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باتيس /األمناء/ عارف أحمد:

يف أجواء خاصــة ومميزة تتواصل عىل 
أرضية ملعب نادي الســد الريايض مبنطقة 
باتيس منافســات دوري الفقيد الشيخ عيل 
الشعبية  للفرق  القدم  العيسايئ لكرة  عبدالله 
يف نســخته السادســة والذي ينظمه نادي 
اتحاد باتيس للفرق الشــعبية بالتنسيق مع 
إدارة الشباب والطالب بانتقايل أبني بدعم من 
رشكة العيسايئ لألســمنت بإقامة مباراتني 
األوىل جمعت بــني فريقي  األهيل من حبيل 
باتيس ورصر عرب عثامن من الدرجاج والتي 
مقابل  بهدفــني  لصالحه  األهيل  حســمها 
هدف بعد منازله متكافئة تقاسم من خاللها  
الفريقان السيطرة عىل مجريات اللعب حيث 
ترجم رصر تفوقه يف الشوط األول إىل هدف 

جاء بإمضاء جامل املســتدح قبل أن يهدر األهيل فرصه سانحه 
للتعديل بعد أن تألق حــارس رصر عيل حافظ رجب يف التصدي 

لكرة املهاجم محمد سامل من داخل صندوق العمليات.
ويف الشوط الثاين أحكم األهيل قبضته عىل مجريات اللعب 
ودانت لالعبيه األفضلية املطلقة عــىل أرضية امللعب حيث نجح 
سامل عيل سامل محمد يف إدراك التعادل لألهيل من تسديدة قوية 
قبل أن يخطف زميله عبد الكريم عدنــان هدف الفوز الثاين من 

لحظات قليلة من نهاية املباراة.
ويف اللقاء الثاين استطاع فريق النرص من الحصن أن يحول 
تأخره أمام فريــق الربان من جعار يف الشــوط األول إىل فوز 
مثني )1/3( يف الشــوط الثاين.. بعد أن لعب الفريقان بصورة 

جيدة منذ بداية املباراة التي شــهدت اإلثارة والهجامت الرسيعة 
وصنع الخطورة عىل املرميــني  قبل أن مينح املتألق أحمد الحاج 
فريقه الربان ميزة األفضليــة يف التقدم بهدف انتهت به وقائع  
الشــوط األول ، غري أن النرص أحدث انتفاضة قوية يف الشوط 
الثاين ومتكنه من قلب الطاولة عىل رأس خصمه الربان من خالل 
تســجيله ثالثة اهداف متتالية وقع عليها كل من الهندي ايسكو 
و أحمد عبدالله ســعيد و أحمد باعراك لينتهي اللقاء بفوز النرص 

بثالثة أهداف مقابل هدف.
وبنتيجة هاتــني املباراتني يواصل األهــيل والنرص إكامل 
مشوارهام يف البطولة من خالل التواجد يف محطة الدور الثاين  

)دور ال16(.

املكال / فهمي باحمدان 

:
اليــوم  رســميًا  تدشــن 
الخميــس باكــورة  بطــوالت 
ومصارعة  القوة  اتحاد  وأنشطة 
بســاحل  )الرســت(  الذراعني 
حرضمــوت  بإقامــة بطولــة 
الشباب املفتوحة األوىل ملصارعة 
الذراعني والتي ســتقام برعاية 
االستاذ  والرياضة  الشباب  وزير 
ومحافظ  البكــري  صالح  نايف 
مبخوت  األســتاذ  حرضمــوت 
عليها  ويرشف  مايض  بن  مبارك 
مكتب وزارة الشــباب والرياضة 

باكثري  قاعة  وتحتضنها  حرضموت  بســاحل 
برئاســة جامعة حرضموت يف إطار الرشاكة 

والتعاون بني املكتب والجامعة.    
وأنهى اتحاد القــوة ومصارعة الذراعني 
بعد  أنشطته  أول  لتدشني  بالساحل تحضرياته 
جهود متواصلة وترتيبات مستمرة طوال الفرتة 

املنرصمة منذ قرار تشــكيله مؤخرا , حيث من 
املقرر أن يشارك يف منافسات البطولة  العديد 
من الشــباب املهتمني والراغبني يف مامرسة 
هذه الرياضــة وتم اعتامد الفئات املســموح 
بها من قبل اللجنــة املنظمة باالتحاد للنزاالت 
واملواجهات وهي ستة أوزان )60,  70 ,80 ,90  
110كجم( كام تم اعتامد املنافســات    ,100,

اليمني , وســيتم يف  واللعب باليد 
ختام البطولــة تكريم ابطال املراكز 
األوىل يف كل فئــة وزنية  باملبالغ 

املالية وامليداليات الذهبية.
الجديــر بالذكر أن اتحاد القوة 
)الرســت(  الذراعني  ومصارعــة 
قرار  صدر  قد  حرضموت  بســاحل 
29 سبتمرب املايض  تشكيله بتاريخ 
مــن قبل مكتــب وزارة الشــباب 
قيادة  مــع  بالتنســيق  والرياضة 
االتحاد العام للعبة   وتشــكل فرع 

االتحاد من:
سميدع-  بن  عوض  ســلطان 

رئيسا.
ســهل محمد باعشــن- أمينا 

عاما.
مســؤوال  الجعيدي-  عبدالحكيم  صالح 

ماليا.
امين عوض دويل - مرشفا رياضيا.

إبراهيم محمد غزي - مســؤوال للعالقات 
واإلعالم .

االمناء/ متابعات:

33 نقطة،  النجم ستيفن كوري  سجل 
ليســتهل جولدن ســتيت واريورز حملة 
الدفــاع عن لقبــه يف دوري كرة الســلة 
NBA، بفــوز 109-123 عىل  األمريــي 
ضيفــه لوس أنجلوس ليكــرز ، يف اليوم 

االفتتاحي للموسم الجديد.
فبعد حصولهم عــىل خواتم مرصعة 
باملاس ورفــع الفتة البطولة يف حفل أقيم 
ما قبل املباراة يف ملعب »تشــايس سنرت« 
يف سان فرانسيســكو، قدم واريورز أداًء 
مبهــًرا للتغلب عىل ليربون جيمس وليكرز 

بشكله الجديد.
وطغى عىل املوسم اإلعدادي لواريورز، 
اإلشكال الذي وقع يف التدريبات عندما لكم 
دراميوند جرين زميله جوردان بول وأوقعه 
أرًضا - ما وصفه املدرب ســتيف كري بأنه 

»أكرب أزمة« منذ وصولــه اىل رأس الجهاز 
الفني منذ 8 سنوات.

لكن واريورز مل يبُد متأثًرا بهذه الحادثة 
ســيكون  أنه  مؤكًدا  األوىل،  مباراتــه  يف 

مرشًحا بقوة للدفاع عن لقبه.
وتواجد بول وجرين ســوًيا عىل أرض 
امللعب وأظهرا أنهــام يرغبان يف وضع ما 
األول  حدث خلفهام، ال ســيام عندما مرر 
كرة ذكية اىل الثاين تابعها يف الســلة يف 

منتصف الربع الثالث.
أما ليكرز الذي خاض مباراته التنافسية 
األوىل بإرشاف املــدرب الجديد دارفني هام، 
أكرث دفاعًيــا، لكن قدرات  فبدا منضبًطــا 

واريورز فاقت قدراته.
وســجل ليربون جيمس )37 عاًما( 31 
نقطــة و14 متابعة و8 متريرات حاســمة 
مقابل 27 نقطة ألنتوين ديفيس و19 لراسل 

وستربوك.

رياضـــة

األمناء / متابعات :

الفرنيس  النجم  كشــف 
ريال  مهاجم  بنزميــا،  كريم 
مدريــد، كواليــس انضاممه 
لصفوف املرينجي، ورفضه كل 
إليه من  التي وصلت  العروض 
مانشسرت يونايتد وإنرت ميالن 

وبرشلونة.
وانضــم بنزميا لصفوف 
ريال مدريد، يف صيف 2009، 

قادما من أوملبيك ليون.
يف  بنزميــا،  وقــال 
»أوندا  إلذاعــة  ترصيحــات 
بعــد  اإلســبانية،  ســريو” 
حصولــه عىل جائــزة الكرة 
قال  “برييز   :2022 الذهبيــة 
يل ستكون األفضل يف العامل 
ذلك  لتحقيق  املناسب  واملكان 

هو ريال مدريد”.
وأضاف: »ريال مدريد ناد 
ممتاز، لقد حلمت باللعب هنا 
منــذ أن كان عمري 15 عاما، 
عن  معي  برييــز  تحدث  فقد 
الفريق واملرشوع الذي يخطط 
مثرية  محادثــة  كانت  لــه.. 

للغاية«.
وتابع: »وقتها، اتصلت يب عائلتي ووكييل ليخربونني أنني يجب عيل العودة إىل 
املنزل برسعة، وأنه يتعني علينا التحدث، لكني أخربتهم أين ليس لدي وقت، فقالوا يل، 

عليك أن تأيت، فلورنتينو هنا، فتحت الباب ورأيته، مل أقل شيئا، فقط )مرحبا(«.

األمناء/ متابعات:

 أكد تقرير صحفي إســباين، أن تشــايف هرينانديز، املدير الفني لربشلونة، قرر 
مكافأة العبه أنسو فايت، بعد تألقه خالل مباراة الكالسيكو ضد ريال مدريد، من خالل 

االعتامد عليه يف اللقاء املقبل ضد فياريال املقرر اليوم األربعاء.
وســاهم فايت وفريان توريس يف تسجيل هدف برشلونة الوحيد يف تلك املباراة، 

التي انتهت 1-3 لصالح ريال مدريد.
وبحسب صحيفة »ســبورت« الكتالونية، فإن تشايف حسم قراره باالعتامد عىل 
فايت منذ بداية مباراة فياريال، حيث يرى أن الوقت قد حان للمراهنة عىل قيادة فايت 

للفريق يف الفرتات املقبلة، خاصة بعد أنه ارتدى القميص رقم 10.
وأوضحت الصحيفة، أن مســتوى فايت يف الكالسيكو واســتعادة قدرته عىل 
املراوغة والتســديد برباعة، باإلضافة إىل التمريرات الطولية املميزة ملهاجمي الفريق 
ا أمام  مع االخرتاق من العمق مبهارة كبرية، هو ما دعم قراره بالدفع بالالعب أساســيً

فياريال.
وأضافت الصحيفة، أن تشــايف قلق بشأن مســتوى رافينيا وعثامن دميبيل يف 
اآلونة األخرية، وأنه يفكر يف االعتامد عىل فايت وتوريس بشــكل أسايس إىل جوار 

روبرت ليفاندوفسي يف هجوم الفريق.

اإثارة وندية وحما�س يف الن�سخة ال�ساد�سة من دوري الفقيد العي�سائي

اليوم .. تد�سني بطوالت احتاد القوة وم�سارعة الذراعني ببطولة ال�سباب املفتوحة  باملكال

NBA واريورز يهزم ليكرز يف انطالقة

بنزميا: رف�ست بر�سلونة ومان�س�سرت 
يونايتد من اأجل ريال مدريد

ت�سايف يكافئ فاتي بعد الكال�سيكو


