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رياضـــة

األمناء / عدن / خاص :

متكن فريق شــباب إمناء من حجز 
مقعده اآلخــر يف الدور ربع النهايئ من 
بطولة القــدس عربية بعــد فوزه عىل 
فريق القطيعي بنتيجــة هدفني دون رد 
، يف اللقــاء الذي جمعهــا عىل ملعب 
الفقيد دحان )مصنع البالســتيك سابقا  
( وذلك يف إطار منافســات الدور الثاين 
من بطولة القدس عربية للفرق الشعبية 
بخورمكرس ، والتي ينظمها شــباب حي 
الســعادة بقيادة الكابــن أحمد عوض 
املسعودي ، مبشــاركة 32 فريقا شعبيا 
من مختلــف مديريــات محافظة عدن 
املغلوب من مرة  بنظام خــروج  يلعبون 

واحدة .
عديدة  محاوالت  شهد  األول  الشوط 
الجانبني حيث أضاع فريق القطيعي  من 

محاولتني كانت األبرز يف مجريات الشوط 
األول لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي 

بدون أهداف .
ويف مطلع الشــوط الثاين من املباراة 

بــدأ فريق شــباب إمنــاء بالضغط عىل 
مرمى القطيعي حيث متكن من تســجيل 
معاوية  الالعب  طريــق  عرب  األول  الهدف 
الفلييس ، ثم أضاف زميله رايض الشعيبي 
، بعدها حاول فريق  لفريقه  الثاين  الهدف 

القطيعي مــن العودة إىل أجــواء املباراة 
لكنهم مل ينجحوا يف ذلــك لتنتهي املباراة 
بفوز فريق شــباب إمناء بهدفني نظيفني 
، وقــد أدار املباراة الكابــن الحكم صالح 

الواحدي .

لودر / عارف علوان:

لبطولة  الذهبي  املربع  إضالع  اكتملت 
األحمدين الشــهيد أحمد نارص شــوالن 
والفقيــد أحمد نارص الحامــدي الكروية 
للفرق الشعبية التي تقام يف قرية السدرة 
مبديرية لودر بدعــم من الرئيس الفخري 
الرياضية  والشــخصية  الســدرة  لفريق 
الداعمة صالح طويرق وعدد من املغرتبني 
من أبناء املنطقة مبشــاركة 16 فريقا من 
مديريتــي لودر وموديــة وبنظام خروج 

املغلوب من مرة واحدة. 
وقــد اقيمــت  آخــر مواجهاته دور 
الثانية والتي جمعت بني فريقي الرباعم 
وهالل الخالف والتي حســمها أبناء لودر 

الرتجيح  ركالت  عــرب  لصالحهم  الرباعــم 
)3/4( بعد انقضاء الوقت األصيل بالتعادل السلبي يف لقاء طغى عليه 

الحذر الشديد وانعدام فيه الخطورة عىل املرميني. 
وبهذه النتيجة أصبحت لقاءات الدور نصف النهايئ عىل الشــكل 

التايل :-
أمل الحضن × أهيل الرصة  الخميس املوافق 29 أكتوبر 

قوز النخعني × الرباعم لودر   الجمعة 30 أكتوبر 
والفائزان من هاتني املباراتني ســيلتقيان يف املباراة النهائية التي 

تقرر إقامتها يوم االثنني القادم املوافق 2 نوفمرب 2020م.

األمناء / متابعات :

 أكد تقرير صحفي إيطايل، ســعي إنــرت ميالن ويوفنتوس، 
للتعاقد مع النمساوي ديفيد أالبا، ظهري بايرن ميونخ، يف املريكاتو 

الصيفي املقبل.
وينتهي عقد أالبا )28 عاًما( مع بايرن بنهاية املوسم الجاري، 

مع  التفاق  يتوصل  ومل 
التجديد حتى  ناديه عىل 

اآلن.
موقــع  وبحســب 
»كالتشــيو مريكاتــو« 
بايرن  فــإن  اإليطايل، 
جميــع  يف  فشــل 
محاوالتــه لتجديد عقد 
خالل  آخرها  وكان  أالبا، 
يوم  تم عقدها  جلســة 
املايض بحضور  الجمعة 
بيني  ووكيلــه  والــده 
زهــايف، حيــث رفض 

الالعب العرض.
وقــدم بايرن عرًضا 
قيمتــه 11 مليون يورو 
إىل  باإلضافة  ســنويًا، 
إضافيــة  ماليــني   6
كمكافــآت حتــى عام 
2026، إال أن أالبــا كرر 
طلبه بالحصول عىل 15 

مليون يورو سنويًا.
ويراقب إنرت ويوفنتــوس موقف الالعب عن كثب، حيث تلقيا 

أنباء سارة بتعرث مفاوضاته مع بايرن.
لكن اليويف واإلنرت ســيواجهان منافســة رشسة للغاية من 
األندية اإلســبانية واإلنجليزية الطامحة لضم أالبا، وكذلك باريس 

سان جريمان.

املكال  / فهمي باحمدان :
 

يواصل اتحاد التايكوندو بساحل 
حرضموت تحضرياته لتنظيم بطولة 
إبراهيــم أحمــد الحبيش  الفقيــد 
التي  الخامسة  نسختها  يف  السنوية 
ستقام يف الفرتة من 5 اىل 7 نوفمرب 
القادم يف اطار االنشطة والفعاليات 
الجارية حالياً ضمن خطة النشــاط 
العــام ملكتــب الشــباب والرياضة 
أحدى  ومبشاركة  حرضموت  بساحل 
عرش نادياً , تســعة منها من ساحل 
حرضموت إىل جانب نادي ســيئون 
محافظة   مــن  ونادي  الــوادي  من 
الضالــع ســيتحدد الحقــا،  وهذه 
املشــاركة ألول مرة بعد ان شــهدت 
النسخ األربع املاضية  مشاركة أندية 

الساحل فقط .

الســاحل  تايكونــدو  وينظــم 
هذه البطولة ســنوياً وفاءاً وتقديراً 
الحبيش  إبراهيم  الفقيــد  لعطاءات 
حرضموت  لرياضة  الكثري  قدم  الذي 
وأحد  الوطنية  الشــخصية  باعتباره 
الريايض يف  العمــل  أبرز قيــادات 
أثــراً طيباً بني  الذي ترك  حرضموت 
أوســاط الرياضيــني الزال الجميع 

يتذكره بتلك الصفات الحميدة .
إقامة دورة  البطولة  وستســبق 
الحكام املستجدين التي ستشهد أيضا 
املشاركة يف  األندية  مشاركة مدريب 
البطولة بهدف اطــالع الجميع عىل 
إدارة  اللعبة وطرق  مستجدات قانون 

البطوالت عىل الراصد اإللكرتوين.
تكريم  أقر  قد  اللعبة  اتحاد  وكان 
اللعبة عىل  رواد ومؤسيس  من  عدد 

هامش البطولة.

األمناء / متابعات :
 

 كشــف تقرير صحفي فرنيس، عن الرشط الذي وضعه كيليان مبايب، لبدء 

مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جريمان.

ويرتبط مبايب بعقد مع ســان جريمان حتى صيــف 2022، يف الوقت الذي 

يستعد فيه ريال مدريد وليفربول لضمه الصيف املقبل.

وبحسب موقع »le10sport« الفرنيس، فإن مبايب اشرتط رحيل املدرب األملاين 

أواًل  توخيل  توماس 

حول  التفاوض  قبل 

وهي  عقده،  تجديد 

الرغبــة التي تتفق 

الربازييل  رغبة  مع 

ليونــاردو، املديــر 

الريــايض لســان 

جريمان.

وتوترت العالقة 

ليونــاردو  بــني 

الفرتة  يف  وتوخيل 

بعدمــا  األخــرية، 

خرج املدرب األملاين 

وهاجم إدارة النادي 

عىل املأل بسبب عدم 

تدعيــم الفريق مبا 

يحتاج من صفقات.

وأشــار التقرير، إىل أن ليوناردو كان سيطلب من اإلدارة رحيل توخيل والذي 

ينتهي عقده بنهاية املوســم الجاري، إال أن التحــدي األكرب حالًيا هو تجديد عقد 

مبايب.

وأضاف التقرير، أن مبايب يواجه بعض املتاعب مع أســلوب توخيل يف إدارة 

املباريات، حيث مل يعد املهاجم الشــاب متحمًسا ألســلوب املدرب األملاين، ولذلك 

يرغب يف التغيري.

وســوف ينظر مبايب يف مستقبله مع باريس ســان جريمان فقط يف حال 

رحيل توخيل خالل األشهر املقبلة.

احتاد التايكوندو ب�ساحل ح�سرموت يوا�سل حت�سرياته لتنظيم �سباب اإمناء اأخر املتاأهلني اإىل ربع نهائي من بطولة القد�س عربية بخورمك�سر
بطولة الفقيد احلب�سي اخلام�سة ودورة حكام اللعبة 

مبابي ي�سرتط رحيل توخيل 
لبدء مفاو�سات التجديد ..

اإكتمال اإ�سالع املربع الذهبي لبطولة الأحمدين ب�سدرة لودر

اإنرت ويوفنتو�س ي�ستعدان لالنق�سا�س على جنم بايرن 


