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باتيس/ األمناء/ عارف أحمد:

بحضور جامهريي غفري، ومنافسات 
قوية زينها نجــوم الكرة يف محافظتي 
عدن وأبني، تتواصــل عىل أرضية ملعب 
باتيس م/ الريايض مبنطقة  السد  نادي 

الشيخ عيل  الفقيد  أبني، مباريات دوري 
عبدالله العيســايئ للفرق الشــعبية يف 
اتحاد  ينظمه  والذي  السادســة  نسخته 
باتيس للفرق الشعبية بالتطبيق مع إدارة 
الشــباب والطالب بانتقايل باتيس بدعم 
مبشاركة  لألسمنت  العيسايئ  رشكة  من 
33 فريقا مــن دلتا أبني مبديريتي خنفر 
وزنجبار، بإقامة مباراتني فاز يف االوىل 
فريق كاظمة من املخزن عىل فريق صرب 
حلمه بهدفني مقابل هدف ، فيام فاز يف 

الثانية فريق النرص  من املخزن عىل فريق 
الرشارة من باتيس بثنائية نظيفة.

 اللقاء األوىل الذي جمع كاظمة وصرب حلمه وشهد حضور 
مدير عام خنفر املحامي مازن بالليل اليوســفي وعضو انتقايل 
املحافظة عيل محمد الساكت ورئيس اتحاد باتيس للفرق الشعبية 
فاروق عيل عبيد جــاءت عىل واقع تنافــي مثري حيث تقدم 
كاظمة أوال عرب العبه يوســف حسني انتهت به مجريات الشوط 
األول.. ويف الشــوط الثاين عزز كاظمه مــن تقدمه بهدف ثان 
بواسطة حامد جاعم ، ليحاول بعد ذلك ألعبي صرب حلمه تقليص 
الفارق من خــالل قيامهم بعدد من املحاوالت عىل مرمى كاظمة 
والذين مل يتمكنوا من تحقيق ذلك إال بعد طرد العب كاظمة كوين 

نــارص بالكرت األحمر  ومن عالمة الجــزاء لتنتهي املباراة بفوز 
كاظمة بهدفني  لهدف.  

ويف اللقــاء الثاين نجح فريق نرص املخزن من إخامد رشارة 
باتيس بهدفني نظيفني ســجال مناصفة بواقع هدف يف كل عن 
طريق الالعبني فهمي حسني وصالح الطريقي ليساهام يف حجز  
مكان لفريقهام يف محطة الدور الثاين بعد مواجهة متوســطة 
املستوى مع أفضلية نســبية للضيف النرص من حيث االستحواذ 

وصنع الخطورة عىل مرمى املنافس.
وبهاتني النتيجتني ينضم فريقا كاظمة والنرص وكالهام من 
املخزن إىل ركب املتأهلني إىل الدور الثاين من املسابقة فيام ودع 

صرب حلمه و الرشارة البطولة من دورها التمهيدي األول.

االمناء/ متابعات :

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، عن 
فوز قطر باســتضافة نهائيات كأس آسيا 
2023، بدال من الصــني التي اعتذرت عن 

عدم التنظيم منذ عدة أشهر.
وسلّم رئيس االتحاد اآلسيوي، الشيخ 
آل خليفة، شــهادة  ابراهيم  بن  ســلامن 
استضافة قطر لكأس آسيا، لرئيس االتحاد 
القطري، الشــيخ حمد بن خليفة بن أحمد 

آل ثاين.
وكتب االتحاد القطري، عرب حســابه 
الرسمي عىل تويرت »نحتضن البطولة من 

جديد.. أهاًل بآسيا يف قطر«.
وســبق لقطر، التي ستنظم مونديال 
2022 الشــهر املقبل، أن استضافت كأس 

السعودية  تّوجت  1988، عندما  آســيا يف 
باللقب عىل حساب كوريا الجنوبية بركالت 
اليابان  فــازت  حينام  و2011  الرتجيــح، 

بالبطولة أمام أسرتاليا بعد التمديد.
وكانــت الصني قد اعتــذرت عن عدم 

التنظيــم، يف مايو/آيار املايض، بســبب 
سياســتها للحــد مــن انتشــار جائحة 
كوفيــد19-، فأبدت كل مــن قطر وكوريا 
يف  رغبتهــا  وإندونيســيا  الجنوبيــة 
عدم  أســرتاليا  قّررت  بينام  االســتضافة، 

امليض يف ملفها مطلع أيلول/سبتمرب.
وأحرزت قطر لقب 2019، يف البطولة 
التي تقام مرة كل أربع ســنوات، فيام ميلك 
منتخــب اليابان الرقم القيــايس للتتويج 
بكأس آسيا )4(، أمام السعودية وإيران )3(.

االمناء/ متابعات :

 وافق القضاء اإلسباين، عىل إعفاء 

الالعب الربازييل نيامر من الحضور يوم 

املحاكمة  جلســات  أوىل  اإلثنني  أمس 

بحقه وذويه ورئيي نادي برشــلونة 

السابقني ســاندرو روسيل وجوسيب 

مخالفات  خلفية  عىل  بارتوميو،  ماريا 

الالعب  انتقــال  محتملــة يف صفقة 

الدويل إىل النادي الكتالوين يف 2013.

وبنــاءً عــىل طلب دفــاع نيامر، 

وافــق القايض خوســيه مانويل ديل 

آمو عــىل إعفاء الالعــب من حضور 

الجلسة األوىل بعد خوضه أمس األحد 

مباراة مع فريقه الحايل باريس ســان 

جريمان مبــاراة يف الدوري الفرني 

أمام مارسيليا )0-1(، وكان نيامر هو 

صاحب هدف فوز الفريق الباريي.

املحكمة  هيئــة  ســمحت  باملثل، 

لوالــدي الالعب بالتخلــف عن حضور 

الجلســة وبالفعل غادرت والدة الالعب 

برفقته القاعــة، بينام أرص والده عىل 

البقاء ومتابعة سري الجلسة.

وتطالــب النيابة العامــة بتوقيع 

وغرامة  سنوات  خمس  السجن  عقوبة 

10 ماليني يورو عىل روســيل بسبب 

جرائم فساد خالل املفاوضات واالحتيال 

أثنــاء التعاقد مع نيــامر الذي تطالب 

مبعاقبته بالحبس ســنتني وسداد 10 

ماليــني يورو بتهمة ارتــكاب جرمية 

فساد خالل املفاوضات.

رياضـــة

األمناء/ معني الصبيحي: 

طالب الناشــط الجنويب املعروف عبد السالم الفالحي اليافعي، أحد أبناء مديرية 
الحد بيافع، باســمه شــخصًيا ونيابة عن كل أبناء وأهايل مديرية الحد بيافع، وزير 
الشــباب والرياضة الســيد نائف البكري وكل الجهات املعنية يف البالد بتشييد ملعب 
ريايض لكرة القدم مبديرية الحد بيافــع، وتحديًدا مبنطقة بني بكر عاصمة  مديرية 
الحد بيافع، ومســقط رأس وزير الشــباب والرياضة الحايل، والتي يوجد بها ملعب 

ريايض كبري وجاهز ينقصه فقط التشييد واملدرجات. 
وقال الناشط الجنويب املعروف الســيد عبد السالم الفالحي اليافعي يف ترصيح 

خص  قصــري  صحفــي 
بــه صحيفــة »األمناء«: 
بيافع   الحد  مديريــة  “إن 
واســع  قطاع  بها   يوجد 
من الشــباب والرياضيني  
الرياضية  والفرق الشعبية 
الرياضة    التــي متــارس 
الرياضية   األلعــاب  وكل 
يتقدمها  ذاتيــة   بجهود 
اللعبــة الشــعبية األوىل 
املاليني  ساحرة  العامل  يف 

)كرة القدم(”.
الناشــط  نــوه  و 
الســالم  عبد  الجنــويب 
الفالحــي أن فرق مديرية 
الشــعبية  بيافع  الحــد 
وتشارك  تنظم  الرياضية  
يف كل املناسبات الوطنية 
املسابقات  من  الكثري  يف 
الرياضية  يف إطار املديرية 

واملحافظة وهم يف أمس الحاجة لدعم ورعاية وتشجيع  وزارة الشباب والرياضة وكل 
الجهات املعنية يف البالد حتى يقتلون الفراغ واالنحــراف ويحققون التميز والنجاح 
ويشــقون طريقهم نحو مصاف الشــهرة والنجومية، مؤكدا أنهم ميتلكون الكفاءة 
والقــدرة عىل إثبات الذات خصوصًا إذا انخرطوا ضمــن صفوف أندية الوطن الكبرية 

والشهرية. 
وأكد الناشــط الجنويب املعروف عبد السالم الفالحي اليافعي يف ختام ترصيحه 
أنه يثق كل الثقة يف اســتجابة معايل وزير الشــباب والرياضة  السيد نائف البكري 
ملناشدته العاجلة من خالل رسعة التوجيه للمعنيني بالعمل عىل تشييد ملعب مديرية 
الحد بيافع الريــايض لكرة القدم، إضافة إىل اهتاممه وتشــجيعه ورعايته لرياضة 

مديرية الحد بيافع بشكل عام.

األمناء/ متابعات:

أدان نادي مانشســرت ســيتي، تعرض حافلة الفريق لهجوم عقب الخسارة أمام 
ليفربول، بنتيجة )1-0(، األحد، ضمن منافســات الجولــة 11 من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وقال مانشسرت سيتي، يف بيان أبرزته شبكة »سكاي سبورتس” الربيطانية، إن 

حافلة الفريق تعرضت لهجوم بعد مباراة ليفربول.
وأضاف: »هناك أرضار لحقلت بحافلة الفريق نتيجة إلقاء عليها أحد األشياء«.

وكشف مانشسرت سيتي بعض الصور عن تدمري الزجاج األمامي للحافلة.
وكان نادي ليفربول أصدر بيانا، أمس األول األحد، يدين فيه بعض الهتافات التي 

أطلقها جمهور مانشسرت سيتي يف املباراة.
وســجل محمد صالح هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقــة 76، ليمنح قبلة الحياة 
لليفربــول الذي رفع رصيده إىل 13 يف املركز الثامن، فيام ظل رصيد مان ســيتي 23 

نقطة، بفارق 4 نقاط عن املتصدر آرسنال.

كاظمة ون�سر املخزن يتاأهالن اإىل ثاين اأدوار بطولة الفقيد العي�سائي

ر�سمًيا.. قطر ت�ست�سيف كاأ�س اآ�سيا 2023

ال�سماح لنيمار بعدم ح�سور اأوىل جل�سات حماكمته

النا�سط اجلنوبي عبد ال�سالم الفالحي يطالب وزير ال�سباب 
والريا�سة بت�سييد معلب ريا�سي مبديرية احلد بيافع

مان�س�سرت �سيتي يدين االعتداء على حافلته


