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عدن / األمناء / خاص: 

مديرية  منتخــب  تــّوج 

خــور مكرس بــكأس بطولة 

لكرة  درويش  أحمد  الشــهيد 

التي  )املخرضمــن(  القــدم 

تقــام برعاية دائرة الشــباب 

والرياضــة يف األمانة العامة 

لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل 

مكتب  وتنظيــم  الجنــويب، 

املديرية  الشباب والرياضة يف 

إثر فــوزه يف  خور مكــرس 

املبــاراة النهائية عىل منتخب 

مديرية املنصورة بهدف دون رد.

اقيمت  التي  النهائية  املباراة  وشهدت 

الســياحي بخــور مكرس  عىل ملعــب 

والرياضة  الشباب  دائرة  عضو  ,وبحضور 

يف املجلــس االنتقايل أ.جامل محســن 

واالخ فيصل نجيب رجب ,حامس وتنافس 

شديد عىل الفوز من الفريقن، اللذان بذال 

للظفر  كبرية  مجهودات 

بالكأس، ليبتســم الفوز 

ملنتخب خور مكرس.

املباراة  نهايــة  ويف 

ســلّم أ. جامل محســن 

والكابــن خالــد عفارة 

والضيــوف منتخب خور 

و  البطولة،  كأس  مكرس 

منتخــب املنصورة كأس 

والجوائــز  الوصيــف، 

الفرديــة ألفضــل العب 

يف  وهــداف  وحــارس 

تأيت  والتــي  البطولــة 

جميعها بدعم ورعاية كرمية من االستاذ 

مؤمن السقاف مستشار الرئيس الُزبيدي، 

رئيس دائرة الشباب والرياضة يف األمانة 

العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل.

املكال / األمناء / أحمد القثمي :

قلب الفريق األول لكرة القدم بنــادي دوعن تأخره بهدفن 
إىل تعــادل مثري بهدفن ملثلهام من أمام نادي الريدة يف الدقائق 
األخرية من املباراة ضمن مباريــات الجولة الثانية من املجموعة 

الرابعة من بطولة كأس حرضموت لكرة القدم ألندية املحافظة .
الشــوط األول بدأه نادي الريدة الرشقية مهاجاًم بحثًا عن 
فــوزه األول وكان له ما أراد فيام بقي نــادي دوعن مدافعًا عن 

مرماه وتألق للمخرضم 
وقائــد الفريــق عيل 
باطاهــر الذي تصدى 
الكرات ومل  للعديد من 
يحصــل دوعن فرصة 
مرمى  نحــو  للتقدم 
الريــدة مــرت دقائق 
مــع  األول  الشــوط 
وترجم  الريدة  أفضلية 
جهده  جمعان  محمد 
زمالئه وســجل هدف 
الدقيقة  يف  التقــدم 
بقية  الـ42 ومل تسفر 

دقائق الشــوط األول عن جديد ليذهب الجميع إىل االســراحة 
بتفوق الريدة .

الشوط الثاين فكر مدربا الفريقن الريدة يف تعزيز النتيجة 
ودوعن يف العودة للمباراة وتحسن اللعب قلياًل من جانب دوعن 
ولكــن الريدة باغت دوعن بهدف ثــاين وقعه أمين الصايف قبل 
حلول الربع األول من زمن الشــوط الثــاين ، مدرب دوعن مانع 
بن صويلح رمى بأوراقه الرابحة التي أتت أكلها بتســجيل هدف 
تقليص الفارق عن طريق حسن باسفر الذي أعاد الروح لزمالئه 
وتحرروا كثريًا حتى انتهاء الوقت 
األصــيل ويف آخــر دقيقة من 
الوقت بدل الضائع تحصل دوعن 
عىل رضبــة حرة مبــارشة من 
خارج حدود منطقة الجزاء سجل 
املهاجم حسن باسفر من خاللها 
عىل  وموقعــًا  التعــادل  هدف 
جعل  الذي  الشــخصية  الثنائية 
التي مألت  الدوعنيــة  الجامهري 
تصفق  بــارادم  ملعب  مدرجات 
بها  أعتىل  الفــوز  وبهذا  طوياًل 
نادي دوعن يف صدارة املجموعة 

الرابعة مؤقتًا بأربع نقاط.

مودية / األمناء / عارف علوان:

وصلت منافسات دوري سهام الرشق لكرة القدم 
للفرق الشــعبية لفئتي الناشئن والشباب والذي يقام 
برعايــة القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب 
مبديريــة مودية وتنظيم إدارة الشــباب والطالب يف 
املجلس مبشاركة 56 فريقا من كال الفئتن والتي تقام 
منافســاتهام عىل ملعبي املعهد العايل الذي يحتضن 
مباريــات فئة الناشــئن وملعب جبلــة الوزنه الذي 
يحتضن مباريات فئة الشباب وبطريقة خروج املغلوب 
من مرة واحــده ، وصلت إىل املحطة األخرية من خالل 
تحديد هوية طريف املباراة النهائية يف فئة الناشــئن 
تحت سن 16 ســنة وهام فريقي النجوم والبرصة بعد 

أن متكنا من حســم محطتي نصف النهايئ عىل حساب فريقي 
الجبلة واملنار عىل الرتيب. 

ففى أوىل مواجهات نصف النهايئ لفئة الناشئن نجح فريق 
النجوم من حجز بطاقة التأهل األوىل للنهايئ بعدما تجاوز فريق 
الجبلة بهدف دون رد حمل توقيع العبه جعبل نارص يف شــوط 
املباراة األول ، وبالرغم من ســعي فريق الجبلة يف الشوط الثاين 
إلدراك التعادل وكانوا قريبن من ذلك عندما احتســب له الحكم 
رضبة جزاء أخفق يف ترجمتها إىل هــدف ، لينتهي اللقاء بفوز 

النجوم بهدف الشوط األول. 
فيام جاء تأهل فريق البرصة بعد فوزه عىل فريق املنار بقرار 
مــن اللجنة املنظمة بعد إنتهاء املباراة يف وقتها األصيل بالتعادل 

الســلبي وعند اللجوء إىل رضبات الرجيح نزل جمهور املنار مع 
مدربه إىل أرضية امللعب احتجاجا عىل قرار الحكم بعدم احتساب 
وقت بدل الضائع ، ليتعرث تكملة املباراة وتم اعتامد البرصة فائزا 

ويرضب موعدا مع نجوم مودية يف النهايئ.
ويف فئة الشــباب نال فريق املنار  بطاقة التأهل األوىل إىل 
املباراة النهائية بقــرار من اللجنة املنظمــة لعدم حضور فريق 
ثويــران إىل أرضية امللعــب احتجاجا عىل قــرار اللجنة  بإعادة 
مباراته أمام نفس الفريق املنار والذي فاز فيها ثويران بهدف يف 
أوىل مباريات نصف النهــايئ عىل أن يتحدد اليوم الطرف الثاين 
املتأهل للنهايئ من خالل املباراة التي ستجمع بن فريقي األهيل 

والجبلة.

رياضـــة

االمناء/ متابعات:

 عاد سيزاري كوتشارسيك، وكيل األعامل السابق للبولندي روبرت ليفاندوفسيك 
مهاجم برشلونة، لتهديد الالعب أمام القضاء.

وكان كوتشارســيك وجه بعض التهم إىل ليفاندوفســيك وزوجته، عندما كان 
يلعب ليفا يف الدوري األملاين لصالــح بايرن ميونخ، وطالبهام بدفع تعويض قدره 9 

مالين يورو.
ورد ليفاندوفسيك، يف ذلك الوقت، بتقديم شكوى ضد كوتشارسيك أمام مكتب 

املدعي العام البولندي، بدعوة أنه يتعرض البتزاز من وكيل أعامله.
ووفقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن كوتشارسيك تعاىف من أزمة صحية 
مؤخرا، وعاد لتهديد مهاجم البلوجرانا من جديد، مؤكدا أنه ســيتخذ إجراءات قضائية 

مرة أخرى ضد املهاجم البولندي يف مكتب املدعي العام األملاين.
يذكر أن ليفاندوفســيك انتقل من بايرن ميونخ إىل صفوف برشلونة اإلسباين 

خالل املريكاتو الصيفي املايض، مقابل 45 مليون يورو.
ويحتل املهاجــم البولندي صدارة هدافن الليجا برصيد 13 هدفا، فيام يقف أقرب 
منافســه عىل بعد 5 أهداف.. إذ يتواجد بورخا إيجليســياس مهاجم ريال بيتيس يف 

املركز الثاين برصيد 8 أهداف.

األمناء/ متابعات :

 ودعت التونســية أنس جابر، املصنفة الثانية عاملًيا بن العبات التنس املحرفات، 
البطولة الختامية ملوسم تنس السيدات 2022 املقامة يف مدينة فورت وورث األمريكية، 

بعد سقوطها أمام اليونانية ماريا ساكاري.
فيــام بلغت نصف النهايئ البيالروســية آرينا ســابالينكا، يف ختام مواجهات 

مجموعة »نانيس ريتيش«.
وفازت ســاكاري، املصنفة الخامســة عامليًا، مببارياتها الـ3 باملجموعة، بعدما 
متكنــت من هزمية جابر بنتيجة )2-6( و)3-6( يف ســاعة و8 دقائق، لتحرمها من 
بلوغ نصف النهايئ، وتقصيها من البطولــة التي حققت فيها انتصاًرا واحًدا، ومنيت 

بالهزمية مرتن.
وكانت ساكاري قد ضمنت منذ الجولة املاضية التأهل للدور قبل النهايئ بالبطولة 

التي تشارك بها للمرة الثانية يف مسريتها.
وكانت مشاركة ساكاري األوىل بالبطولة العام املايض ولكنها ستسعى هذه املرة 
لتجنب تكرار نفس الســيناريو، وتطمح يف التأهل للنهايئ بعدما ســقطت النسخة 

املاضية أمام اإلستونية أنيت كونتافيت يف نصف النهايئ.
وخسارة أنس جابر، تأهلت سابالينكا إىل نصف النهايئ بعد فوزها يف مباراتن 

وخسارتها واحدة، بينام ودعت بيجوال البطولة بـ3 هزائم.

دوعن يقلب تاأخره بهدفني اإىل تعادل مثري اأمام الريدة ويعتلي �صدارة املجم�عة الرابعة م�ؤقتًا

 النج�م والب�صرة اإىل نهائي دوري �صهام ال�صرق لفئة النا�صئني
يقام برعاية انتقالي مودية..

منتخب خ�ر مك�صر بطاًل لدوري ال�صهيد اأحمد دروي�ش بالعا�صمة عدن

ليفاندوف�صكي مهدد بال�ق�ف اأمام الق�صاء الأملاين

اأن�ش جابر ت�دع البط�لة اخلتامية للتن�ش


