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األمناء/ متابعات :
فاز بيدري، العب وسط برشلونة، بجائزة الفتى الذهبي لعام 

2021 املقدمة من صحيفة "توتو سبورت" اإليطالية.
وقال بيدري، عقب حصوله عىل الجائزة: "أشكر توتوسبورت 
عىل هذه الجائزة التي تجعلني فخوًرا. شكًرا أيًضا لجميع أعضاء 
لجنة التحكيم واملشــجعني الذين دعموين دامًئا هذا العام. إن 

2021 عام رائع بالنسبة يل".
وأضاف: "بالطبع، شكًرا جزياًل لربشلونة وللمنتخب الوطني 
ولعائلتي وأصدقايئ، وبالتأكيد لــكل أولئك املقربني مني يوًما 
بعد يوم، والذيــن لوالهم ملا متكنت من الفــوز بجائزة الفتى 

الذهبي".
إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورمتوند،  الرنويجي  كان 

آخر من توج بجائزة الفتى الذهبي يف عام 2020.
يذكر أن قامئة املنافســني عىل الجائزة كانت تضم أيًضا كال 
من: كريم أدميي "ســالزبورج"، جودي بيلينجهام "بوروسيا 
دورمتوند"، كامافينجا "ريال مدريــد"، دي كاتيالري "كلوب 

بروج"، جايف "برشلونة".
كام ضمــت القامئة أيًضا كال مــن: جرافنبريش "أياكس"، 
مالديني "ميالن"، موســياال "بايرن ميونــخ"، نونو مينديز 

"باريس ســان جريمان"، بيكويل "أتاالنتا"، بينو "فياريال"، 
رينا "بوروســيا دورمتوند"، رودريجو "ريال مدريد"، ساكا 
"آرســنال"، صليبا "ليون"، تيمرب "أياكــس"، وفريتز "باير 

ليفركوزن".

األمناء/ متابعات :
اصطاد فريوس كورونا أحد العبي بوروســيا دورمتوند يف الساعات املاضية، ليتأكد غيابه عن مباريات الفريق املقبلة لحني 

تعافيه.
وأعلن النادي األملاين يف بيان رســمي، أمس اإلثنني، إصابة 
الجناح البلجييك ثورجان هازارد بالفريوس بعدما جاءت عينة 

اختباره إيجابية.
وأوضح البيان أن الــدويل البلجييك صاحب الـ28 عاما مل 
يخالط أي من العبي أســود الفيســتيفال آخر يومني، وتقرر 

دخوله حجرا صحيا عىل الفور.
وبذلك، تأكد غياب ثورجان هازارد عن مباراة الفريق املرتقبة 
ضد سبورتنج لشــبونة الربتغايل، األربعاء املقبل، يف خامس 

جوالت دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل دورمتوند املركز الثاين يف املجموعة الثالثة، متساويا 
مع سبورتنج لشــبونة برصيد 6 نقاط، لكن األخري يتأخر عنه 

بسبب املواجهات املبارشة.
ونجح بوروســيا دورمتوند يف الفوز عىل لشــبونة بهدف 
دون رد، خالل املباراة التي جمعت بينهام يف الجولة الثانية يف 

سبتمرب املايض.

حديبو / األمناء / متابعات :
اعتىل فريق نــادي نوجد صدارة 
املجموعة الرابعة بعدما حقق فوزه 
الثالث تواليا والــذي جاء هذه املرة 
الطليعة  نادي  فريق  عىل حســاب 
هدف  مقابل  أهداف  ثالثة  وبنتيجة 
يف املبــاراة التــي جمعتهام عرص 
أمس عىل ملعب الفقيد ســعد عيل 
ســاملني بالعاصمــة حديبو ضمن 
منافســاتها بطولــة الفقيد أحمد  
عبدالله بن حمــدون ألندية أرخبيل 
اتحاد  فرع  ينظمها  والتي  سقطرى 
الكرة باملحطة بدعم من مؤسســة 

خليفة بن زايد لألعامل اإلنسانية .
تحصيل  املبــاراة  أن  وبالرغــم 
حاصل ولتحديد املراكز بعد أن  ضمن 
ربع  ملحطة  معا  تأهلهام  الفريقني 
النهايئ إال أنها جاءت قوية ومثرية 
خاصة يف شــوطها الثــاين الذي 
شهد تسجيل أهداف املباراة األربعة 
، حيــث متكن نوجد من تســجيل 
ثالثــة أهداف متتاليــة عرب العبيه 
غالب  عبدالله وعيىس  الرحمن  عبد 
الطليعة  ســجل  فيام  عيل  وأصيل 

هدفــه الوحيد عرب العبــه عبدالله 
عيل عامر. 

وبهذا الفوز رفــع نوجد رصيده 
إىل 9 نقاط محققا العالمة الكاملة 
بها  اعتىل  انتصــارات  ثالثــة  من 
صدارة املجموعة الرابعة ، فيام حل 
الطليعة ثانيا برصيد 6 نقاط ليتأهل 

اىل جانب نوجد إىل دور الثامنية.
وكان فريــق األهيل قد نجح يف 
خطــف بطاقة التأهــل الثانية عن 
املجموعة الثالثة بعد تعادله السلبي 

مع أبرز منافســة السد سلبا بدون 
أهداف يف ختام لقاءات املجموعة. 

وبهذه النتيجة رفع األهيل رصيده 
إىل 5 نقاط محتال وصافة املجموعة 
التي يعتيل صدارتهــا الرشق بـ 7 
النهايئ  ربع  إىل  معا  ليتأهال  نقاط 
فيام تجمد رصيد السد عند 4 نقاط 
يف املركز الثالث ويودع املنافسة مع 
الحلقة األضعف يف املخزونة فريق 
مؤخرة  يف  يقبع  الذي  األخوين  دم 

املجموعة بال نقاط.

لودر/ أحمد احلامدي :
بعــد أن توج بطاًل للدوري اليمني  مع ناديــه فحامن أبني وحصل عىل  أفضل 
العبي البطولة، وكان أحد أســباب فوز فريقه فحامن  بدرع الدوري املمتاز، الذي 
ألول مرة يحققه النادي كونه سجل أهدافا وصنع أخرى وحصل عىل أفضل العب 

يف بعض املباريات مع فريقه فحامن حتى ظفر باللقب.
وبهذا األداء املبهر الذي ظهر به النجم الشاب عمر املسبحي، يف بطولة الدوري 
اليمني والبطوالت الســابقة، وتربعه عىل منصات التتويــج وفوزه بامليداليات 
الذهبية يف أكرث من مناســبة حتى أصبح حديث املحللني والكتاب وعشاق كورة 
القــدم ملا يقوم به هذا الالعب الشــاب من أداء خرايف مبهاراته الفنية وحســه 
التهديفــي، وكان آخرها  بطولــة الدوري املمتاز  بعد أن نرث جامل ســحره عىل 
املستطيل األخرض والذي أدهش به الجميع حتى نال إعجاب بعض املدربني الذين 

أرادوا ضمه يف صفوفهم.
بهذا الجامل واإلبداع الذي حققه املسبحي طالب الشارع الريايض بضم النجم 
الشاب عمر املسبحي يف صفوف املنتخب ليك يعطي إضافة كبرية للمنتخب الذي 
يعاين من تدٍن يف املستوى  بســبب عدم اختيار  الالعبني املمتازين ومتابعة من 
يســتحق متثيل املنتخب بعيدًا عن الوســاطة واإلقصاء، ألن الالعب عمر وبعض 
. لذا نتمنى أن ال يتم حرمــان أي العب من املنتخب  الالعبني مظلومون إعالميــاً
وخاصة من  يســتحقون ذلــك ألن لدينا مواهب كروية رائعــة تعاين الحرمان 
والتهميش فيجب إظهارها فقد شاهدنا نادي فحامن وقيمة العبيه الذين أتاحت 

لهم الفرصة يف متثيل النادي يف البطولة وكانوا يف املوعد .

األمناء/ متابعات :
أعلن نادي يوفنتوس، أمس اإلثنني، تعرض أحد العبيه البارزين إلصابة ستبعده 

عن املالعب ملدة 8 أسابيع عىل األقل.
وقال يوفنتوس، يف بيان رسمي: "خضع دانيلو الختبارات طبية صباح امس 
يف عيادة يوفنتوس، التي أظهرت تعرضه إلصابة متوســطة الشــدة يف عضلة 

املقربة بالفخذ األيرس".
وأضاف النادي اإليطايل: "من املتوقع أن يكــون وقت التعايف األويل لدانيلو 

حوايل 8 أسابيع".
وتعرض دانيلو لإلصابة خــالل فوز يوفنتوس عىل التســيو بهدف دون رد، 

السبت املايض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري اإليطايل.
ويعد دانيلو أحد العنارص األساســية يف تشكيلة املدرب ماسيميليانو أليجري 
هذا املوسم، حيث إنه خاض 14 مباراة يف مختلف البطوالت حتى اآلن، بإجاميل 

1175 دقيقة.
ويستعد يوفنتوس ملواجهة تشيليس، اليوم الثالثاء، يف الجولة الخامسة من 

دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

نوجد يك�سب الطليعة ويعربان مًعا اإىل ربع نهائي بطولة الفقيد بن حمدون لأندية �سقطرى

بيدري يفوز بجائزة الفتى الذهبي

كورونا ي�سطاد جنم دورمتوند

عموري جنم فحمان والدوري اليمني هل 
ن�ساهده يف �سفوف املنتخب؟

يوفنتو�س يعلن غياب جنمه 8 اأ�سابيع

رياضة


