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رياضة

عدن / األمناء / خاص : 
كســب فريق التــال عىل ضيفه 
هدف  مقابل  أهداف  بثاثة  تعز  اهيل 
وحيد ، وذلك يف اللقاء الذي جمعهام 
عرص  عىل ملعب الشــهيد الحبييش 
، ضمن الزيــارة التي يقوم بها فريق 
إلقامة  عــدن  للعاصمة  تعــز  اهيل 
معســكر تدريبي وإقامة العديد من 

املباريات الودية. 
يف الحصــة األوىل بدء الضيوف 
نحو  نواياهم  واظهــروا  قوية  بداية 
الفوز مبكرًا وذلــك من خال إحكام 
امليدان  وسط  معركة  عىل  سيطرتهم 
وتهديــد مرمى التــال يف أكرث من 
منتخب  العــب  وافتتح   ، مناســبة 
" عداد  االسدي  اســامة   " الناشئني 
املباراة بعد تســجيله هدف رائع من 
تسديدة ســكنت مرمى التال بنجاح 
، بعد ذلك حاول التال العودة ألجواء 
املبــاراة، وأثــر عرقلــة بالقرب من 
خــط الخطر االهــاوي تلقى فريق 

األهيل رضبة موجعــة بعد طرد أحد 
بعدها   ، الحمراء  بالبطاقة  مدافعيهم 
متكن الاعب التايل  " حسني مزعل 
" مــن تعديل النتيجة قبــل أن يعود 
الثاين  الهدف  ويسجل  نفسه  الاعب 
له شخصيًا وللفريق من كرة عرضية 
تابعها بنجاح ، وقبل انتهاء الشــوط 
عبدالله  فيصل   " الاعب  اختتم  األول 
" ثاثية فريقه من تسديدة رائعة بعد 
الشوط  لينتهي   ، رائع  فردي  مجهود 
األول بتقدم فريق التال بثاثة أهداف 

مقابل هدف وحيد.
الحال  بقي  الثانيــة  الحصة  ويف 
عىل ما هو عليه وحــاول كل فريق 
تهديد مرمى اآلخر لكن دون أي جديد 
يذكــر ، لينتهي اللقــاء بفوز فريق 
التــال عىل فريق أهــيل تعز بثاثة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
قاد املباراة تحكيميا خالد امني يف 
إسامعيل   ســامح  وساعده  الساحة 

وخالد الوحييش يف الخطوط.

األمناء / متابعات:
أعلن نــادي بايرن ميونخ األملاين، 
مع  تعاقده  متديــد  الســبت،  اليوم 
املدافع الكروايت صاحب الـ 22 عاًما.

وجــدد البايــرن عقد جوســيب 
ستانيسيتش، مدافع فريق كرة القدم 

األول بالنادي، حتى عام 2026.
الــذي  ستانيســيتش،  وانضــم 
 2022 العــامل  سيشــارك يف كأس 
بقطر، لفريق تحت 17 عاًما بالبايرن 
الفريق  يف  ويتواجد   ،2017 عام  يف 

األول منذ عام 2021.
وقال حســن صالــح حميديتش، 
للشــؤون  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
جوســيب  "أثبــت  الرياضيــة: 
ستانيســيتش تواجــده يف الفريق 

األول خال العامني املاضيني، ويرجع 
الشــباب  ألكادميية  ذلك  يف  الفضل 
اللعب  ميكنــه  بالنــادي..  الخاصة 
يف أي مركز، ويقــدم أداًء جيًدا عند 

الحاجة إليه".
وحتى اآلن، شــارك الاعب يف 29 
مباراة مع بايرن، وسجل هدًفا وحيًدا، 
وقبل ذلك، كان جزًءا من فريق الرديف 
الثالثة  الدرجة  دوري  بلقب  فاز  الذي 

يف عام 2020.
وقال ستانيسيتش: "متديد التعاقد 
بايرن  بالثقــة من  هو تصويت جيد 
أهل  بأنني  اثبــت  أن  ميونــخ، وأود 
لهــذه الثقة من خــال األداء، وهو 
أكرث..  للتطــور  كثرًيا  يحفــزين  ما 
كشخص ولد يف ميونخ، كان حلمي 

أن ألعب بهذا القميص".

مودية / األمناء / عارف علوان:
اختتم يف مديرية موديــة مبحافظة  أبني 
عرص الجمعة دوري ســهام الرشق لكرة القدم 
للفرق الشــعبية  لفئة الناشــئني والذي أقيم 
اإلنتقايل  للمجلــس  املحلية  القيــادة  برعاية 
الجنــويب يف مديرية موديــة وذلك بآخر آخر 
املواعيــد والذي جمــع بني فريقــي البرصة 
والنجوم عــىل ملعب املعهــد العايل بحضور 
القائــم بأعامل رئيس انتقــايل مودية محمد 
أحمد هيثــم وقادة القــوات الخاصة والحزام 
األمني باملديرية ورئيس إدارة الشباب والطاب 
بانتقــايل مودية حيدرة طيبق وعدد من مدراء 
الهيئــات التنفيذية وأعضــاء اللجنة املنظمة 

وجمهور غفري. 
محطة الختام جاءت عىل واقع تنافيس مثري 
ســعى من خاله كل طرف إىل بذل أقىص ما 
لديه لتحقيق الفوز قبل أن تبتسم آخر املحطات 
ملصلحة فريق ناشئة البرصة بهدف وحيد سجل 
عرب العبه )صادق( يف شوط املباراة األول الذي 
النهاية رغم محاوالت  ظل محافظا عليه حتى 
العبي النجوم يف إدراك التعادل خال الشــوط 

الثاين لكن دون فائدة تذكر. 
وعقب نهايــة املباراة جــرى تكريم فريق 
ناشــئة البرصة بكأس البطولة وفريق النجوم 
بكأس الوصيف... كام جــرى تكريم الاعبني 
املربزين يف الدوري حيث تحصل جامل حسني 
الجابري عىل جائزة أفضل العب يف البطولة ، 
الهداف  البرصة عىل جائزة  وحسني حكيم من 

وأحمــد خليل من النجوم عىل جائزة أحســن 
حارس كام تم تكريــم الحكام وأعضاء اللجنة 
التي ساهمت يف إنجاح  املنظمة وكل الجهات 
دوري ســهام الرشق والذي شهد مشاركة 30 
فريقــا مثلوا مختلف مناطــق وقرى مديرية 
مودية واعتمد فيه نظــام خروج املغلوب من 

مرة واحدة.

املكال / األمناء / أحمد القثمي :
الغيضة / األمناء / خاص :

من  نادي شــباب سيحوت  فريق  متكن 
إسقاط منافســه فريق نادي حوف القادم 
من الرشق بهــدف دون رد يف اللقاء الذي 
جمع الفريقني  عىل ملعب الشــهيد مخبال 
مبدينة الغيضــة يف إفتتاح مباريات دوري 
كأس االتحاد ألنديــة املهرة املجموعة )ب( 
والذي يقام برعاية األستاذ محمد عيل يارس 
محافظ املهرة بالتنسيق مع وكيل املحافظة 
لشــؤون الشــباب وارشاف مكتب الشباب 
اتحاد  فرع  وتنظيم  باملحافظــة  والرياضة 

الكرة باملهرة.
 اللقاء كان حافا بالفرص الهجومية إال 
انه قليل األهــداف ، ويرجع ذلك إىل افتقار 
الحاســمة يف  للمســة األخرية  الفريقني 
الشــباك ، حيث كان فريق شباب سيحوت 
يف الشوط األول ذو حظًا وافر يف الهجامت 
واقتنص منها هدفا جاء من راسية ممدوح 

صالح عند الدقيقة 29 من الشوط األول .
ويف الشــوط الثاين جــاءت االفضلية 
الهجومية نسبيًا ملصلحة حوف ، ولكن يف 
املقابل كانت هنــاك ردة فعل هجومية من 
قبل سيحوت ولكنها كانت غري مجدية يف 

النتيجة، وفيــام كانت اماين حوف  تعزيز 
واضحة تهــدف اىل التعديل والدليل تصدى 
حارس ســيحوت أحمد حســني لهجامت 
وتسديدات قوية خطرية من مهاجمي حوف 
ومنها تسديدة الاعب حسني سامل ، ولعب 
الفريقني شوطا  ســلبيًا حتى اعان حكم 
اللقاء محمد صالح مســلم صافرة النهاية 
بفوز شــباب ســيحوت الذي اسقط منور 
حوف بهــدف دون رد وخطف نقاط املباراة 
الثاث يف اوىل مواجهاتــه.. واجامال اداء 

ورتم الفريقني كان ضعيف جدًا نتيجة لعدم 
إعداد الفريقني يف جــدول تدريبي كايف ، 
وانه ســوف يرتفع رتم االداء يف املباريات 
القادمة ، ذلك بحســب رؤية مدرب شباب 

سيحوت اليهري .
االتحــاد  كأس  دوري  يف  ويشــارك 
املجموعــة )ب( اندية )شــباب الغيضة - 
سيحوت-  -شــباب  -حوف  املسيلة  اتحاد 

السام-االخوين ( .

االمناء/ متابعات :
أعلن الربتغايل باولو بينتو، مدرب منتخب 
كوريا الجنوبية،  قامئته الرســمية املتجهة 
إىل قطر لخوض منافسات مونديال 2022، 
سون  توتنهام،  مهاجم  اسم  تصدرها  والتي 
هيونج مني، رغم إجرائه جراحة حول عينه 

قبل أيام قليلة.
كاملة  الكوري  املنتخــب  قامئة  وجاءت 

كالتايل:
املرمى: كيم سونج-كيو - سونج  حراس 

بوم-كيون - جو هيون-وو.
املدافعون: كوون كيونج وون - كيم مون 
هوان - كيم مــني جاي - كيم يونج جون - 

كيم جني سو - كيم. تاي هوان - يون 
جونج جيو - تشــو يــو مني - هونج 

تشول.
العبو الوسط: كوون تشانج هون - 
نا ســانج هو - بايك سيونج هو - يل 
كانج إن - يل جاي سونج - جيونج وو 
يونج - هوانــج إن بيوم - هوانج هي 
تشان - سونج مني كيو - سون جون 

هو - نا سانج هو.
املهاجمــون: ســون هيونج مني - 

تشو جوي سونج - هوانج أوي جو.
املونديال  الجنوبيــة  كوريا  وتلعب 
ضمن املجموعــة الثامنة، برفقة غانا 

وأوروجواي والربتغال.

اأقيم برعاية انتقايل مودية.. نا�سئو الب�سرة ابطاال لدوري �سهام ال�سرق على ح�ساب النجوم

اأ�سفر �سيحوت ي�سقط اأخ�سر حوف بهدف نظيف يف اإفتتاح دوري كاأ�س االحتاد الندية املهرة

�سون يتزعم قائمة كوريا اجلنوبية للمونديال

التالل يك�سب  اهلي تعز يف مباراة ودية

بايرن ميونخ ميدد عقد مدافعه الكرواتي


