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عدن / األمناء / عالء عياش :

اقتنــص فريق املنصورة فوزا قاتال عىل منافســه 
فريق امليناء بهدف يف الوقت بدل الضائع للمباراة التي 
جمعت الفريقني عىل ملعب الشــهيد الحبييش بكريرت 
يف إطار مباريات الجولة الخامسة لدوري عدن املمتاز 
لكرة القدم لألندية والذي ينظم برعاية محافظ املحافظة 
األستاذ أحمد حامد مللس وبالتنسيق مع مكتب الشباب 

والرياضة بعدن .
وبهذا الفوز يواصل العبو فريق املنصورة حضورهم 
القوي بتقديم العروض املميزة يف منافسات البطولة ، 
رافعا رصيده يف بنك الدوري إىل تســع نقاط من أربع 

لقاءات خاضها الفريق خالل مشواره يف البطولة .
وشــهدت مجريات املباراة يف شوطها األول اندية 
واثارة من جانب الفريقــني ، أتيحت من خاللها فرصا 
ســانحة للتهديف  وخاصة يف النصف األول من دقائق 
بالشكل  يتم اســتغاللها  املنصورة مل  لفريق  الشــوط 
املثايل. يف حني شــهد النصف الثاين من الشوط األول 

اســتفاقة لالعبي امليناء من خــالل خلق فرص خطرة اقلقــت كثريا دفاعات 
املنصورة لينتهي الشوط دون جديد .

وتواصلت يف الشوط الثاين فواصل اإلثارة والتشويق من جانب الطرفني 
مع كرثة املناوشــات والفرص الخطرة وخاصة من جانب فريق املنصورة الذي 
حاول يف الوصول إىل شباك حارس امليناء الذي كان موفقا يف الذود عن مرماه 
ومتكن يف ابعاد الخطــورة عن مرماه برباعة ، وبينــا والجميع كان يتوقع 
انتهاء اللقاء بنتيجة التعادل الســلبي ، يحتســب حكــم اللقاء يف الوقت بدل 
الضائع ركلة جزاء بعد ملس الكرة يد مدافعي امليناء داخل منطقة الجزاء نفذها 
بطريقة سليمة البديل محمد العنربي محرزا هدفا مثينا ينتهي عىل إثره اللقاء 

بفوز املنصورة بهدف دون مقابل .
أدار املباراة باقتدار طاقم تحكيم مكون من: خالد أحمد الوحييش ) ساحة 
( وســاعده عىل الخطوط خالد فتحي محمد و سامل عيل الحاوي ، وكان رابعا 
عبدالرحمن حســن الدميني ، وراقبها فنيا عاد انــور وجدي ، يف حني كان 

القدير سيف محمد غالب مقيا للحكام .
يف نهاية اللقاء تم اختيار حارس مرمى فريق امليناء ســامل عادل عبدالله 
للفوز بجائزة أفضــل العب يف املباراة وذلك بفضل تألقــه الكبري يف اللقاء ، 
وســلمها العب القرن الجوهرة أبوبكر املاس قائــد التالل واملنتخبات الوطنية 

سابقا ورئيس اللجنة املنظمة لدوري عدن املمتاز.

أبني/ األمناء/ اللجنة اإلعالمية 

حجز فريقا شــقرة والفجر الجديد أول بطاقتي العبور إىل 
محطة املربع الذهبــي يف أوىل مواجهات دور الثانية لتجمع 
أندية الدلتــا يف بطولة كأس الذكرى الـــ 58 لثورة 14 أكتوبر 
املجيــدة ألندية محافظة أبني ، التي تقــام برعاية معايل وزير 
الشــباب والرياضة نايف صالح البكري ومحافظ محافظة أبني 
اللواء الركن أبوبكر حسني ســامل ورئيس االتحاد اليمني العام 
لكرة القدم الشــيخ أحمد صالح العييس و بالتنسيق مع االتحاد 
العام للعبة ومكتب وزارة الشباب والرياضة باملحافظة وتنظيم 
فرع اتحاد اللعبة باملحافظة ، التي يشــارك فيها 20 فريقا وزع 
إىل خمــس مجموعات اعتمد فيها نظام خروج املغلوب من مرة 

واحدة.  
وأعلن فريق شقرة نفســه أول املتأهلني كبطل للمجموعة 
الثانية بعد أن تجاوز عقبة منافســه الجيــل الصاعد، بركالت 

الرتجيح )3/4(، بعد انتهاء األوقات األصلية بالتعادل السلبي من دون أهداف، 
يف اللقاء الذي جمعها عىل ملعب الفقيد حيدرة البيتي يف مديرية خنفر .

ويف اللقاء  الذي جمع فريقا الفجر الجديد وبنا عىل ملعب البلدية الرتايب 
مبديرية زنجبار ضمن آخر مباريات املجموعة االوىل الذي شهد احداث مؤسفة  
تســببت يف عدم اكتال رضبات الرتجيح بعــد تعادلها االيجايب بهدف ملثله 
سجل هدف االسبقية   لفريق الفجر الجديد بواسطة نارص عبدالله عمر باخلوق 
يف د / 27 فيا أدرك هدف التعديل لفريق بنا عبدالله زيد يف د/ 37 من الشوط 
االول ،  حيث اقرت لجنة املســابقات يف اتحاد كرة القدم اســتكال الرضبات 

الرتجيحية بعد تنفيذ ركله لكل منها عرص يوم أمس االثنني عىل ملعب الفقيد 
حيدرة البيتي مبديريــة خنفر و توقيف العب فريق الفجر الجديد محمد نارص 
فضل ثالث مباريات بســبب ســلوكه غري الريايض تجاه الحكم الرابع ابتداء، 
من أعــادة ركالت الرتجيح اال ان فريق بنا اعرتض عىل قرار لجنة املســابقات 
ورفض تنفيذ ركالت الرتجيح لتنحســب النتيجة لفريق الفجر الجديد كمتصدر 
للمجموعة االوىل  يف انتظار الفائز من مواجهة عرفان و زاره الذي سيشارك 
يف مربع الكبار يف انتظار بطل املجموعة الخامسة لتجمع يافع لتحديد بطل 

بطولة كأس 14 اكتوبر ألندية أبني.

ريــاضة

األمناء/ متابعات :

بدأ نادي تشيليس، مفاوضات التعاقد مع أحد الالعبني البارزين يف 
خط الدفاع بصفوف يوفنتوس.

وينتهــي عقد ماتياس دي ليخت مــع يوفنتوس يف صيف 2024، 
علًا بوجود رشط جزايئ بقيمة 125 مليون إسرتليني.

ووفًقا لصحيفة »ذا صن«، فإن مسؤويل تشيليس بدأوا املفاوضات 
مــع اإليطايل مينو رايوال، وكيل دي ليخت، حول إمكانية إبرام الصفقة 

يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وكان رايوال قــد رصح لإلعالم، بأن ماتياس دي ليخت قد يرحل عن 

صفوف يوفنتوس يف الصيف املقبل.
وأشــارت الصحيفة إىل أن تشــيليس أبرز فريق تحدث معه رايوال 
بشــأن صفقة دي ليخت، لكنه عــرض املدافع الهولنــدي أيًضا عىل 

برشلونة ومانشسرت سيتي.
وأوضحت أن رحيــل ماتياس دي ليخت عــن يوفنتوس لن يكون 
سهاًل، ألن النادي اإليطايل ال يخطط ملنح أي تخفيض عىل قيمة الرشط 

الجزايئ.

األمناء/ متابعات :

كشف تقرير صحفي بريطاين، أمس اإلثنني، عن موقف اإليطايل أنطونيو 
كونتي، املدير الفني الســابق إلنرت ميالن، من تدريب مانشســرت يونايتد هذا 

املوسم.
ووفًقــا لصحيفة »مــريور« الربيطانيــة، فإن الرنويجــي أويل جونار 
سولسكاير، املدير الفني ملانشسرت يونايتد، يتعرض لضغوط كبرية، بعد الهزمية 

أمام ليسرت سيتي بنتيجة )4-2( يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأشارت إىل أن سولسكاير، يتمتع حتى اآلن بدعم إدارة مانشسرت يونايتد، 

لكن املوقف قد يتغري مع خوض الفريق سلسلة من املباريات الصعبة املقبلة.
وأوضحت أن كونتي يعد االســم األبرز حالًيا لخالفة سولســكاير، بسبب 
خرباته يف الفوز بالبطوالت، باإلضافــة إىل كونه ال يعمل منذ الرحيل عن إنرت 

ميالن يف الصيف املايض.
وذكرت أن كونتي نفسه سيكون منفتًحا عىل قيادة الشياطني الحمر، ألن 

األخري يتمتع باملعايري التي يبحث عنها املدرب اإليطايل.
وقالت الصحيفة الربيطانية، إن كونتي يريد تدريب فريق لديه القدرة عىل 
املنافسة، ولهذا الســبب رفض قيادة توتنهام، بينا لن يعاين من هذه املشكلة 

مع الشياطني الحمر.

املن�ضورة ينهي �ضمود امليناء يف الوقت بدل ال�ضائع بدوري عدن املمتاز

�ضقرة والفجر اجلديد يتاأهالن اإىل املربع الذهبي لبطولة اأكتوبر الكروية لأندية اأبني

اليوم.. الأوملبي اليمني يواجه الفلبني وديا يف مع�ضكر الدوحة
األمناء/ متابعات :

يخوض منتخب اليمن األوملبي اليوم الثالثاء مباراة 
تجريبية أمام نظريه الفلبيني، الثالثاء ، ضمن معسكره 
للتصفيات  الدوحة، استعدادا  القطرية  بالعاصمة  املقام 

اآلسيوية املؤهلة إىل نهائيات آسيا تحت 23 عاما.
ويســعى الجهاز الفنــي، بقيادة أمني الســنيني، 
لتصحيح أخطاء املواجهة الودية السابقة أمام فلسطني 
)0-0( بالســعودية، اســتعدادا النطــالق التصفيات 

اآلسيوية يوم 25 أكتوبر الجاري.
وخاض منتخــب اليمن حصة تدريبية مســائية،  
األحد، مبلعــب جامعة قطر يف الدوحــة، عقب إعالن 
نتائج املســحة الطبية، التي أكدت خلــو البعثة من أي 

إصابة بفريوس كورونا.
وبذل الالعبون الـ23 جهودا كبرية يف أجواء عالية 
القطرية، بحثا عن حجز  العاصمة  الرطوبة تشــهدها 
مكان لهم يف التشــكيلة األساســية قبل الدخول يف 

املنافسات الرسمية.

ت�ضيل�ضي يبداأ التفاو�س مع جنم يوفنتو�س

الك�ضف عن موقف كونتي من تدريب مان�ض�ضرت يونايتد


