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باتيس/ األمناء/ عارف أحمد:

أجريت يف مدرسة سد باتيس مبديرية خنفر  مراسم قرعة 
النسخة السادسة لدوري الفقيد الشيخ )عيل عبدالله العيسايئ( 
لكرة القدم للفرق الشــعبية والذي ينظمه اتحــاد باتيس للفرق 
الشعبية بدعم من مصنع باتيس لألسمنت والذي يقام مبشاركة 

مختلف  ميثلــون  فريقــا   33
مناطــق دلتا أبــن مبديريتي 
خنفر وزنجبار وبطريقة خروج 

املغلوب من مرة واحدة.
إجراء  اجتــاع  وخــال 
عام  مديــر  ألقــى  القرعــة، 
مازن  املحامي  خنفــر  مديرية 
شكر  كلمة  اليوســفي  بالليل 
من  الحارضين  مســتهلها  يف 
مندويب الفرق الشعبية.. مؤكدا 
التعــاون والعمل عىل  رضورة 
إنجاح واحدة من أفضل وأشهر 

البطوالت التي تقام عىل مستوى املحافظة.. ومشددا عىل رضورة 
التحيل باألخاق الرياضية وفرض عقوبات صارمة بحق أي فريق 

يسعى إىل تعطيل األنشطة الرياضية التي تنظم يف املديرية. 
مــن جانبه أوضح  مهنــدس دوري الفقيد العيســايئ يف 
النسخ السابقة، ورئيس نادي السد واتحاد باتيس للفرق الشعبية 
األستاذ والشــخصية االجتاعية والرتبوية والرياضية املعروفة 
فــاروق عيل عبيد )أبو جميل( بأنه قد تــم توجيه  توجيه دعوة 
لفرق جديدة للمشــاركة يف النسخة السادســة لدوري الفقيد 
لها  يسبق  مل  العيسايئ  الشيخ 

املشاركة يف النسخ املاضية. 
بعد ذلك اســتعرض رئيس 
لجنــة املســابقات الكابــن 
محمــود الجوهــري الئحــة 
مــع  ومناقشــتها  الــدوري 
ثم  بهــا..  والعمل  املندوبــن 
الفرق  بــن  القرعة  أجريــت 
يف  ســيلتقي  حيث  املشاركة 
مواجهة االفتتاح فريقا الزمالك 
والشــباب من  الدرجاج  مــن 
عىل  االتفاق  تــم  كا  الرواء.. 
تحديــد موعد  انطاق الدوري بعد تســليم الزي الريايض للفرق 

املشاركة واملقدم من الجهة الداعمة مصنع باتيس لألسمنت.

رياضـــة

احملفد /األمناء/ خاص:
 

نجــح فريق االعتصام يف حجــز املقعد األول يف 
محطة ختام دوري شــهداء الجنــوب الكروي للفرق 
الشــعبية، الذي يقام يف مدينة املحفد، بعد أن تخطى 
فريق االتفاق بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفن يف 
اللقاء الذي جمعهــا عرص الجمعة عىل أرضية ملعب 
الشهيد مهدي ســعيد لربق امليش، التابع لنادي شباب 
املحفد الريــايض، يف أوىل مواجهــات مربع الكبار 
الذهبي يف إطار املســابقة التي تنظمها إدارة الشباب 

والطاب بانتقايل املحفد تحت شعار ال للمخدرات.
وكانت أحــداث أوىل منازالت نصــف النهايئ قد 
انحرصت يف شــوطها األول يف وسط امليدان مع حذر 

شديد من كا الفريقن، وبعد محاوالت قليلة عىل املرمين أمثرت 
عن تسجيل الهدف األول لاتفاق عرب الاعب محمد لعوش، لكن 
االعتصام أرص عىل تعديل النتيجة وكان له ما أراد وقبل دقيقتن 
من نهاية الشــوط األول عن طريق  الاعب خالد السارف.. وبه 
أعلــن حكم املباراة عن انتهاء الشــوط األول بالتعادل اإليجايب 

بهدف لكل فريق.
ومع بداية الشوط الثاين، الذي كان شوًطا مثرًيا وحاسًا، 
بــدأ فريق االعتصام  بالهجوم من الدقائق  نال عىل أثرها رضبة 
جزاء بعد هجمه رسيعة ترجمها الاعب عيل رصعوف إىل هدف 
مانحا فريقه التقدم بهدفن مقابل هدف.. ليسعى بعده االتفاق 

إىل التعديل لكن دون فائــدة ليتمكن االعتصام الذي اعتمد عىل 
الهجات املرتدة من تعزيز تقدمــة بإضافة هدفن آخرين عرب 
املتألق خالد السارف ومن هجمة خاطفة يقلص االتفاق الفارق 
بهدف ثان بواسطة العبه  يســلم خالد لينعش من  آمال فريقه 
لكن االعتصام استطاع أن ينهي ويصعب  املهمة عىل االتفاق يف 
العودة بتســجيله الهدف الخامس عرب العبه خالد السارف الذي 
وقع عىل سوبر هاتريك ليقود فريقه بجدارة إىل املباراة النهائية 
يف انتظار الطرف الثاين الذي سيكشــف عن هويته من مباراة 
الغد والتي ستجمع بن فريقي األهيل والوادي يف ختام لقاءات 

دور األربعة.

االمناء / متابعات:
 

 شهد آخر مران لريال مدريد، قبيل مواجهة أوساسونا اليوم يف الليجا، عودة لوكاس 
فاسكيز إىل التدريبات الجاعية، وظهور كريم بنزميا مبستوى مطمنئ، متهيدا لخوض 

اللقاء بعد 26 يوما من الغياب بسبب إصابة عضلية.
وكان بنزميا قد تعرض لإلصابة أمام ســيلتك، يف الجولة األوىل من دور مجموعات 

دوري أبطال أوروبا.
يف املقابل، غاب الكــروايت لوكا مودريتش مرة أخرى عن املــران، حيث ال يزال يف 
مرحلة التعايف من آالم العضات، التي عاد بها من معســكر منتخب باده، ليتأكد غيابه 

عن مباراة أوساسونا.
كا أن املدرب كارلو أنشيلويت، لن يضغط عىل فاسكيز لترسيع الدفع به.

وكان فاســكيز يتدرب مبفرده، طوال األسبوع املايض، منذ إصابته يف 11 سبتمرب/
أيلول.

لكنــه ظهر للمرة األوىل، يوم أمس، برفقة زمائه أثناء املران الجاعي، الذي شــهد 
عودة الدولين الربازيلين، إيدير ميليتاو وفينيسيوس ورودريجو، وكذلك اإلسبانين داين 

كارفاخال وماركو أسينسيو.

األمناء/ متابعات :

 بات برشلونة مستعدا للتضحية بجزء 
من حقوقه، يف سبيل التخلص من الفرنيس 
أنطــوان جريزمان، مهاجــم الفريق املعار 

ألتلتيكو مدريد، بحسب تقرير صحفي.
وتنتهي إعــارة جريزمان ألتلتيكو يف 
صيــف 2023، مع وجود بنــد رشاء تبلغ 
قيمته 40 مليون يورو، ويتحول إىل إلزامي 

برشوط محددة.
ووفقا لصحيفــة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونيــة، فإن برشــلونة يخىش عودة 
جريزمــان إىل »كامب نو« عقــب انتهاء 
إعارته، بســبب راتبه الكبــري )21 مليون 
يــورو( والــذي ال يتوافــق مــع الوضع 

االقتصادي للنادي.
يرحــب  البارســا  أن  إىل  وأشــارت 
بالوصول إىل حل ودي مــع أتلتيكو، حول 
بيع جريزمان، بدال من الذهاب إىل املحاكم 
للروخي  الرشاء  بند  إلزامية  لتفســري مدى 

بانكوس.
ويريد برشــلونة حل هذه األزمة وديا 
قبــل كأس العــامل 2022، وهو مســتعد 
للتضحيــة مبا يقرب من نصــف قيمة بند 
الــرشاء، مقابل عدم عــودة جريزمان إىل 

النادي.
وذكــرت الصحيفــة يف املقابــل، أن 
الترسع يف تحديد  أتلتيكو مدريد ال يريــد 
مصري جريزمــان، وينتظر ما ســيعرضه 

البارسا إلنهاء األمر.

األمناء/ متابعات :

الفرنيس كيليان مبايب، نجم   طلب 
التعاقد  ناديه  باريس سان جريمان، من 
مــع 4 العبن خــال املريكاتو الصيفي 

املايض.
وكان مبــايب وقع مع باريس حتى 
2025 منذ عدة أشهر، وزعمت تقارير أن 
صاحيات  عىل  حصل  الفرنيس  املهاجم 
يف املريكاتو للموافقة عىل تجديد عقده.

ووفقــا إلذاعــة »مونــت كارلو« 
الفرنســية، فإن مبايب اقرتح عىل إدارة 

باريس التعاقد مع ماركوس راشــفورد 
وروبرت ليفاندوفسيك وعثان دميبييل 
وجيانلوكا سكاماكا يف الصيف املايض.

باريس فشلت  إدارة  أن  إىل  وأشارت 
يف ضم الرباعي، حيث استمر راشفورد 
مع مانشســرت يونايتد، بينا انتقل ليفا 
إىل برشــلونة وجدد دميبيل عقده يف 
انتقل ســكاماكا إىل  »كامب نو«، فيا 

وست هام يونايتد.
أن  التقارير  مــن  العديد  وزعمــت 
مبايب طلب أيضا من إدارة سان جريمان 
دا  نيار  الربازييل  زميلــه  من  التخلص 

سيلفا يف الصيف املايض.

مبشاركة 33 فريًقا شعبًيا.. 
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