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حلج / األمناء / خاص:

تأهــل فريقا النيازك من الوهط والشــظيف إىل الدور مثن 
النهايئ )دور ال 16(من دوري املجلس الريايض للفرق الشعبية 

بتنب 
 الذي يحمل اســم فقيد الحركة الرياضيــة )محمد عبدالله 

الرشكة  دباء( والذي يقام برعاية 
والشــيخ  لالســمنت  الوطنية 
يارس العزيبي رئيس حلف قبائل 
أبنــاء الحوطة وتــنب وتنظيم 
املجلس الريايض للفرق الشعبية 
مبديرية تنب للمرة الثانية تواليا 
مختلف  ميثلون   32 ومبشاركة 

قرى تنب مبحافظة لحج.
وجاء تأهــل نيازك الوهط 
اتحاد  فريــق  عىل  فــوزه  بعد 
الحبيل بهدفني نظيفني ســجال 
كل  يف  هدف  بواقــع  مناصفة 
شوط عرب إسالم أبوبكر وعوض 

غالب.
فيام جاء عبور الشــظيف 
الحــظ  ركالت  بوابــة  مــن 
الرتجيحية عىل حســاب فريق 

امجرباء بعد تعادلهام يف األوقات األصلية بهدفني يف كل شبكة 
يف مواجهة مثرية تقاسم من خاللها السيطرة عىل مدار شوطي 
اللقاء.. حيث تقدم شــظيف بهدفني يف الشوط األول بواسطة 
العبه عرفان جالل سامل قيل أن يدرك امجرباء التعادل يف الشوط 
الثاين عن طريق البديل ماجد محمد حســن .. ليحتكم الفريقني 
إىل ركالت املعاناة الرتجيحية والتي ابتسمت للشظيف ب 8 ركالت 

مقابل إضاعة امجرباء ركلة واحدة.

األمناء / متابعات:

كورتوا،  تيبو  البلجيــي  يواجه 
بالغة  صعوبات  مدريد،  ريال  حارس 
مــن أجــل مرافقة بعثــة املرينجي 
املتوجهــة إىل املغرب، لخوض كأس 

العامل لألندية.
يف  إلصابة  تعرض  كورتوا  وكان 
يف الفخذ أثنــاء اإلحامء قبل موقعة 

ريال مايوركا بالليجا، .
»مــاركا«  لصحيفــة  ووفقــا 
اإلســبانية، فإن الفحوصات األوىل 
لكورتوا تثري تشــاؤم ريــال مدريد 

بشــأن الشــفاء الفــوري للحارس 
البلجيي من اإلصابة.

كورتوا  إحساس  أن  إىل  وأشارت 
باإلصابة ليس جيــدا، وعىل األرجح 
لألندية  العــامل  كأس  عن  ســيغيب 

بأكمله.
وأوضحت أن خطــة ريال مدريد 
تركز عــىل تجهيز كورتــوا للتواجد 
15 يوما يف  بعد  ليفربول  يف مباراة 
ذهاب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا.

ويســتعد ريال مدريــد ملواجهة 
األهيل املــري، األربعاء املقبل، يف 

نصف نهايئ كأس العامل لألندية.

باتيس /األمناء/ خاص:
 

انتزع العبو الصف التاســع  تعادال بطعم الفــوز  من امام العبي 
الصف الثالث الثانــوي يف الدوري املدريس الــذي تقيمه إدارة ثانوية 
باتيس عىل ملعب مدرســة السد باتيس ضمن أنشطتها املدرسية خالل 

الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس 
الحايل.

بالتعادل  انتهى  االول  الشــوط 
إضاعة  الفريقني رغم  الســلبي بني 
العديــد مــن  الفــرص الســانحة 
التسجيل.. ويف الحصة الثانية متكن 
احمد فضــل  العب الصف الثالث من 
تســجيل الهدف االول من تســديدة 
عىل يســار عيل جالل حارس الصف 
التاســع وبعدها شــن العبو الصف 
التاسع عدد من املحاوالت عىل مرمى 
الثالث ثانــوي قبل ان ينجح  الصف 
هدف  تســجيل  من  عبدالعزيز  عمر 
التعادل من تسديدة عىل ميني عادل 
علوي  سكنت الشباك.. لينتهي اللقاء 
بالتعــادل االيجايب بهــدف يف كل 

شبكة . 
قاد فريق الصف التاسع االستاذ محمد باجسري ومساعدة االستاذ 
نايف رسور بينام قاد الصف التاســع األســتاذ عبــده مقبل.. وحرض 
املباراة األســتاذ  عبداملنعم الشــوب مدير ثانويه باتيس واالستاذ أحمد 
النجار مدير الســد أسايس واألستاذ عبداملجيد سعدان مرشف األنشطة 

واملسابقات يف ثانوية باتيس.

املهرة / األمناء / خاص :

اجتمع  املجلس اإلداري لنادي شباب 
سيحوت الثقايف - االجتامعي- الريايض 
مســاء األحد يف مقره بحــي 14 اكتوبر 
وبحضــور كافة اعضــاء الهيئة اإلدارية 
للنــادي املتواجدين بســيحوت ، وأقرت 
إقامــة دوري للناشــئني  مواليد 2004، 
2005 ، 2006 لفرق نادي شباب سيحوت 

والبالغ عددها 13 فريقا شعبيا.
وقد كلفت قيادة النادي لجنة إرشافية 
لتســيري الدوري بقيــادة الكابنت فهمي 
ســعيد بن عويض الجعفري وعضوية كل 
من صالح ســامل حــاج و عيل رمضان و 
مبارك ســعيد صابر و سعيد عوض عيل 

وعاشور الحداد.
و تهيب إدارة النادي  واللجنة اإلرشافية 
لكل فرق النادي بتسليم كشوفات الالعبني 

املشــاركني ال 30 العــب يف الدوري قبل 
يوم الخميس املقبل،  ويوم الجمعة القادم 
ســتجتمع إدارة النادي مع مندويب الفرق 
الشعبية املشاركة ملناقشة الالئحة الداخلية 
للدوري وبعدها سيتم تحديد موعد انطالق 

الدوري.
وكان االجتامع قد عقد برئاسة الشيخ 

ســعيد ميطان الســامحي رئيس النادي  
ونائبه الشيخ عيل علوش الزويدي واألمني 
العام االخ عمــر كرامة بريدان واالخ احمد 
حســن حفيظ واالخ صالح سامل حاج و 
االخ  محمد عوض باعبــده واالخ رياض 
خميس فرحان واالخ عبد الســالم معرايب 

واالخ عيل رمضان واالخ عاشور الحداد .

األمناء/ متابعات :

اتهامات  يواجه مانشسرت ســيتي   
املمتاز،  اإلنجليزي  الــدوري  رابطة  أمام 
املخالفات  من  العرشات  ارتكاب  بشــأن 

املالية، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.
ميل«  »ديــيل  لصحيفــة  ووفًقــا 
الربميريليج  رابطــة  فإن  الربيطانيــة، 
اتهمت مانشسرت سيتي بانتهاك القواعد 
املالية، أكرث من 100 مرة خالل 9 مواسم.

األمر  هذا  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
تم اكتشافه، بعد تحقيق استمر 4 سنوات 

بخصوص الرعاة والعقود.
وذكرت أن التهــم تتعلق بانتهاكات، 
اُرتكبت خالل الفرتة من ســبتمرب/أيلول 

2009، وحتى نهاية موسم 2017-2018.
وقالت »ديــيل ميل« إن فريق املدرب 
بيــب جوارديوال، قــد يواجه خصاًم من 
نقاطه هذا املوسم بالربميريليج، وهو ما 
سيمثل رضبة قوية آلماله يف االحتفاظ 

باللقب.
يذكر أن مانشسرت ســيتي فاز بـ3 
ألقاب يف الربميريليج خالل فرتة االتهام، 
باإلضافــة إىل حصــده كأس االتحــاد 
الرابطة  وكأس  واحــدة،  مرة  اإلنجليزي 

املحرتفة 3 مرات.
ويحتل السيتي وصافة جدول ترتيب 
الدوري حاليــا، برصيد 45 نقطة، بفارق 
5 نقاط عن آرســنال املتصدر، الذي لعب 

مباراة أقل.

رياضـــة

النيازك وال�شظيف اإىل ثمن نهائي دوري املجل�س الريا�شي للفرق ال�شعبية بتنب

كورتوا خارج مونديال الأندية

بعد 100 خمالفة.. مان�ش�شرت �شيتي 
مهدد بخ�شم نقاط يف الربميريليج

ال�شف التا�شع يعادل الثالث الثانوي يف دوري ثانوية باتي�س

اإدارة نادي �شباب �شيحوت تقر اإقامة دوري للنا�شئني ، والنطالقة ال�شبوع القادم


