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رياضة

األمناء / سقطرى/ خاص:

انتهــت املباراة التي جمعت فريقي الطليعة وامليناء بالتعادل اإليجايب بهدف ملثله والتي أقيمت بينهام عىل ملعب ســروه مبنطقة نوجد 
عرص األحد يف إطار الجولة الثانية ملنافســات املجموعة الرابعة ضمن بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الكروية ألندية ارخبيل سقطرى 

الخامسة والتي ينظمها فرع  يف نسختها 
بدعم من مؤسسة  بالجزيرة  الكرة  اتحاد 
اإلنسانية  األعامل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
، وتقام مبشــاركة 18 ناديا تلعب بنظام 

املجموعات.
الطليعة باغت املينــاء بهدف رسيع 
ومبكــر يف الدقيقة 2 مــن بداية اللقاء 
عرب العبه عبدالله ســعيد ، لتدخل املباراة 
يف أجواء تنافســية بني الفريقني اللذين 
تبادال الهجــامت دون أن يطرأ أي تغيري 
عىل واقع النتيجة ، لينتهي الشوط األول 

بتقدم الطليعة بذلك الهدف. 
األكرث  كان  الثــاين  الشــوط  ويف 
حضورا ومتكن مــن امتالك زمام املبادرة 
الهجومية عىل  وكثف مــن محاوالتــه 
مرمى الطليعــة  إلدراك التعادل والذي مل 

يصل إليه إال مع اللحظات األخرية من عمر اللقاء عرب العبه سامل نارص ، 
وبهذه النتيجة رفع كل من الطليعة وامليناء رصيد إىل 4 نقاط ليشاركا الرشق الذي ميلك نفس الرصيد صدارة املجموعة الرابعة ، والزال باب 

املنافسة عىل بطاقتي التأهل مفتوحا أمم جميع فرق املجموعة الخمس.

األمناء/ متابعات :

لقــب بطولة  األمرييك  املنتخب  انتــزع 
الكأس الذهبية للكونكاكاف، التي أقيمت عىل 
أرضه، بعدما حقق انتصارا صعبا عىل نظريه 
املكسييك )1/0(، مساء األحد )صباح االثنني 
عىل  النهائية،  املباراة  يف  جرينيتش(  بتوقيت 

ملعب »أليجانت« يف الس فيجاس.
املباراة،  التعادل السلبي قامئا طوال  وظل 
ليخوض الفريقان وقتــا إضافيا كاد أيضا أن 

ينتهي بالتعادل.
لكن املنتخــب األمرييك خطــف الهدف 
الحاســم يف الدقيقــة 117، بتوقيــع مايلز 
روبنســون الذي ارتقى برباعة لكرة عرضية، 

ليصوب برأسه داخل الشباك.
وأحــرز املنتخــب األمريــيك بذلك لقب 
البطولــة، للمرة الســابعة يف تاريخه، بينام 
أخفق املنتخــب املكســييك يف تعزيز رقمه 

القيايس، حيث أحرز اللقب 11 مرة، آخرها يف 
النسخة املاضية عام 2019.

وكان املنتخبان األمرييك واملكســييك قد فرضا هيمنتهام عىل الكأس الذهبية، يف آخر عرش نســخ قبل هذه النسخة، حيث توج كل منهام 
باللقب خمس مرات.

وثأر املنتخب األمرييك بذلك لهزميته أمام املكسيك، يف آخر ثالث مباريات نهائية سابقة بينهام يف البطولة.
 يف املقابل، أخفق املنتخب املكسييك يف الثأر لهزميته أمام أمريكا )2/3(، يف حزيران/يونيو املايض، يف نهايئ دوري أمم الكونكاكاف.

األمناء/ متابعات :

 أكد تقرير صحفــي، أن األرجنتيني كريســتيان رومريو مدافع 
أتاالنتا، سيخرب ناديه، برغبته يف االنتقال لصفوف توتنهام.

ويســتهدف توتنهام، ضم رومريو هــذا الصيف، لتعويض رحيل 
العبه البلجييك تويب ألديرفيلد، الذي انتقل للدحيل القطري.

وبحســب شبكة »ســكاي ســبورت إيطاليا«، فقد عاد رومريو 
لتدريبات فريقه أمس األحد بعد انتهاء عطلته.

وســيجتمع رومريو مع مدربه جيان بيريو جاســربيني، لنقل 
رغبته يف اللعب لصالح توتنهام.

وكانت تقارير أرجنتينية قد أشارت إىل أن أتاالنتا وتوتنهام اتفقا 
بالفعل عىل سعر الالعب، كام وافق رومريو، عىل رشوطه الشخصية.

وأوضح التقرير، أن الســعر املتوقع لرحيل رومريو، سيكون 50 
مليون يورو، باإلضافة إىل املكافآت.

واختري رومريو، أفضل مدافع يف الدوري اإليطايل ملوسم -2019
2020، حيــث خاض 88 مباراة يف الكالتشــيو، بواقع 57 مباراة مع 

جنوة، و31 مباراة مع أتاالنتا.

وســاهم رومريو هذا الصيف يف تتويج منتخب األرجنتني بلقب 
كوبا أمريكا، عىل حساب الربازيل. 

يذكر أن اسم رومريو ارتبط أيًضا باالنتقال إىل برشلونة، لكن يبدو 
أن الالعب حسم قراره باالنتقال إىل السبريز.

املكال/األمناء /فهمي باحمدان :

تأهل نادي ســمعون الريايض بالشحر  لنهائيات بطولة األندية أبطال املحافظات 

املحررة يف رياضة التايكوندو املقرر إقامتها يف العاصمة عدن الشهر الجاري.

وخطف أبطال سمعون بجدارة وإستحقاق بطاقة التأهل الوحيدة عن التصفيات 

التمهيدية ألندية ساحل حرضموت

التي اســتضافها  نادي شــعب حرضموت الريايض بديس املكال مبشاركة  أندية 

التضامن وهالل فوة وشــعب حرضموت إىل جانب  البطل نادي ســمعون وذلك يف 

الفرة مــن  31-29 / يوليو2021 ، بعد تربعهم عىل قمة الرتيب برصيد 61 نقطة ب 

5 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة من مجموع امليداليات امللونة لألوزان 26 

-29- 32 35- 39- 43- 47- 51- كيلو جرام.

..افرزت البطولة  نجوما للمســتقبل يف هذه اللعبــة الجميلة واألنيقة يحتاجون 

فقط لألهتامم والرعاية وتوفري لهم األجواء املناسبة لإلبداع والتألق .

الرتيب العام بنهاية التصفيات:

املركز األول نادي سمعون برصيد 61 نقطة.

5 ذهبية- 2برونزية1- فضية.

املركز الثاين نادي التضامن برصيد 39 نقطة.

2 ذهبية3- فضية2- برونزية.

املركز الثالث نادي هالل فوة برصيد 24 نقطة.

1 ذهبية 2- فضية2--برونزية.

املركز الرابع نادي شعب حرضموت برصيد 10 نقاط.

1فضية3-برونزية.

األمناء / متابعات:

 أكد تقرير صحفي، أن ريال مدريد حســم موقفه بشــأن مستقبل الجناح 
الربازييل فينيسيوس جونيور، خالل فرة االنتقاالت الصيفية الحالية.

وارتبط اســم فينيســيوس بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، يف ضوء 
رغبة املرينجي يف جمع أكرب قدر من األموال إلبرام صفقة كيليان مبايب مهاجم 

باريس سان جريمان. 
وبحســب صحيفة »ماركا«، فإن ريال مدريد يتمسك باستمرار فينيسيوس 

يف املوسم املقبل، حتى يف حال التعاقد مع مبايب هذا الصيف.
ويعترب فلورنتينو برييز، رئيس ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، من األوراق 

املستقبلية املهمة للفريق.
وينوي كارلو أنشــيلويت املدير الفني للمرينجي، االعتامد عىل فينيسيوس 
بشكل أســايس املوسم املقبل، ســواء يف مركز الجناح األيرس أو األمين، إذا تم 

التعاقد مع مبايب.
ويعترب فينيســيوس هدًفا مثيًنا لباريس سان جريمان وليفربول، لكن ريال 

مدريد حسم األمر ببقاء الالعب.

تايكوندو �سمعون ال�سحر يخطف امليناء يعادل الطليعة يف دوري ال�سيخ زايد لأندية �سقطرى
بطاقة التاأهل عن جدارة واإ�ستحقاق

ريال مدريد ُينهي م�سل�سل رحيل فيني�سيو�س

اأمريكا ت�سعق املك�سيك وتتوج بالكاأ�س الذهبية

مدافع اأتالنتا يف�سل توتنهام على بر�سلونة


