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األمناء/ خاص:
اختتمت بطولــة "تحديث ليج" للفرق 
الشعبية باملنطقة الوسطى مبحافظة أبني 
يوم الجمعة املايض والتي استمرت ألربعة 
أشهر من اإلثارة والتشــويق قدمت فيها 
الفرق مباريــات جميلة، وصل من خاللها 
فريق إم يت إن لودر وفريق القبيلة مودية 
إىل املباراة النهائية حســمها فريق إم يت 
إن لودر لصالحه بثالثية نظيفة ســلجها 

الالعب املتميز جامل الهبة هاتريك.
وشــارك يف البطولة 56 فريقا توزعت 
الفــرق عىل أربع مديريــات يف املنطقة، 
وهي: لــودر ومودية والوضيــع، بنظام 
املقلوب من مباراتني ذهابا وإيابا،  خروج 
التمهيديــة األوىل والثانية  يف املرحلــة 
ثم بطريقــة خروج املهــزوم يف األدوار 

اإلقصائية.
إنجاز  يف  تحديث  مؤسســة  ونجحت 
هذه البطولة بتنظيم وعمل أكرث من رائع، 
كــام أن املباراة النهائيــة كان لها تنظيم 
مختلــف وتم تصويــر املبــاراة النهائية 
بطريقة محرتفة مــن خالل فريق مصور 

محرتف، باإلضافة إىل التصوير الجوي.
ودوري "تحديث ليــج" بدعم وتنظيم 
وإرشاف من مؤسســة تحديــث للتنمية 
الذي يرأسها األستاذ أمني قنان الذي قدم 
دعام سخيا وتكلل هذا الدعم بنجاح كبري 
للدوري التي مل تحَظ به املنطقة من سابق.
كام أشــاد أبناء أبني برئيس مؤسسة 
تحديث األســتاذ أمني قنان عىل كل الدعم 
الــذي قدمه للجانب الريــايض من خالل 
بطولــة تحديث ليج للفرق الشــعبية يف 

املنطقة الوسطى.
اللجنة املرشفــة عىل البطولة   وكرمت 
فريــق إم يت إن البطل الــذي انترص يف 
بثالثية نظيفة عىل فريق  النهائية  املباراة 
القبيلة من مودية، بالكأس ومبلغ  مليون 
ريال ميني مقدمة من مؤسســة تحديث، 
فيام حصل القبيلة عىل الوصافة 500 ألف 

ريال ميني وكأس.
القبيلة عارف شكري  ونال العب فريق 
لقب هداف البطولة والعب إم يت إن عمر 
املسبحي لقب أفضل العب فيام نال فهمي 
عيل العب فريــق القبلية عىل لقب أفضل 

حارس.
التنفيذي  الرئيس  البطولة  عن  وأرشف 

ملؤسســة تحديث أيوب عامــر واملرشف 
العام صالح فضل الجعدي ورئيس اللجنة 
املنظمة أمني العوسجي، واملعلق الريايض 

أديب الزهري.
التغطية  اإلعالمــي يف  الفريق  ونجح 
اإلعالمية والحرصية للمباريات من جميع 
املالعــب، نتائج موعد مباريــات تقارير 
مقابالت، كام تم تشــكيل لجان إرشافية 

عىل كل مباراة.
كام أن الدوري مل يخــلُ من العقوبات 
فقد تــم معاقبة بعض الفــرق والالعبني 

املخالفني للقوانني.
حضــور جامهري كان كبــريا جدا ومل 
تشــهده املنطقــة من قبل حيــث أقبلت 
الجامهــري مــن كل القــرى واملديريات 
ملشــاهدة مباريات بطولــة تحديث ليج 
وكان هناك حضور لشــخصيات وقيادات 
عســكرية بارزة، وأبرزهم مدير أمن أبني 
التنفيذي ملؤسســة  املدير  وأيوب عامــر 
تحديــث ليــج وشــخصيات رياضيــة 

واجتامعية وسياسية وإعالمية بارزة.
وقال املدير التنفيذي للمؤسسة تحديث 
أيــوب عامر يف ترصيح خــاص: "طيلة 
األشــهر املاضيــة ورغم زخــم األحداث 
واملتغــريات الحاصلــة يف بلــد األزمات 
والحــروب، خطفت بطولــة تحديث ليج 
القلوب، ورســمت مالمح الفرح واإلثارة 
والشغف يف وجوه البسطاء، الباحثني عن 

األمل والحياة يف أبسط التفاصيل".
وقدم عامر شــكره لألستاذ أمني قنان 
عاشــق املحبة وصانع الفرح عىل رعايته 

الكرميــة ودعمه الســخي والال محدود 
الشعبية  للفرق  ليج  لتنفيذ بطولة تحديث 
أبني  الوســطى مبحافظة  املنطقــة  يف 
التي تربعت عىل عرش األحداث يف أبني، 
وســيطرت عىل قلوب وعقــول ومحبي 
الرياضة وكل باحث عن السعادة والبهجة 

يف وسط الحزن واألمل.
الجهد والتعب  وأكد عامر أن كل هــذا 
يزول عندما تشــعر وتــدرك حجم األمل 
املناطق  أبنــاء  التي عاشــها  والفرحــة 
الوسطى يف محافظة أبني، طيلة األربعة 
األشــهر املاضيــة، معربين عــن حبهم 
وامتنانهم لقائد هذه الســفينة األســتاذ 
أمني قنــان عىل صناعته للبســمة عىل 
شفاه املتابعني، مدركني حجم هذا الجهود 
التي يرص أمني قنان بشــكل طوعي عىل 
تأديتهــا بينام تخاذل املســؤولون عنها، 
ســعت تحديث ليج وكل من شــارك يف 
رسم هذه اللوحة الجميلة إليصال رسائل 
املنسية لكل  املدينة  سالم ومحبة من هذه 

الفاعلني يف املشهد.

رسائل أبناء املنطقة الوسطى عن 
الدوري:

كام اعترب أبناء املنطقة الوسطى بأبني 
ليج "هي بطولة  أن بطولة دوري تحديث 
ليس كسابقاتها من البطوالت، هي بطولة 

عنوانها التنافس والتشويق واإلثارة".
وأضافــوا: "فنحن من عــاش خاللها 
يف املنطقة الوســطى أبني أجمل لحظات 
املتابع والعاشق لتلك الساحرة املستديرة".

األمناء / متابعات :
ســان  باريس  نادي  أعلن 
جريمان، إصابــة أحد العبيه 
املســتجد،  كورونا  بفريوس 
بعدما جاءت نتيجة فحوصاته 
إيجابية يف الساعات املاضية.

وذكر ســان جريمان عرب 
حســابه الرسمي عىل موقع 
أليساندرو  أن  تويرت،  التواصل 
الفريق،  ظهــري  فلورينــزي 

أصيب بفريوس كورونا.
يف  الفرنيس  النادي  وقال 
بيانه "بعــد آخر اختبار أجراه 
أن  تأكد  أليساندرو فلورينزي، 

فحوصاته جاءت إيجابية".
وتابع البيان "ســيتم عزل 
لربوتوكول  وخضوعه  الالعب 

صحي مناسب".
ونوه "أليساندرو فلورينزي 
كان يف عزلــة خــالل األيام 

املاضية كإجراء احرتازي".
وبــات من املؤكــد غياب 
املرتقبة  املباراة  عن  فلورينزي 
أمام  جريمان  ســان  لباريس 
بايرن ميونخ، األربعاء املقبل، 
يف ذهاب ربــع نهايئ دوري 

أبطال أوروبا.

األمناء / متابعات :
شــارك العب الوســط فيدي فالفريدي، يف مران ريال مدريد، استعداًدا 
ملواجهة ليفربول، يف ذهاب ربع نهايئ دوري األبطال، لتزداد فرص خوضه 

اللقاء، بعد تعافيه من إصابته العضلية.
وتحقق املــدرب زين الدين زيــدان من حالة فالفــريدي، وتطور إصابة 

البلجييك إيدين هازارد، قبل يوم من مواجهة ليفربول.
وال يــزال داين كارفاخال بعيــًدا عن الظهور، وهو نفــس موقف القائد 

سريجيو راموس، بعد إصابته مع منتخب إسبانيا.
وكان فيدي فالفريدي قــد تعرض إلصابة عضلية، يوم 20 من الشــهر 
املايض أثناء مباراة ســيلتا فيجو مبلعب بااليدوس، لكنه تعاىف يف الوقت 

الحايل، وسيقر زيدان ما إذا كان سيدفع به يف مواجهة الريدز أم ال.
وينطبق نفس األمر عىل هازارد الذي أتم تعافيه من اإلصابة، إال أن املدرب 

الفرنيس ال يريد دفعه للعودة بغرض تاليف أخطاء املايض.

األمناء / متابعات :
حقق دنفر ناجتس االنتصار الخامس عىل التوايل، بالتغلب عىل 
أورالندو ماجيك 109/119،  )صباح االثنني بتوقيت جرينيتش(، 

ضمن منافسات دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني.
وســجل آرون جوردون 24 نقطة، وأضــاف جامل موراي 22 
نقطة، ليحقق دنفر ناجتس االنتصار الـ30 له هذا املوسم، مقابل 

18 هزمية.
وســجل كل من شــوما أوكييك، وتريينس روس، 19 نقطة 
ألورالندو ماجيك، لكن الفريق تلقى الهزمية الـ33 له هذا املوسم، 

مقابل 17 انتصارا.

حتديث ليج.. بطولة ريا�ضية تربعت على عر�ش �لأحد�ث يف حمافظة �أبني

باري�ش يعلن �إ�ضابة لعبه بكورونا

خرب �ضار لريال مدريد قبل موقعة ليفربول

ناجت�ش يو��ضل �نت�ضار�ته 
يف دوري �ل�ضلة �لأمريكي

رياضة


