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 عتق / األمناء / خاص:

عــي  العميــد  ناقــش 

أحمد الجبــواين رئيس الهيئة 

املحلية  للقيــادة  التنفيذيــة 

الجنويب  بلمجلــس األنتقايل 

صبــاح  شــبوة  محافظــة 

األحــد مبكتبــه مــع قيادة 

والرياضة  الشــباب  مكتــب 

الرياضية  األتحــادات  وفروع 

يف املحافظــة ُســبل تفعيل 

باملحافظة  الرياضية  األنشطة 

ألتاحة  األلعاب  جميع  لتشمل 

الفرصة للشباب بشكل أكرب للمشاركة يف 

البطوالت املختلفة.

وخالل وشــدد الجبــواين عىل بذل 

املزيد من الجهود للرُقي بالنشاط الريايض 

الشبوانية..  بالرياضة  تليق  صورة  ورسم 

مشــرًا إىل أن القيــادة املحلية للمجلس 

األنتقايل الجنويب يف املحافظة ســتقدم 

كل الدعم والتسهيالت المتام ذلك.. شاكرًا 

األتحادات  ذاته رؤوساء فروع  الوقت  يف 

الرياضيــة عىل جهودهــم املبذولة طيلة 

الفرتة املاضية.

وأســتمع الجبواين مــن نائب مدير 

سامل  األستاذ  والرياضة  الشــباب  مكتب 

األتحادات  ورؤســاء  صائــل  ظويفــر 

الصعوبات  إىل  املحافظــة  يف  الرياضية 

التي تواجههم والرؤى واألفكار التي تسهم 

يف تطوير النشاط الريايض ليشمل جميع 

مســتوى  عىل  األلعاب 

املحافظة

مديــر  وتحــدث 

والطالب  الشــباب  إدارة 

بتنفيذية أنتقايل شــبوة 

عبدالرحمــن  األســتاذ 

أهميــة  إىل  الحرمــي 

تفعيل األنشطة الرياضية 

يف جميع األلعاب وجعل 

شبوة إمنوذجًا يحتذى به 

بني املحافظات ملا متتلكه 

من شــباب مميز ومبدع 

مرشفة  صورة  سيعكس 

عن شبوة إذا اتيحت له الفرصة.

املحلية  القيادة  وقوف  الحرمي  وأكد 

للمجلس األنتقايل الجنويب وإدارة الشباب 

والطــالب يف املحافظــة  إىل جانبهــم 

يف تذليــل الصعوبــات وتقديــم الدعم 

والتســهيالت الالزمة ألستمرار األنشطة 

الرياضية يف املحافظة.

حلج / األمناء / خاص :

برعاية كرمية من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة  

مبحافظة لحج  األستاذ خالد اليامين نظم شباب املقاطرة دوري 

أكتوبر  أعياد  مبناسبة  كروي 

إنطلق يوم  و نوفمرب والذي 

شباب  ملعب  عىل  الســبت 

املقاطرة.

حيث بعث األخ/ شهاب 

بالنيابة عن شباب  املقطري 

املقاطرة رســالة شــكر و 

الشباب  وزير  ملعايل  إمتنان 

نايف  األســتاذ  الرياضة  و 

البكــري قائــال ً  :« دامئا ً 

يتخلل اســمه يف كل مكان 

وادي و ســهل ،جبل ومدينة ».. نايف البكري يالمس الشباب و 

طموحاتهم أين ما حلوا دون متييز ، شــباب املقاطرة شــاكرين 

ملعاليه عىل اإللتفات لهــم و توجيه ذوي اإلختصاص باإلهتامم 

بهــم وهذا ليس بغريب عليه فهو الرمــز الحقيقي للرياضة و ال 

يتهاون يف حق الشــباب أين ما 

كانوا .

كــام أن شــباب املقاطرة 

وتقدير  شــكر  رســالة  بعثوا 

وإحرتام لألخ/ مدير عام مكتب 

وزارة الشباب والرياضة - لحج 

األســتاذ /خالد عوض اليامين 

بشــكل  تواصله  و  دعمه  عىل 

املقاطرة  شباب  مع  مخصوص 

و اإلستامع ملشاكلهم و دعمهم 

.

سباح /األمناء / عارف أحمد :

حجز فريق نرص حمومه مــن مديرية رصد اول 
مقاعد املربع الذهبي من بطولة شهداء مديرية سباح 
يافع لكرة القدم للفرق الشعبية النسخة األوىل بعدما 
نجــح يف تجاوز مضيفة فريق شــباب طســه من 
مديرية ســباح )4/5( بــركالت الرتجيح بعد انقضاء 
األوقات األصليــة بالتعادل االيجــايب بهدف يف كل 
شــبكة يف اللقاء الذي جمعهام عرص أمس األول يف 
أوىل مواجهات الدور ربع النهايئ من املســابقة التي 
ينظمها نادي ســباح مبحافظة أبني والتي تقام بدعم 
من رشكة الشامل للرصافة والتحويالت ومبشاركة 14 
فريقا متثل ثالث مديريات وهي رصد وسباح من أبني 

ولبعوس من لحج وزعت إىل أربع مجموعات.
أوىل مواجهات دور الثامنية جاءت عاصفة ومرت 

معظم لحظاتها عــىل كثر من جوانب اإلثارة والتشــويق التي 
قدمها العبو الفريقني يف مســعى فتح ممر العبور اىل الشباك.. 
إال أن تلك املحاوالت مل تحقق األفضلية لطرف عىل حســاب اآلخر 
بعــد أن كان لكال منهام موعدا وحيدا مع الشــباك بعد أن تاهت 
أقدام املهاجمني لتبقى النتيجة عىل حالها.. ليحتكم الفريقني إىل 
ركالت الحظ الرتجيحية والتــي رجحت كفة نرص حمومه ليعلن 
نفسه اول املتأهلني اىل دور األربعة.  ونال جائزة أفضل العب يف 
املباراة واملقدمة من الجهة الداعمة للدوري )صالح محســن( من 

فريق نرص حمومه.
ولحق فريق الشــباب من مديرية  رصد أبني بشقيقه نرص 

حمومه عندما متكن من انتزاع ثاين مقاعد املربع الذهبي بعدما 
تجاوز فريق الــوادي االخرض من مديرية لبعوس لحج من بوابة 
ركالت الرتجيــح أيضا بعــد تعادلهام  الســلبي يف املباراة التي 
جمعتهام عرص أمس يف ثاين منازالت دور الثامنية للمســابقة 
رغم كمية الفــرص التي الحت لكل طــرف واهدرهام مهاجمو 
الفريقني خالل شــوطي املباراة التي شهدت حضور جامهري 
هو األكرث منذ إنطالق منافســات الدوري وابتســمت يف األخر 
لصالح فريق شباب رصد والذي حصد أفضل العبيه عادل الطري 
جائزة أفضل العب يف املباراة واملقدمة من رشكة الشامل للرصافة 

والتعديالت الراعية للدوري.

رياضـــة

االمناء/ متابعات:

أســفرت قرعة مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا، التي سحبت امس اإلثنني مبدينة 
نيون الســويرسية، عن مواجهــة نارية بني ريال مدريد »حامــل اللقب«، وليفربول 

»الوصيف« يف تكرار لنهايئ نسخة نهايئ املوسم املايض.
وسيجد باريس ســان جرمان الذي فقد الصدارة يف مجموعته لصالح بنفيكا، 
نفســه أمام موقعة نارية أمام بايرن ميونخ، الذي قدم بداية بطيئة للموسم، قبل أن 

يستعيد توهجه مجدًدا، وينهي دور املجموعات بالعالمة الكاملة.
وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة بني ميالن وتوتنهام، وبوروسيا دورمتوند 

ضد تشيليس، وإنرت ميالن مع بورتو.
بينام جاءت القرعة يف متناول فرق مانشســرت ســيتي الــذي يواجه اليبزيج، 
ونابويل الذي يصطدم بآينرتاخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج هذا املوســم، مع 

كلوب بروج.
نتيجة القرعة 

مانشسرت سيتي  × اليبزيج 
بنفيكا  × كلوب بروج 

ريال مدريد  × ليفربول 
توتنهام  × ميالن 

نابويل  × آينرتاخت فرانكفورت 
تشيليس  × بوروسيا دورمتوند 

بورتو  × إنرت ميالن 
بايرن ميونخ  × باريس سان جرمان 

األمناء/ متابعات :

 يواجه العب يوفنتوس، خطر الغياب عن املشــاركة رفقة منتخب بالده ببطولة 

كأس العامل 2022 املقرر إقامتها يف قطر بداية من 20 نوفمرب/ترشين الثاين الجاري.

وذكرت صحيفة »كوريري ديللو ســبورت« اإليطالية، أن دوســان فالهوفيتش 

مهاجم يوفنتوس، قد يضطر للغياب عن املشاركة مع منتخب رصبيا مبونديال قطر.

وأضافت أن املهاجــم صاحب الـ 22 عاما، غاب عن املشــاركة باملباريات الثالث 

األخرة ليوفنتوس بجميع املسابقات أمام باريس سان جرمان وليتيش وإنرت ميالن، 

بسبب إصابة يف الفخذ، موضحة أنه كانت هناك آمال للحاقه مبباراة إنرت أمس األحد، 

لكنه غاب عن التواجد بالقامئة.

ولفتت الصحيفة إىل أن فالهوفيتش ال يزال يعاين من إصابة يف الفخذ، مضيفة 

أنه يأمل يف العودة واللحاق مبباراة يوفنتوس والتسيو قبل فرتة التوقف الدويل.

وأشــارت إىل أن النادي اإليطايل يتابع حالة فالهوفيتش بشكل يومي، من أجل 

تفادي تفاقم محتمل لإلصابة.

وختمت الصحيفة بأن هناك شــعور بالقلق ســاور املهاجم الرصيب، من خطر 

الغياب عن كأس العامل، خاصة وأن تأخر عودته للمالعب قد يســاهم يف تراجع دوره 

مع منتخب بالده.

�سباب �ملقاطرة ينظمون دوري كروي مبنا�سبة �أعياد �أكتوبر و نوفمرب

ن�سر حمومه و�سباب ر�سد �أول �ملتاأهلني للمربع �لذهبي يف دوري �سهد�ء �سباح �لكروي

رئي�ش �نتقايل �سبوة يناق�ش مع قيادة مكتب �ل�سباب وفروع �لأحتاد�ت �سبل تفعل �لأن�سطة �لريا�سية

مو�جهة نارية للريال �أمام ليفربول.. و�لبايرن ي�سطدم بباري�ش

جنم يوفنتو�ش مهدد بالغياب عن كاأ�ش �لعامل


