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األمناء / باتيس /عارف علوان:
حقق فريق اتحاد كبث فوزا مســتحقا 
عىل منافسه فريق الشعب بثالثية نظيفة 
يف اللقــاء الــذي جمعهــا عرص أمس  
الريايض  الســد  نادي  ملعب  أرضية  عىل 
ضمن لقــاءات املجموعة الثانية يف إطار 
منافسات بطولة شــهداء وفقداء الحركة 
خنفر  مبديرية  باتيس  مبنطقة  الرياضية 
يف نســختها السادســة  والتي ينظمها 
اتحــاد باتيس للفرق الشــعبية بدعم من 

رشكة الوحدة لإلسمنت.
وبهذا الفــوز حصد اتحــاد كبث أول 
ثالث نقاط يف مســتهل مشواره ، اعتىل 
من خاللها صــدارة املمنوعــة ، متفوقا 
عىل فريقي الزمالك والســد العايل اللذان 
ميلكان نقطة يف رصيده ما بعد تعادلها 
سلبا من دون أهداف يف مفتتح مواجهات 

املجموعة الثانية.
املبــاراة جــاءت رسيعة مــن البداية 
وخاصة من جانب االتحاد الذي اســتطاع 
أن يســتثمر الفرص التــي أتيحت له كا 
الوصــول إىل مرمى  ، ويتمكن من  يجب 
خصمه يف مناســبتني ، عرب فضل سامل 
وعوض محســن انتهت بهــا مجريات 

الشوط األول. 
الشعب  كان العبو  الثاين  الشوط  ويف 
يف اتجاه مختلف ، فظهروا برغبه واضحه 
لتغيري واقع امللعب والنتيجة التي نال فيها 
خصمهم أســبقية مريحــه ، فالحت لهم 
أكرث من فرصه سانحه للتسجيل والوصول 
من خاللها إىل التعــادل عىل أقل تقدير ، 

خاصة من قبل العبه البديل عيل العولقي 
الذي أهدر ثالث فرص ســانحه للتسجيل 
وهــو يف مواجهة املرمى ،  قبل أن يتمكن 
إهدار  الشــعب عىل  االتحاد من  معاقبة 
الفرص بتسجيله الهدف الثالث عن طريق 
فضل محسن والذي أنهى به أمال الشعب 

ومانحا فريقه نقاط املباراة الثالث.

األمناء / متابعات :
أعلن مانشســر ســيتي 
نجمه  عقد  تجديد  رســمًيا،  
بروين،  دي  كيفني  البلجييك 

حتى عام 2025.
ينتهي  أن  املقرر  من  وكان 
صيف  يف  برويــن،  دي  عقد 

.2023
سيتي،  مانشســر  وقال 
عرب حســاباته الرسمية عىل 
مواقــع التواصل االجتاعي: 
"نود إعالن أن دي بروين وقع 

عقًدا حتى صيف 2025".
مــن جانبه، علــق النجم 
البلجييك عــىل تجديد عقده، 
بنرش صورة عرب حسابه عىل 
"إنســتجرام"، كتــب عليها: 

"وتستمر الحكاية".
وانتقــل دي برويــن إىل 
مانشسر ســيتي، يف صيف 
2015، قادًما من فولفسبورج 

األملاين.

األمناء / متابعات :
فاز يارس الشــهراين، مدافع 
أفضل  بجائزة  السعودي،  الهالل 
لشهر  آسيا  غرب  مبنطقة  العب 
آذار املايض، حســب  مــارس/ 
اآلسيوي  االتحاد  استفتاء موقع 

لكرة القدم.
نسبة  عىل  الشهراين  وحصد 
املشاركني،  أصوات  من   %47.84
عبد  محمد  العراقي  عىل  متفوقا 
الذي  النجف،  نادي  العب  الزهرة 

نال نسبة 40.95% من األصوات.
أبو  مصطفــى  ثالثــا  وحل 
مســامح حارس مرمــى نادي 

الجليل األردين.
وتألــق الشــهراين بشــكل 
ملحوظ مع الهــالل، ولعب دورا 
الزعيم صدارة  بارزا يف استعادة 
الشــهر  الســعودي،  الــدوري 
املايض، بعدما ســجل هدفا يف 
الفوز  هدف  وصنع  الرائد  مرمى 

يف شباك القادسية.

عدن /األمناء/ صالح األصبحي :
ضمن منافســات الدور األول من بطولة الفقيد صالح العبيس لنسختها 
الثانيــة الرمضانية التي ترعاها رشكة إســمنت رأس الخيمــة والتي تقام 
منافســاتها عىل ملعبني ملعب مدرســة حاتم الرايب و ملعب مدرسة 30 
نوفمرب خالل شهر شعبان ورمضان املبارك بتنظيم من قبل الكابنت إبراهيم 
صالح وأنس أحمد مبشــاركة 48 فريقا شــعبيا من مختلف أنحاء العاصمة 

عدن بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
 يف املباراة األوىل عىل أرضية ملعب مدرسة حاتم الرايب متكن مستقبل 
الشــيخ صاحب األرض من إقصاء الشــهيد رامي الحبل القادم من منطقة 
املمدارة مديرية الشيخ عثان بركالت ترجيح بنتيجة 4/5 بعد التعادل بنتيجة 
املباراة بهدف لكل منها هدف فريق مســتقبل الشــيخ عن طريق الالعب 
محمود العاقل هدف فريق الشهيد رامي الجبل عن طريق االعب عيل الشاش 

أدار املباراة تحكيميا الحكم القدير خالد أمني وراقبها فنيا إبراهيم صالح  .
ويف املباراة الثانية عىل أرضية ملعب مدرســة 30 نوفمرب الرايب حرض 
السالم و تغيب السنافر ألســباب خاصة و تم احتساب الفوز لفريق السالم 

بنتيجة ثالثة أهداف.

األمناء / متابعات :
عرب ســريجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، عن مشاعره 
بعد فوز فريقــه عىل ليفربول )3-1(،  الثالثــاء، يف ذهاب ربع 

نهايئ دوري أبطال أوروبا.
ومل يتمكن راموس من املشــاركة يف املباراة، بسبب اإلصابة، 
لكنــه تواجد يف مدرجــات ملعب ألفريدو دي ســتيفانو، وكان 

يحمس زمالءه ويوجههم طوال اللقاء.
وكتب النجم اإلسباين، عرب حســابه عىل "توير" بعد املباراة: 
"غاضب لعدم التواجد يف امللعب، فخور برؤيتهم.. عظيم يا ريال 

مدريد"
جدير بالذكر أن عقد راموس مــع النادي املليك، ينتهي بنهاية 
املوســم الجاري، ومل يتوصل الطرفان التفاق حول التجديد، حتى 

اآلن.
ويكفي املريينجي الهزمية بفارق هدف عىل ملعب أنفيلد، معقل 

الريدز، من أجل بلوغ نصف النهايئ.

احتاد كبث يت�ضدر جمموعته يف دوري فقداء و�ضهداء باتي�س الرم�ضاين

ر�ضمًيا.. مان�ض�ضرت �ضيتي ميدد عقد دي بروين

ال�ضهراين جنم مار�س يف غرب اآ�ضيا

م�ضتقبل ال�ضيخ وال�ضالم اإىل الدور الثاين من 
بطولة الفقيد �ضالح العب�ضي

رامو�س غا�ضب وفخور بعد 
اإ�ضقاط ليفربول

رياضة


