
سيئون / جمعان دويل
ــدور الثاني  ــق الربق برتيم إىل ال تأهل فري
ــة كأس  ــة من بطول ــة السادس ــن املجموع ع

ــختها  نس يف  ــدم  الق ــرة  لك ــوت  حرضم
ــة كثاني فريق يتأهل عن اندية  الخامس

ــبام  وادي حرضموت بعد تأهل فريق ش
عن املجموعة الخامسة يوم أمس االول 
ــتتأهل  ــرق االربعة التي س ــني الف من ب
ــاء تأهل  ــع , وج ــات االرب ــن املجموع ع

ــة  ــدره املجموعة السادس ــربق بعد تص ال
ــي [ اتحاد  ــة وادي حرضموت وه ــن اندي م

سيئون , شباب القطن , اتحاد حورة , الربق , 
بور ] , بعد فوزه عرص امس يف اختتام الجولة 
الخامسة للمجموعة عىل فريق بور بخمسة 
ــداف نظيفة يف املباراة التي جمعتهما عىل  اه
ــيئون بعد  ــهيد جواس بس ارضية ملعب الش
ــدارة املجموعة  ــيه يف ص ــادل اقرب منافس تع
ــيئون مع فريق اتحاد حورة بهدفني  اتحاد س

ــباب القطن  ــا فريق ش ــا انه ــكل منهما فيم ل
ــة  الرابع ــة  الجول ــة يف  ــه يف املجموع مباريات

مكتفيا برصيد 6 نقاط .
ــجل اهداف الربق حسن عيل باضاوي    س
ومحمد كمال باحشوان وانور سعيد فقيهان 
ــي جزاء  ــن ركلت ــي م ــه النوب ــعيد عبدالل وس

ــده اىل 10  ــربق رصي ــع ال ــة رف ــك النتيج وبتل
ــة وتأهله  ــدرا مجموعته الخامس نقاط متص
ــد االعالن عن  ــن البطولة بع ــدور الثاني م لل
ــي كانت تجرى يف  ــاراة الثانية الت ــة املب نتيج
ــس التوقيت عىل ارضية ملعب الحوطة  نف
ــيئون  ــني فريقي االتحاد بس ــت ب وجمع
ــة  الجول إىل  ــة  املجموع ــدر  متص ــو  وه
ــداف وفريق اتحاد  ــارق االه الرابعة بف
ــفرت نتيجتها بتعادل  حورة والتي اس
الفريقني الذي قدم اتحاد حورة التأهل 
ــب لريفع  ــن ذه ــق م ــربق يف طب ــق ال لفري
اتحاد سيئون رصيده إىل ثمان نقاط بينما 

رفع اتحاد حورة رصيده اىل نقطتني.
ــاراة الربق وبور طاقم تحكيمي من  أدار مب
ــاعداه عىل  ــاحة وس ــان حكم س ــم حس هاش
ــان وفؤاد باغيث وعماد  الخطوط غازي حس
ــا  ــاراة إداري ــب املب ــع , راق ــم راب ــريي حك الكث
عبدالوهاب يرس ومقّيم الحكام االستاذ حامد 

السقاف .

ــدم «أحمد  ــقر لكرة الق ــح رئيس اتحاد مدغش نج
ــة االتحاد األفريقي لكرة القدم  أحمد» يف انتزاع رئاس
ــي «عيىس حياتو» يف  ــكاف» بفوزه عىل الكامريون «ال
االنتخابات التي جرت يف العاصمة اإلثيوبية «أديس 

أبابا» أمس الخميس.
ــة الكاف  ــو عىل كريس رئاس ــظ عيىس حيات وحاف
ــن  ــؤولية م ــلم املس ــا تس ــا، عندم ــن 25 عاًم ــرث م ألك
السوداني «عبد الحليم محمد» عام 1988، بانتخابه 

يف عدة مرات بالتزكية.
ــيطرة  ــذه الس ــًدا له ــع ح ــد وض ــد أحم ــن أحم لك
الطويلة لعيىس حياتو عىل مقاليد الحكم يف االتحاد 
األفريقي لكرة القدم، بالحصول عىل 34 صوًتا مقابل 

20 صوًتا للكامريوني يف هذه االنتخابات.
ــاندة قوية من الدول  ــى منافس حياتو بمس وحظ
ــة يف هذه االنتخابات باإلضافة لعدد ال بأس به  العربي
من الدول األفريقية عىل رأسها جيبوتي التي حاولت 
ــة  ــح لرئاس ــايض تغيري نظام الرتش ــام امل ــة الع يف نهاي
ــح بدًال من اقتصار  ــماح ألي أحد بالرتش الكاف بالس

الرتشح عىل أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد.
ــاد «عيىس  ــن اتهامات الفس ــارصت العديد م وح

ــة، إال أنه  ــنوات العرش املاضي ــو» عىل مدار الس حيات
ــك املتعلقة  ــن جميعها، خاصًة تل ــتطاع االفالت م اس
ــة عىل  ــن املرصية من املنافس بحرمان رشكة برزنتيش

ــة الرشق  ــة يف منطق ــوالت األفريقي ــث البط ــوق ب حق
ــبوهة مع رشكة  ــة احتكارية مش ــط وعقد صفق األوس

الجاردير الفرنسية سوف تستمر لغاية عام 2028.

رئيس اتحاد مدغشقر ُينهي سيطرة حياتو على الكافالربق يتأهل لدور الثمانية يف بطولة كأس حضرموت
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