة، يف الجولة 
األوىل، لينفردوا بالصدارة برصيد "6" نقــاط، بينام بقي رصيد األردن 3 نقاط، 

يف املركز الثاين.
وأحــرز أهداف املغرب يحيى جربان "4"، وبدر بانون "24"، ومحمد الشــيبي 

"45"، وسفيان رحيمي من رضبة جزاء "88".

يف حفل فني بهيج.. االأ�ست�ذ كرمي منري يكرم العبي فريق املين�ء اأبط�ل ك�أ�س اجلمهورية لكرة ال�سلة

بفوزه على االحت�د االتف�ق يحرز بط�قة الت�أهل الث�نية لنه�ئي بطولة ك�أ�س اأبط�ل اأندية وادي ح�سرموت

جنوم احلد اأول املت�أهلني لن�سف نه�ئي 
دوري �سهداء حمور ي�فع

املغرب يوا�سل عزف 
الرب�عي�ت يف �سب�ك االأردن

رياضة


