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عدن/ األمناء/ عالء عياش:

ذكرى  املنصــورة كأس  فريــق  أحــرز 
أربعينية الشهيد القائد هدار الشوحطي، قائد 
اللواء الرابع دعم وإســناد، وذلك بفوزه عىل 
فريق االنطالق بهدف دون مقابل يف الفعالية 
التي أقيمت عىل ملعب نادي االنطالق مبدينة 
الوهط، بدعم ورعايــة مكتبة الهالل للدعايا 

ومطبعة امجرباء الحديثة.
واســتطاع فريــق املنصــورة عدن يف 
تحقيق الفــوز وإحــراز كأس الفعالية التي 
نظمها نادي االنطالق بالوهط، تخليًدا لذكرى 
أربعينية الشهيد القائد هدار الشوحطي قائد 
الرابع دعم وإســناد والذي ارتقى إىل  اللواء 
جوار ربه شهيدا يف جبهة الحد بيافع املوافق  
6 سبتمرب، بعد مسرية نضالية حافلة بالعطاء.

شــهدت مجريات املباراة تفوًقا واضًحا مــن جانب العبي 
فريق املنصورة الذين مل ميهلوا املنافس كثرًيا باملباغتة بتســجيل 
الهدف األول يف الدقائق األوىل من املباراة عن طريق املهام محمد 
حيدرة، ليحاول بعدها العبو االنطــالق العودة لكن دون جدوى 
لينتهي الشــوط األول بهذا الهدف. شوط املباراة الثاين مل يشهد 
تغيرًيا عىل صعيد النتيجة عىل الرغم من تحســن أداء الفريقني 
والذي أمثر عن إتاحة فرص كانت ســانحة للتهديف مل تســتغل 
بالصورة املثالية، لينتهي اللقاء بفوز املنصورة بهدف دون مقابل.

أدار املباراة طاقم تحكيم مكون مــن: عواد الرفاعي )حكم 
ســاحة( وســاعده عىل الخطوط محمد فضل دهيس وعبدالله 

طالب.
ويف نهايــة الفعاليــة التي حرضها مدير مكتب الشــباب 
والرياضــة مبحافظة لحج خالد اليــاين ورئيس نادي انطالق 
الوهــط عارف باعوين، وعيل صالح أمني عــام نادي املنصورة، 
ويسلم باجول مدير مكتب الشــباب والرياضة مبديرية تنب، تم 
تســليم قائد فريق املنصورة كأس املناسبة وسط أجواء رياضية 

رائعة.

ســباح/ األمناء/ عارف 

علوان  :
اإليجايب  التعادل  حسم 
 21 فريقــي  لقــاء   )1/1(
مايو من رصــد أبني والوادي 
لحج،  لبعــوس  من  األخرض 
التــي  املبــاراة  يف  وذلــك 
الجمعة  عــر  جمعتهــا 
افتتاح  يف  سباح  ملعب  عىل 
من  الثانية  الجولة  منافسات 
سباح   مديرية  شهداء  بطولة 

الشعبية والتي تقام بدعم  للفرق  الكروية 
من رشكة الشــامل للرافة والتحويالت 
ومبشاركة  الريايض  سباح  نادي  وتنظيم 
14 فريقا من مديريات رصد وسباح أبني 
الكل  الكل مع  ولبعوس لحج تلعب بنظام 

من دور واحد.  
21 مايو  النتيجة رفــع فريق  وبهذه 
رصيــده إىل 4 نقاط يف صدارة املجموعة 

األوىل من فوز وتعادل ، فيا رفع الوادي 
االخرض رصيده إىل 2 نقطتني من تعادلني. 
من  القعيطي  نجــوم  فريــق  وكان 
مديرية لبعوس قد حقق الفوز عىل فريق 
شــعب العرمي من رصيد بهدفني مقابل 
هــدف يف املباراة التــي جمعتها عر  
الجولة  منافســات  ختام  يف  الخميــس 
( والتي شهدت  الرابعة  األوىل )املجموعة 

أيضا ويف إطــار ذات املجموعة 
من  الســعدي  بريق  فريق  فوز 
صقور  فريق  عىل  رصد  مديرية 
برباعية  ســباح  من  شــيوحه 
نظيفة اعتىل من خاللها صدارة 
املجموعــة برصيــد 3 نقــاط 
وبفارق األهداف فقط عن فريق 

نجوم القعيطي .
ومن نتائج هذا الدوري فوز 
فريق  بريق السعدي من مديرية 
رصد عىل فريق صقور شيوحه 
نظيفة  أهداف  بأربعة  سباح  من 
يف إطار املجموعــة الرابعة كا فاز يف 
إطار ذات املجموعة  فريق نجوم القعيطي  
من مديريــة لبعوس عىل فريق شــعب 
العرمي من مديريــة رصد بهدفني مقابل 
هدف.. ويف إطار املجمــوع الثالثة تغلب 
فريق شباب رصد عىل فريق شباب طسه 

من سباح بأربعة أهداف مقابل هدفني.

االمناء/ متابعات:

 تستهدف إدارة نادي ليفربول اإلنجليزي التعاقد مع أحد أهم 
املواهب األملانية يف الوقت الراهن، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
وذكرت صحيفة »ليفربول إيكو« عــزم الريدز عىل التحرك 

نحو يوسوفا موكوكو، مهاجم بوروسيا دورمتوند األملاين.
وينتهي عقد الالعب، صاحب ال17 عاما، مع النادي األملاين 
النادي  2023، ما مينــح  يف صيــف 
بنهاية  مجانا  ضمه  فرصة  اإلنجليزي 

املوسم.
وال يحظــى موكوكو، ذو األصول 
الكامريونيــة، بفرصة اللعب بانتظام 
مع دورمتوند، يف ظل جلوســه يف 
بعــض املباريــات لصالــح أنطوين 

موديست.
الشــاب  األملاين  املهاجم  وميلك 
ســجال تهديفيــا خارقــا يف فئات 
الناشــئني، ما جعلــه يلقب مبعجزة 

دورمتوند.
ونجح يوســوفا موكوكو يف هز 
شــباك بايرن ميونخ، يف املباراة التي 
 ،)2-2( اإليجــايب  بالتعادل  انتهــت 
بطولة  من   9 الجولة  منافسات  ضمن 
الدوري األملاين، والذي ميثل أول هدف 

له يف كالسيكر البوندسليجا.

رياضـــة

األمناء / متابعات :

 وجهت إدارة نادي باريس ســان جريمان الفرنيس أنظارها إىل مدافع جديد من 
صفوف ميالن اإليطايل خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

وسبق أن ارتبط باريس أكرث من مرة بالتعاقد مع الفرنيس ثيو هرينانديز، الظهري 
األيرس للروسونريي.

ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، فإن سان جريمان يوجه أنظاره حالًيا 
إىل الفرنيس بيري كالولو مدافع ميالن الذي ينتهي عقده مع النادي يف صيف 2025.

ويرفض كالولو عروض التجديد التي حصل عليها من الروسونريي حتى اآلن.
وغري كالولو مؤخًرا الوكالة التي متثلــه، وانتقل إىل العمل مع جوناثان بارنيت، 

األمر الذي لفت أنظار النادي البارييس.
وبات كالولو العًبا أساسًيا يف دفاع ميالن منذ الدور الثاين باملوسم املايض.

ويحصل املدافع الفرنيس عىل 400 ألف يورو ســنويا مع ميالن، ويعرض النادي 
اإليطايل مضاعفة الراتب يف حالة موافقة كالولو عىل التجديد.

األمناء/ متابعات:

 تأهلت اليونانية ماريا ساكاري والبيالروسية فيكتوريا أزارينكا إىل نصف نهايئ 
بطولة جواداالخارا املكســيكية، ذات األلف نقطة، حيث ستواجهان التشيكية ماري 

بوزكوفا واألمريكية جيسيكا بيجوال، عىل الرتتيب.
ومتكنت ساكاري، املصنفة السادسة عامليا واملرشحة الرابعة للقب، من اإلطاحة 
بالروســية فريونيكا كوديرميتوفــا، يف ربع النهايئ، بواقــع 1-6 و7-5 و4-6 يف 

ساعتني و35 دقيقة.
وحصــدت اليونانية بذلك النقاط الالزمة ملشــاركتها يف البطولة الختامية، التي 
ســتقام من 31 أكتوبر/ترشين أول الجاري، حتى 7 نوفمرب/ترشين ثان املقبل، يف 

مدينة فورت وورث بوالية تكساس األمريكية.
وســتواجه ســاكاري يف نصف النهــايئ بوزكوفا، التي تأهلت بعد انســحاب 

منافستها الروسية آنا كالينسكايا.
وانسحبت كالينســكايا بينا كانت بوزكوفا، املصنفة 38 عامليا، متقدمًة بواقع 

.5-2
ومــن ناحيتها بلغت أزارينكا، املصنفة األوىل عامليا ســابًقا واملصنفة 37 حالًيا، 
نصف النهــايئ بعد تغلبها عىل األمريكية كوكو جوف، املرشــحة الخامســة للقب 

واملصنفة السابعة عاملًيا، بنتيجة 6-7 )2-7( و6-4 و3-6، يف ساعتني و44 دقيقة.
وتواجه أزارينكا يف نصف النهايئ األمريكية جيســيكا بيجوال، املرشحة الثالثة 
للقب واملصنفة الخامســة عامليا، التي تغلبت بدورها عىل مواطنتها سلون ستيفنز، 

بواقع 2-6 و2-6 يف ساعة وثالث دقائق.

املن�شورة يحرز كاأ�س اأربعينية ال�شهيد القائد هدار ال�شوحطي

توا�شل مباريات بطولة �شهداء �شباح الكروية

ليفربول ي�شتعد ل�شم معجزة دورمتوند

�شان جريمان يراقب مدافع ميالن

�شاكاري واأزارينكا تبلغان ن�شف نهائي جواداالخارا


