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تعز/عبدالسالم فارع 
ــات األسبوع الخامس من  ضمن منافس
ــن املحطة رقم  ــرة القدم وم ــدوري العام لك ال
ــىل ملعب  ــس الجمعة ع ــرص أم ــل ع 29 تقاب
ــا بتعز فريق الصقر الحاملي  الصقر ببريباش
مع ضيفه وحدة صنعاء، وذلك يف لقاء كروي 
ــى لصالح  ــوطه األول الذي انته ــب يف ش رتي
ــر بهدف العماد بن منصور والذي جاء  الصق

يف الدقيقة الـ42 من رأسية جميلة متقنة.
شوط اللقاء األول 

ــاب الرتكيز  ــوط اللقاء األول غي عاب ش
الذهني من قبل العبي الفريقني حيث غابت 
ــاوالت الهجومية  ــن املح ــورة يف كثري م الخط
ــاح والتي كان صقور  ــي لم يكتب لها النج الت
ــري مربر عند  ــتهلوها بإهدار غ ــة قد اس الحامل

ــم األول من  ــر القس ــن عم ـــ14 م ــة ال الدقيق
ــة الوحدوية  ــدت العارض ــاء حينما تص اللق
ــديدة املهاجم الصقراوي عماد منصور  لتس
ــرد عميل للمحاوالت املتتالية  والتي جاءت ك
يف وسط ملعب الصقر من لدن كل من: أحمد 
ــود خليل – أبايل  ــوس – عيل حم عبدالله عل
ــي – ندومبي لوكوكو وهي محاوالت  يونيجيت
ــم  ــبه عقيمة تصدى ملعظمها كل من باس ش
ــؤاد – محمد فتحي –  ــعيد العاقل محمد ف س
محمد فيصل عبده لريتبوا من خاللها بعض 
ــزة لكنها جوبهت  ــة املرك ــات الهجومي الطلع
ــاع  ــل الدف ــن قب ــق م ــد واف ــا بتص يف مجمله
ــراء  ــة الحم ــم القلع ــادة نج ــداوي بقي الوح
ــارص محمد  ــيل ن ــر ع ــم الصق ــبق ونج األس
ــاعد وعبداملعني عيل  وزمالئه محمد عيل مس
ــاءت الدقيقة الـ42 من عمر الحصة  إىل أن ج
األوىل من اللقاء حينما جاء الصقراوي عماد 

ــاء امللعب  ــراح يف كل أرج ــور لينرش األف منص
ــش اآلمال  ــبق الذي أنع ــرازه لهدف الس بإح
ــق األربع  ــى من الدقائ ــا تبق ــري األداء فيم وغ
لشوط اللقاء األول بما فيها الدقيقة املضافة 

كبدل ضائع.
األمطار تؤجل

ــي والذي كان قد  ــوط اللقاء الثان أما ش
ــط هطول األمطار الغزيرة فإنه  ــتهل وس اس
ــق وحينما تبني  ــرش دقائ ــرث من ع ــم يدم أك ل
ــني عدم إمكانية  ــاحة عيل الحس لحكم الس
مواصلة املباراة يف ظل األجواء املمطرة أطلق 
ــىل أن تتاح فرصة للقائمني  صافرة الختام ع
ــبة  ــفط املياه الراكدة واملرتس عىل امللعب بش
ــري التحرك  يف كل مربعاته وبطريقة تعيق س
ــواء وبعد أن تبني  لالعبني وللكرة عىل حد س
ــط  ــم التحكيم عدم إمكانية اللعب وس لطاق
تلك األجواء تقرر تأجيل املباراة إىل الساعة 

الثامنة والنصف من صباح اليوم.
ــعود عبدالله السوادي  مثل الصقر: س
ــعيد العاقل –  ــم س ــد فؤاد عمر – باس – محم
ــد فيصل  ــي – محم ــي عبدالغن ــد فتح محم
عبده – عصام صالح الورايف – وليد الحبييش 
ــازي – عماد  ــني الغ ــار- حس ــعبان النج – ش

منصور – محسن محمد حسن.
ــم  -  ــده قاس ــام عب ــدة: عص ــل الوح مث
ــارص محمد  ــيل ن ــاعد – ع ــيل مس ــد ع محم
ــني عيل  ــيش – عبداملع ــيل الحبي ــوان ع – رض
ــد عبدالله  ــري – أحم ــح العم ــد صال – محم
علوس – عيل حمود خليل – ندومبي لوكوكو 

– دانيل نوري – عمر عبدالعزيز.
ــني – إيهاب  طاقم التحكيم: عيل الحس
ــل  ــارص – خلي ــيل ن ــيم ع ــل – مكس بارشاحي
املعمري، وراقبها محمود الصباحي – عادل 

عمر ومن فرع االتحاد عبدالقادر الرشيف.

املكال/فهمي باحمدان
ــوز األول  ــعب حرضموت الف ــق فريق ش حق
ــة الدرجة االوىل  ــه يف بطولة الدوري العام ألندي ل
ــم الريايض  ــدم (دوري النخبة) للموس لكرة  الق
يف  ــادل  وتع ــائر  خس ــالث  ث ــد  بع  2014/2015

الجوالت األربع املاضية.
ــجل عرص أمس  ــعباوي االول س الفوز الش
ــاب  الضيف فريق فحمان ابني  الجمعة عىل حس
ــرتف النيجريي  ــف حمل توقيع املح بهدف نظي
ــعب فابيانو  ــق الش ــط هجوم فري ــد يف خ الجدي
ــد بارادم باملكال  ــاراة احتضنها ملعب الفقي يف مب
ــة للدوري العام يف رحلته  ضمن الجولة الخامس

األوىل (ذهاب).
ــعب هدف املباراة الوحيد  سجل فريق الش
ــق املهاجم النيجريي  ــة األوىل عن طري يف  الحص
ــي اول  ــوط  وه ــذا الش ــف ه ــو يف منتص فابيان
ــعب قد  ــب، وكان الش ــارك فيها الالع ــاراة يش مب

ــر غري أن  ــق هدف مبك ــا بغية تحقي ــدأ مهاجم ب
ــف وجاراه يف كثري  ــف كان باملرصاد للمضي الضي
ــى الحارس  ــح يف الوصول ملرم ــات ونج من األوق
ــعباوي احمد كرامه دون أي جديد يف املقابل  الش
ــاراة الوحيد  ــجيل هدف املب ــعب بتس نجح الش
ــق حلمي باحفص  ــلها املتأل من كرة جميلة أرس

للنيجريي فابيانو.
ــعب للحفاظ  ــوط الثاني تراجع الش  يف الش
ــو الرتاجع الذي اثر عىل الفريق   عىل النتيجة وه
ــة التقدم والهجوم،  ــرى بالفريق مواصل وكان اح
ــعباوي  ــع الش ــان الرتاج ــتغل فحم ــا اس عموم
ــبه  ــيطرة ش للمنطقة الخطرة ونجح يف فرض س
ــاد املضيف  ــات اللعب مع اعتم ــة عىل مجري تام
ــعب عىل املرتدات التي كانت ستؤدي  فريق الش
ــاع بقيادة  ــوال صالبة الدف ــة النتيجة ل اىل معادل
ــاندة من  النيجريي دينيس وعماد الخامر وبمس
ــارس البارع احمد  ــط وخلف ذلك الح خط الوس

كرامه.
وشهد هذا الشوط اهدار فريق فحمان ركلة 

ــاراة اذ تصدى  ــتقلب موازين املب ــزاء كانت س ج
ــي نفذها وجدي  ــن لركلة الجزاء الت القائم االيم
ــه قائد, بعدها واصل فحمان زحفه وبقوة  عبدالل
نحو املرمى الشعباوي ودفع مدربه شهاب الدين 
ابوبكر بتعزيزات لخط الهجوم لكنها لم تفلح يف 
ــعب  تعديل النتيجة من جانبه اجرى مدرب الش
ــق يف اول مباراة له  ــاد الفري ــور الذي ق انور عاش
ــرة واملنتصف بعد  ــط املؤخ ــريات لتدعيم خ تغي

االعتماد عىل املرتدات.
لينتهي اللقاء بفوز اول للشعب بهدف دون 
ــاط بينما تجمد رصيد  ــع رصيده اىل اربع نق رد رف

فحمان عند نقاطه السبع.
ــون من محمد  ــم حكام مك ــاراة طاق أدار املب
ــيل العنربي  ــس وع ــربوك قراب ــة م ــا بمعاون زكري
ــال رابعا، وراقبها اداريا هود باضاوي  ومحمد بلع
ــرع اتحاد كرة  ــدويل صالح جوبان ومن ف وفنيا ال

القدم بساحل حرضموت محمد صالح بكران.
تصوير/ أحمد باطريف

ــكال إىل  ــالل وامل ــا الت ــل فريق تأه
ــس  ــة كأس رئي ــي بطول ــف نهائ نص
ــلة التي ينظمها  الجمهورية لكرة الس
ــطته  االتحاد العام للعبة يف إطار أنش

للموسم الريايض 2014-2013م.
ــني إىل نصف  ــاء تأهل الفريق وج
النهائي بعد أن حققا الفوز يف مباراتي 

دور الـ8 اللتني أقيمتا أمس يف عدن.
ــىل نظريه  ــب التالل ع ــث تغل حي
ــب  ــيئون بنتيجة 85/ 57، فيما كس س
املكال فريق األحمدي بنتيجة 49/ 26.
ــج يتأهل الفريقيان  وبهذه النتائ
ــي لينضما إىل جانب  إىل نصف النهائ
إب  ــعب  وش ــاء  صنع ــيل  أه ــي  فريق
ــن كان قد تأهال إىل هذا الدور بعد  اللذي

حسمهما ملبارياتهما يف دور الـ8.
ــف النهائي  ــتقام مباراتا نص وس
ــث  ــدن حي ــل يف ع ــد املقب ــوم األح ي
ــالل، ويلعب  ــعب إب مع الت ــي ش يلتق
ــام املباراة  ــاء مع املكال، وتق أهيل صنع
ــابع والعرشين من  ــوم الس ــة ي النهائي

سبتمرب الجاري.

عدن /عارف علوان
عمران/ عبدالوهاب العشبي

املهرة/ مختار باداس
ــم فريق الفجر الجديد الرصاع  حس
اىل  ــة  املؤهل االوىل  ــأهل  الت ــة  ــىل بطاق ع
ــم الصعود  دوري أبطال املحافظات برس
ــوزه يف املباراة  ــر ف ــة إث ــة الثاني اىل الدرج
ــني  ــان بهدف ــق حس ــىل فري ــة ع النهائي
مقابل هدف والتي جمعتهما أمس عىل 
ــدن يف ختام مباريات  ملعب املنصورة بع
ــة ألندية أبني تجمع  دوري الدرجة الثالث

زنجبار.
ــرية يف  ــىل صيغة مث ــاء ع ــاء ج اللق
ــعى الفريقني اىل  ــالل مس ــة من خ أحداث

ــابقة  ــاوير الس ــا يف املش ــج جهودهم تتوي
ــرية العبور اىل تجمعات أبطال  ونيل تأش
ــباب املتواجدة  ــات عرب روح الش املحافظ
ــك  ــالل ذل ــن خ ــني وم ــكيلة الفريق يف تش
ــتحواذ يف  ــادالن االس ــان يتب كان الفريق
ــات  ــوع الهجم ــاراة االول وتن ــوط املب ش
ــى د/٢٩ والتي شهدت  ــني الطرفني حت ب
تسجيل حسان هدف السبق عرب العبه 
ــزاء لتمر دقائق  ــد عمر من رضبة ج محم
ــوط املتبقية عىل حالة سجال حاول  الش
ــته لكن دون  ــرف فرض افضلي يفها كل ط
ــوط االول  ــة لينتهي الش ــري للنتيج تغي

بتقدم حسان بهدف وحيد. 
ــو  العب كان  ــي  الثان ــوط  الش ويف 
ــجلون البداية التي أرادوها من  الفجر يس
ــرب  ــادل يف د/٢٠ ع ــجيل هدف التع تس
ــخونة  ــان لرتتفع س ــال عثم ــب جم الالع

ــجال هجمة هنا  ــاء  ويمر باتجاه س اللق
ــن الفجر من  ــى تمك ــاك حت ــة هن وهجم
ــان يف د/٣٥ عرب  ــدمه بهدف ث ــز تق تعزي
ــل اللقاء  ــامح عبدالله ليدخ ــب س الالع
ــرج جديد حاول  ــقه املتبقية منع يف دقائ
ــته فكان  ــول اىل غاي ــرف الوص يفه كل ط
ــو الفجر يف املوعد االفضل من خالل  العب
ــة  ــىل النتيج ــاظ ع ــىل الحف ــدرتهم ع ق
ــأهل اىل  ــو الت ــاتهم نح ــور بتطلع والعب

نهائيات تصفيات ابطال املحافظات. 
ــاء طاقم تحكيمي من عدن  ادار اللق
ــيش  ــد الوحي ــراس ازهر ومحم ــادة ف بقي
وحامد حاجب وجمال احمد عبده رابعا 
ــاض عثمان  ــالم املوقري وري وراقبها س

مراقبا للحكام.
عمران

ــدة عمران من بلوغ  أقرتب فريق وح

ــة الثالثة  ــن دوري الدرج ــدور الثاني م ال
ــرة القدم بعمران ، وذلك بعد فوزه أمس  لك
ــة بهدفني مقابل  ــباب حباب عىل فريق ش
ــىل ملعب  ــذي أقيم ع ــاء ال ــدف يف اللق ه

مدينة الثورة الرياضية.
ــىل  ع ــدة  الوح ــو  العب ــيطر  وس
ــباك  مجريات اللقاء وتمكنوا من زيارة ش
ــن املباراة عرب  ــة يف الدقائق األوىل م حباب
ــتفاد من  ــب محمد البوني الذي اس الالع
ــأ فادح من حارس حبابه ليتمكن من  خط
ــجيل الهدف األول للوحدة ، وأضاف  تس
ــعيد عيل الهدف الثاني يف نهاية  زميله س
ــرية  األخ ــق  الدقائ ويف  األول،  ــوط  الش
ــق حبابة  ــي تمكن فري ــوط الثان ــن الش م
ــجيل الهدف  ــص النتيجة بتس ــن تقلي م
ــد الحبابي ..  ــب محم ــد عرب الالع الوحي
ــتحق للوحدة  ــوز مس ــي اللقاء بف لينته
ــًال املركز  ــدف محت ــل ه ــني مقاب بهدف

األول يف املجموعة األوىل.
ــب  تغل ــة  الثاني ــة  املجموع ويف 
ــه  ــىل منافس ــران ع ــباب عم ــق ش فري
ــة  ــداف نظيف ــة أه ــر بثالث ــالم خم س
ــب  ــطة الالع ــا بواس ــجلت جميعه س
ــذي ليمنح فريقه صدارة  مختار املاخ

املجموعة الثانية.
ــك  ــد املل ــس عب ــاءات أم أدار لق
ــد  وخال ــض  معي ــد  ومحم ــن  حمدي
ــي  الزيلع ــماعيل  وإس ــي  القين
ــد وإبراهيم عزواء ،  ــرزاق محم وعبدال
وراقب املباريات من فرع االتحاد عقل 

الحايطي وعبدالوهاب محمد.
المهرة

ــباب  ــاحل عىل ش فاز فريق الس
ــاء  اللق يف  ــد  وحي ــدف  به ــيحوت  س
ــاح مباريات  ــا يف افتت ــذي جمعتهم ال
ــات  ــن تصفي ــة ضم ــة الثاني الجموع
ــدم  ــرة الق ــة لك ــة الثالث ــة الدرج أندي
ــهدت  ش ــث  حي  ، ــرة  امله ــة  بمحافظ
ــات متبادلة  ــاً وهجم ــاراة أداء قوي املب
ــول إىل  ــن أجل الوص ــني م ــني الفريق ب
ــباك ، وكان الهدف  املرمى وخدش الش
ــاحل  ــق الس ــة فري ــم ملصلح الحاس
 ، ــلم  مس ــان  جمع ــب  الالع ــع  بتوقي
ليحصد الساحل نقاط أوىل مبارياته.

ــاراة أخرى حقق األخوين  ويف مب
فوزاً هاماً عىل ضبوت بهدفني نظيفني 
ــني  ــطة الالعب ــجيلهما بواس ــم تس ت
ــالم لينعش  ــوت وعيل س ــعيد مبخ س
ــىل بطاقة املحلق  ــة ع آماله يف املنافس
ــارته يف املباراة  ــوض خس ــث ، وع الثال
ــا ضبوت فقد  ــة أمام خيبل ، أم املاضي
لعب بروح عالية بعد تحقيقه التعادل 
يف مباراته السابقه أمام السالم .. لكنه 
ــرص التي  ــد للف ــاء الجي ــد لإلنه افتق
ــة  أتيحت له وغابت عن العبيه اللمس
ــرية .. ليفوز األخوان رافعاً رصيده  األخ
ــد رصيد ضبوت  ــالث نقاط وتجم إىل ث

عند نقطة واحدة.

المستضيف تقدم 1/صفر

األمطار تؤجل لقاء الصقر والوحدة 

ــد هانز يواكيم ايكرت قايض لجنة القيم التابعة لالتحاد  أك
ــخاص فقط اطلعوا عىل  الدويل لكرة القدم (الفيفا) أن أربعة أش
ــول عىل حق تنظيم  ــاص بعملية التصويت للحص التقرير الخ
ــتكمال التحقيقات  ــم يف 2018 و2022 وأنه يتوقع اس كأس العال

بنهاية أكتوبر املقبل أو يف أوائل نوفمرب القادم.
وحصل القايض األملاني عىل تقرير مكون من 430 صفحة 
ــق بعد عام من تحقيقات  ــة إىل 200 ألف صفحة من الوثائ إضاف

األمريكي مايكل جارسيا.
ــيا حق استضافة كأس العالم 2018 فيما فازت  ونالت روس
ــة تصويت واحدة  ــم نهائيات 2022 بعد عملي قطر برشف تنظي

يف ديسمرب 2010.
ــف يف الربازيل  ــذا الصي ــالق كأس العالم ه ــل انط ــن قب لك
زعمت صحيفة صنداي تايمز الربيطانية اطالعها عىل "ماليني 
ــري محمد بن  ــغ مدفوعة من القط ــري إىل مبال ــن الوثائق" تش م
ــؤولني من  ــابق للجنة التنفيذية للفيفا إىل مس همام العضو الس

أجل الحصول عىل دعم مللف بالده الستضافة نهائيات 2022.

ــم القضائي التابع للجنة القيم يف  وقال ايكرت رئيس القس
ــخاص  ــس الجمعة "هذا التقرير اطلع عليه أربعة أش الفيفا أم

فقط وال أحد آخر سواء يف الفيفا أو يف أي منظمة أخرى."
ــخ  ــة يف زوري ــم الرياضي ــي للقي ــر عامل ــاف يف مؤتم وأض
ــة التقرير باحرتافية ولم نمنح  "يمكنكم التأكد انه يمكننا حماي

أي شخص حق االطالق عليه."
ــر أو بداية  ــق بنهاية أكتوب ــال التحقي ــى إكم ــع "أتمن وتاب

نوفمرب. أتفهم أن األمر عاجل."

4 أشخاص أطلعوا فقط على تحقيقات مونديايل روسيا وقطر

شعب حضرموت يتغلب على فحمان بهدف فابيانو

التالل واملكال إىل نصف نهايئ كأس 
رئيس الجمهورية لكرة السلة

افتحت رئيسة كوريا الجنوبية غيون هاي بارك أمس  
ــابعة عرشة التي تستضيفها  ــيوية الس دورة األلعاب األس

بالده حتى 4 أكتوبر.
ــدة  ــمية ع ــخصيات رس ــاح ش ــل االفتت ــرض حف وح
ــات الرياضية الدولية  ــاء بعض االتحادات واملنظم ورؤس
ــي توماس  ــة الدولية األملان ــس اللجنة األوملبي ــم رئي أبرزه
ــرشف عىل  ــيوي امل ــي اآلس ــس األوملب ــس املجل ــاخ، ورئي ب
ــد الصباح  ــد الفهد األحم ــي أحم ــاب الكويت ــم األلع تنظي
وممثلو وفود 45 دولة أسيوية أرسلت نحو 10 آالف ريايض 

للمنافسة عىل مدى أسبوعني.
ــري أزمة يف  ــمس املرشقة» الذي يث ــعار «الش تحت ش

إنشتون
وكرس مخرج الحفل التقليد القديم الذي جرت عليه 
ــد كلياً عىل اإلضاءة  ــلوباً جديداً ال يعتم العادة وابتكر أس

وإنما عىل أشهر نجوم الفن والغناء يف بالده.
ــب أغنية «غانغام  ــى النجم العاملي بيس صاح وغط
ــتايل» وفرقتا «إكسو» و»جيه واي جيه» عىل البهرجة  س
ــاب النارية ومن  ــادة األلع ــت تحدثها ع ــي كان ــرية الت الكب

بعدها أضواء الليزر.
ــة الجنوبية  ــة الكوري ــو الغنائي ــكلت فرقة إكس وتش
ــمون  ــيول من 12 عنرصاً ينقس ــام 2011 يف س ــة ع الصيني
ــوري جايجونغ  ــي الك ــكل الثالث ــني، فيما ش إىل مجموعت
ــن الحرف  ــه واي جيه) م ــو فرقة «جي ــون وجونش ويوتش

األول ألسمائهم عام 2010.
واختريت املمثلة يونغ آي يل، نجمة الدراما التاريخية 
ــتوى آسيا بكاملها، إليقاد  الكورية واملعروفة جداً عىل مس

الشعلة.
ــا فقرات  ــيطة تلته ــاب نارية بس ــل بألع ــدأ الحف وب
ــر  ــة ومناظ ــان أوبرالي ــا أغ ــة تخللته ــتعراضية راقص اس

طبيعية سبقت استعراض الوفود املشاركة.
ــم األول من  ــو مقطوعاتها يف القس وقدمت فرقة إكس
ــدت فرقة  ــاعات، فيما أنش ــتمر لثالث س ــل الذي اس الحف
ــة «أمبتي»  ــم الثاني منه أغني ــه واي جيه» يف القس «جي

عنوان ألبومها األول.

ويبلغ عدد الرياضات يف هذا العرس الريايض القاري 
ــابقة وهو  ــباقاً ومس ــة ويتضمن مجموعها 439 س 36 لعب
ــىل الفائزين أي  ــتوزع ع ــدد امليداليات الذهبية التي س ع
ــو الصينية عام  ــن دورة غوانغج ــة ع ــان 38 ميدالي بنقص
2010 والتي كانت تضم عدداً أكرب من األلعاب (42 لعبة).

ــوو  ــهريان دونغ-غون جانغ وس ــم املمثالن الش وانض
ــيقيني الكالسيكيني ويف مقدمهم  هيون كيم وعدد من املوس
جو سومي وفرقة إنشتون الوترية املوسيقية إىل املشاركني 

يف إحياء هذا الحفل.
واختتم االحتفال عىل وقع األغنية الشهرية «غانغام 
ــيكي الصيني  ــو الكالس ــازف البيان ــة ع ــتايل» بمرافق س

الشهري النغ النغ.
ــتمتع جمهور ملعب إنشتون الذي يتسع لنحو  واس
ــيس، لكن آالف البطاقات  ــاب ب 62 ألف متفرج بظاهرة الش
ــرة يف أماكن بيع  ــت متوف ــور الحفل كان ــة لحض املخصص
ــاح، ووصل  ــة من موعد االفتت ــاعات قليل التذاكر حتى س

أعىل سعر للبطاقة إىل 1000 دوالر.
ــتون يف قلة  ــياد إنش ــية الكربى يف أس ــل الخش وتتمث
الجمهور، وأفضل مثال عىل ذلك حضور نحو 100 متفرج 
ــي لكرة القدم ونظريه اإلماراتي  فقط مباراة املنتخب األردن

ــابقة (0-1) الخميس عىل امللعب  وصيف بطل الدورة الس
ذاته.

ــؤولون عن تنظيم األسياد الحايل أسباب  ويعزو املس
ــع  ــار الواس ظاهرة ضعف الحضور الجماهريي إىل االنتش
ملواقع التواصل االجتماعي عىل شبكة اإلنرتنت والهواتف 
ــة ما يريد يف أي مكان  ــة التي تمكن أي فرد من متابع الذكي
ــب، فضًال عن  ــة للذهاب إىل املالع ــه دون حاج ــد في يتواج

االهتمام بالوضع االقتصادي بشكل عام.
ــة جنوبية تحتضن  ــتون هي ثالث مدينة كوري وإنش
ــان  ــيول (1986) وبوس ــد س ــيوي بع ــاد» اآلس «األوملبي
ــان/أبريل  ــتضافة يف 17 نيس (2002)، وفازت برشف االس
2007 بحصولها عىل 32 صوتاً مقابل 13 للعاصمة الهندية 

نيودلهي.
ــف إليها  ــة أوملبية أضي ــاب 28 رياض ــن األلع وتتضم
ــاً يف رشق وجنوب  ــارس خصوص ــاب التي تم ــض األلع بع
ــيا مثل الووشو الصينية (15 ميدالية) وهي عبارة عن  آس
ــأ  ــردي، والكبادي الهندية املنش ــواع القتال الف ــوع من أن ن
ــيباكتاكرو (6  ــرق، والس ــىل الف ــد ع ــة) وتعتم (13 ميدالي

ميداليات) وتشتهر بها تايالند والوس.
وتعترب دورة األلعاب اآلسيوية ثاني أكرب دورة متعددة 

الرياضات يف العالم بعد دورة األلعاب األوملبية الصيفية.

افتتاح دورة األلعاب األسيوية 

فوز الساحل يف المهرة.. والوحدة والشباب يتصدران بعمران

فجر أبني يتأهل إىل دوري أبطال املحافظات

»الدويل
علي النونو«

��	
���� �א�� 

أرشنا يف مقال سابق إىل أن 
العقد التسعيني كان غنيا 

بالهدافني املهرة أمثال رشف 
محفوظ وعصام دريبان 

ومحمد السحراني وعمر 
عبدالحفيظ ومحمد حسن 

«أبو عالء» وبعد اعتزالهم 
لم تر املالعب وبالتحديد 

منذ أواخر التسعينيات من 
القرن املنرصم هدافني مهرة 

باستثناء الدويل عيل النونو 
مهاجم أهيل صنعاء واملنتخب 

الوطني والذي ظل أكرث من 
عقد وهو عىل رأس الهدافني 

اليمنيني.
لقد عشق النونو الكرة 
الساحرة مبكرا يف الحارة 

واملدرسة وانضم إىل القلعة 
الحمراء يف الوقت املناسب 

ليصبح هداف اليمن األول وقد 
حافظ النونو عىل مستواه أكرث 

من عقد نتيجة الستقامته 
وحبه للكرة وأحبه جمهور 

الكرة وخاصة األهالوية 
نتيجة لتفانيه وإخالصه 
سواء لناديه األهيل أو كرة 

القدم بصفة عامة ويف األعوام 
األخرية تدارك إداريو أهيل 

صنعاء وعملوا عىل تطعيم 
الفريق وخاصة من يجيد 

تسجيل األهداف حتى يكونوا 
بديال مناسبا يف املستقبل 

للنونو بعد اعتزاله واملعروف 
أن النونو لم يبتعد عن فريقه 

إال يف حاالت نادرة لتعاقده 
سواء عىل املستوى املحيل 
أو العربي إال أنه رسعان ما 

يعود إىل عشه القلعة الحمراء 
وبالرغم من أن االمرباطور 

ابتعد عىل كسب البطوالت يف 
الخمسة األعوام األخرية إال 
أن مستوى الفريق تحسن 

كثرياً يف األعوام الثالثة األخرية 
وكاد يف املوسمني املاضيني أن 

يخطف بطولة الدوري لوال 
تهاونه يف آخر كل موسم ويف 

املوسم الحايل تصدر الدوري 
ونأمل أن يواصل تصدره حتى 
آخر الدوري وأال يتقاعس كما 

حدث يف األعوام املاضية.
الخالصة أن الدويل عيل 

النونو ذو موهبة كبرية يف 
كرة القدم وخاصة يف مجال 

التهديف ونأمل بعد اعتزاله 
أن يواصل نشاطه الريايض 

سواء كمدرب أو إداري نتيجة 
لخربته وكفاءته.


