رياضة 15
فحمان� ..إجناز تاريخي و�أبطال من ذهب يوفنتو�س ي�سبق كبار
�أوروبا �إىل �صفقة كربى
www.alomanaa.net

اخلمي�س  25نوفمرب 2021م -املوافق  20ربيع الثاين 1443هـ  -العدد 1321

Thursday - 25 Nov 2021 - No: 1321

كتب /أحمد فهيم قشاش :

مبارك من األعامق إلدارة والعبي وجمهور
نادي فحامن الريايض ولجهازه الفني التدريبي
وألبناء مديريات املنطقة الوســطى ومودية
خاصة وأبناء محافظة أبني عامة مبناســبة
تتويج نادي فحامن يف بطولة الدوري اليمني
لفرق الدرجة األوىل لكرة القدم كأول نا ٍد يحقق
البطولة عىل مستوى محافظة أبني وألول مرة
يف تاريخه .
ويعترب هذا اإلنجــاز التاريخي الفريد من
جا عىل
نوعه عىل مســتوى محافظة أبني تا ً
رؤوس أبنــاء محافظة أبــن وحدثا رياضيا
مميــزا كونه جــاء يف ظل ظــروف معقدة
وحساسة متر بها اليمن ،وأثبت أن املستديرة ال
تعرف صغريا أو كبريا يف قاموســها ،فمن جد
وجد ،وهكذا استطاع العبو نادي فحامن تحدي
الصعــاب وبعزمهم وإرصارهم قهروا فرق األنديــة العريقة وتألقوا يف مالعب كرة القدم وعزفوا ســيمفونيات االنتصارات مباراة تلو األخرى،
فعانقت أحالمهم وطموحاتهم درع بطولة الدوري اليمني لكرة القدم وامليداليات الذهبية وشهادات تأكيد املركز األول ونالوا بطولة الدوري املمتاز
بجدارة واســتحقاق وكان لهم ما أرادوا ليســجلهم التاريخ يف أنصع صفحاته .هكذا هم أبطال فحامن يســجلون اسم ناديهم يف سجل أبطال
كرة القــدم اليمنية مباء الذهب متحدين الصعاب وعوامل الزمان واملكان فقدموا أروع األلعاب الجميلة واللقطات الرياضية التي أمتعت جامهري
املستديرة «كرة القدم» وصفقوا لها بأيديهم وهي تدخل مشاعر الفرح والرسور إىل قلوبهم وتوجوا أبطاالً من ذهب يعتلون عرش املستديرة التي
نالوا تاج بطولتها بعد أن أخلصوا بتقديم فنونها الرائعة يف مالعبها مبهارات جميلة وبجدارة واستحقاق .
إنهم فرســان فحامن أبني السباقة دوما يف تفريخ الالعبني للمنتخبات الوطنية ،وسجل تاريخ كرة الرياضة اليمنية حافل بأسامء كثري من
املشــاهري من أبناء محافظة أبني يف عامل كرة القدم واأللعاب األخرى .فهنيئا نادي فحامن رئيســا فخريا وإدارة ومدربا وطاقام فنيا والعبني
ومشــجعني هذا اإلنجاز التاريخي الذي ســجلتموه مباء الذهب ومزيدا من االنتصارات حارضا ومســتقبال وأعانكم الله ملا فيه الرفعة والسؤدد
ومتثيل محافظة أبني واليمن خري متثيل كأبطال للدوري اليمني املمتاز لفرق الدرجة األوىل لكرة القدم ،والله من وراء القصد.

احلكم على بنزميا يف ق�ضية ابتزاز فالبوينا
األمناء  /متابعات :

أدين الفرنيس كريــم بنزميا ،نجم
ريال مدريد ،بالتواطؤ يف محاولة ابتزاز
زميله الســابق ماتيو فالبوينا ،مبقطع
فيديو غري الئق.
وبحســب صحيفــة «مونــدو
ديبورتيفو» اإلســبانية ،فقد تم الحكم
عىل بنزميا بالسجن ملدة سنة مع إيقاف
التنفيذ ،وغرامة قدرها  75ألف يورو.
واعتربت محكمة فرساي أن املحادثة
التي أجراهــا بنزميا مع فالبوينا ،والتي
حاول فيها إقناعه باالتصال بامل ُبتزين،
ً
تدخل «متعمــدً ا» يف الواقعة من العب
ريال مدريد ،يندرج تحت بند التواطؤ.
وتم اســتبعاد الالعبني من منتخب
فرنسا ،عىل ضوء هذه القضية ،منذ عام

 ،2015قبل عودة بنزميا لصفوف الديوك
هذا العام.
وقضــت املحكمة عــى مصطفى
الــزواوي ،الــذي يعترب العقــل املدبر
للعملية ،بالســجن ملدة عامني ونصف
وغرامة  3آالف يورو ،وىل أكسل أنجوت،
الرجل الــذي حصل عــى الفيديو من
هاتف فالبوينا ،بالسجن ملدة عامني.
ومتت إدانة يونس حواس ،الوسيط
الذي اُســتخدم للضغط عىل فالبوينا،
بالســجن ملدة  18شــهرا مــع إيقاف
حكــم عىل كريم زنايت،
التنفيذ ،بينام ُ
صديــق بنزميا الــذي كان عىل اتصال
مبهاجم ريــال مدريد ،بالســجن ملدة
 15شــهرا مع إمكانية وقف تنفيذها،
وغرامة  3آالف يورو.

األمناء /متابعات :
كشف تقرير صحفي إيطايل ،أمس األربعاء ،عن رغبة يوفنتوس
يف التعاقد مع صفقة هجومية مميزة ،يف يناير املقبل.
وبحســب صحيفة «الجازيتا ديلــو ســبورت» اإليطالية ،فإن
يوفنتــوس ينوي التقدم بعرض قيمته  50مليــون يورو ،يف يناير/
كانون الثاين املقبل ،من أجل الحصول عىل خدمات الرصيب دوســان
فالهوفيتش ،مهاجم فيورنتينا.
ويعترب فالهوفيتــش ( 21عا ًما) واحدً ا من أفضل املهاجمني عىل
الســاحة األوروبية حال ًيا ،وهدفًا للعديد من األندية الكربى يف القارة
العجوز.
وأضافت الصحيفــة ،أن فيورنتينا يســتهدف الحصول عىل 70
مليون يــورو ،من وراء بيع فالهوفيتش ،الذي يرتبط بعقد مع النادي
حتى صيف .2023
وأشــارت أيضً ا ،إىل أن يوفنتوس ســيواجه منافسة قوية عىل
ضم املهاجم الرصيب من أندية باريس ســان جريمان ،أتلتيكو مدريد،
توتنهام ومانشسرت سيتي.
وشارك فالهوفيتش يف  14مباراة مع فيورنتينا هذا املوسم حتى
اآلن ،ومتكن من تسجيل  12هدفًا وصناعة هدفني.

ا�سم مفاجئ على طاولة مان�ش�سرت
يونايتد خلالفة �سول�سكاير
األمناء /متابعات :

الهالل ي�صعق بوهاجن ويتوج بدوري �أبطال �آ�سيا
األمناء  /متابعات :
حســم الهالل لقب دوري
أبطال آســيا للمرة الرابعة يف
تاريخه بعد فوزه عىل بوهانج
ســتيلرز الكوري ،بنتيجة 2-0
 ،يف ســتاد امللك فهــد الدويل
بالعاصمة الرياض.
وتوزعــت أهــداف املباراة
عىل شــوطي املبــاراة ،حيث
افتتح الشــاب نارص الدورسي
التسجيل يف الشوط األول بعد
مرور  15ثانية ،ثم أضاف املايل
موىس ماريجا الهدف الثاين يف
الدقيقة .63
وبات الهالل األكرث تتويجا
بدوري أبطال آســيا ( 4ألقاب)
حيــث نجــح اليــوم يف فك
االشتباك مع بوهانج ستيلرز (3
ألقاب).

كشف تقرير صحفي
إنجليزي ،أمس األربعاء،
عن اســم مفاجئ عىل
طاولــة مانشســر
يونايتــد ،لخالفة أويل
جونار سولســكاير يف
تدريــب الفريــق ،رغم
صعوبة التعاقد معه.
وأعلــن مانشســر
يونايتــد ،يــوم األحد
املايض ،إقالة سولسكاير
من منصبــه ،يف أعقاب
الهزمية أمــام واتفورد،
بنتيجــة  ،4-1وتعيني
مســاعده مايكل كاريك
مدربًا مؤقتًا للفريق.
وبحســب صحيفة
«إندبندنت» الربيطانية،
فــإن األرجنتيني دييجو
سيميوين ،املدير الفني ألتلتيكو مدريد ،هو املدرب املفضل حال ًيا إلد
وودوارد ،املدير التنفيذي ملانشسرت يونايتد.
وأضافــت الصحيفة ،أن وودوارد معجــب بالعمل الذي يقدمه
ســيميوين مع الروخيبالنكوس ،ووضعه للفريــق املدريدي بني
الكبار ،مــن خالل تحقيق  8ألقاب ،والتأهــل لنهايئ دوري أبطال
أوروبا يف مناسبتني.
ومع ذلك ،يدرك مســؤولو يونايتد ،أن التعاقد مع ســيميوين
سيكون أشبه باملســتحيل ،ألن املدرب األرجنتيني مرتبط بعقد مع
أتلتيكو حتى صيف  ،2024وال توجد لديه النية للمغادرة حال ًيا.
وقــاد كاريك الشــياطني الحمر للفوز عــى فياريال ()2-0
والتأهل لثمن نهايئ دوري أبطــال أوروبا ،يف أول مباراة يقودها
كمدير فني.

