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رياضة

االمناء / متابعات:
إسباين،  صحفي  تقرير  كشفت 
كواليــس مفاوضــات تجديد عقد 
ليونيل مييس، نجم باريس ســان 
السابق  ناديه  مع  الحايل،  جريمان 

برشلونة يف 2020.
ورحــل ميــيس عــن صفوف 
برشــلونة يف صيــف 2021، بعد 
نهاية عقده يف كامــب نو، وعدم 

التوصل التفاق بشأن عقٍد جديد.
بعد  املغــادرة  ميــيس  وحاول 
وتلقي   ،2020 الصفري يف  املوسم 
خســارة مروعة من بايرن ميونخ، 
أبطــال  دوري  يف   ،8-2 بنتيجــة 

أوروبا.
وبحســب صحيفة "إل موندو" 
مييس  والــد  فــإن  اإلســبانية، 
واملحامي الخاص به أرســا بريًدا 
إلكرتونًيا إىل برشــلونة يف صيف 
2020، يتضمــن الرشوط املطلوبة 
للموافقة عىل تجديد عقد الربغوث 

األرجنتيني.
وأشــارت الصحيفة، إىل أن أبرز 
تلك الرشوط، أن تكون مدة التعاقد، 

حتــى صيف 2023، مــع إمكانية 
التمديد ملوســم إضــايف، عىل أن 
يكــون القرار يف هــذا األمر عائد 
لاعب وحــده، باإلضافة إىل وضع 
رشط جزايئ لرحيله بقيمة 10 آالف 

يورو فقط.
وأضافــت الصحيفة، أن مييس 
اشــرتط أيًضا الحصول عىل نسبة 
الـــ%20 التي ُخصمــت من راتبه 
خال أزمة كورونا، مقســمة عىل 
موسم  يف   10% بواقع  موسمني، 
موســم  يف  و10%   ،2021-22
23-2022، بفائــدة %3 عــىل أي 

مبلغ متبقي.
كام اشــرتط ميــيس الحصول 
 10 عىل مكافأة تجديد عقد بقيمة 
مايني يورو، وأن يرتفع املبلغ حال 

ارتفعت الرضيبة.
إدارة  ميــيس  طالب  وأخــرًيا، 
برشــلونة بتخصيــص غرفة يف 
ملعب "كامب نــو" لعائلته وكذلك 
طلب  كام  ســواريز،  لويس  عائلة 
بتخصيص طائرة  النادي  يتكفل  أن 
لنقله وعائلتــه إىل األرجنتني يف 

االمناء / متابعات:
صحفي  تقريــر  أكد 
نــادي  أن  إيطــايل،  
بقرار  رحب  يوفنتــوس 
الريــايض  القــايض 
بإيقاف أنخيل دي ماريا، 

جناح الفريق.
القــايض  وكان 
الريايض قد أعلن إيقاف 
دي ماريــا ملدة مباراتني 
بالرضب  تعديه  بســبب 
باملرفــق عــىل أرماندو 
خال  مونزا،  العب  إتزو، 
مباراة الفريقني بالجولة 
الســابعة مــن الدوري 

اإليطايل. 
ديللو  وذكرت صحيفة "الجازيتا 
ســبورت" اإليطالية، أن يوفنتوس 
رحب بقرار إيقــاف دي ماريا ملدة 
النادي  يرفــض  حيث  مباراتــني، 
تقديم اســتئناف عىل العقوبة من 

أجل تقليصها إىل مباراة واحدة.
وأضافــت أن اليويف قام بتقييم 
ظروف القضيــة، ورأى أنه باعتذار 
الواقعة  الرسيع عــن  ماريــا  دي 

عرب حســاباته مبواقــع التواصل 
االجتامعي، قرر النادي قبول الحكم 
خشــية خروج تفسري مختلف من 
وبالتايل  الريــايض  القايض  قبل 

عقوبة أشد عىل الاعب.
يشــار إىل أن أنخيل سيغيب عن 
مبارايت يوفنتــوس املقبلتني أمام 
كل من بولونيــا وميان، بالدوري 

اإليطايل.

سيئون/ األمناء/ عوض بافطيم :
التخطيط  اختتمت يف قاعة مكتب وزارة 
والتعــاون الدويل فعاليتــى: دورة مقيمي 
الحكام، والتنشــيطية لحكام كــرة القدم، 
واللجنة  اللعبة  اتحــاد  فرع  نظمهام  والتي 
والرياضة  الشباب  الفرعية وبإرشاف مكتب 
العليا، وحارض  الحكام  لجنة  مع  وبالتعاون 
فيهــام املحارض ومقيم الحكام اآلســيوي 
مقّيام   15 مبرشكة  مختار صالــح  الكابنت 
و57 حكــام مــن مختلف مناطــق الوادي 
والتي تــأيت يف إطار الســتعداد للبطوالت 
القادمة وأهمها دوري الدرجة الثانية وكأس 
حرضموت الســابعة التي ستنطلق منتصف 

الشهر القادم.
أبرز  عىل  والحــكام  املقيمــون  وتعرف 
النقــاط التقييميــة والتحكيمية عىل مدى 

يومني .
يف ختام الدورة عرب املحارض عن سعادته 
يف املشــاركة يف هاتني الدورتني مشــيدا 
الجميع وااللتزام  الفاعلة من قبل  باملشاركة 
بالحضور والرغبة يف اســتيعاب كل جديد 

يف عامل التحكيم، مطالبا الجميع تطبيق كل 
املعارف واملعلومات عىل الواقع العميل.

الدورة  يف  املشــاركون  قدم  جانبهم  من 
الكابنت مختــار صالح  للمحارض  الشــكر 
وللفرع ولجنة الحــكام العليا ولجنة حكام 

الوادي عىل إقامة الدورتني مطالبني تكرارها 
كل فرتة وأخرى.

حــرض افتتاح الدورتــني الكابنت عوض 
خميس مصنوم رئيس لجنة الحكام بالفرع 

والكابنت أحمد سعيد بزعل مدير الدورة.

عدن / األمناء/ أصيل أبوبكر :
التحق فريق شــباب عمــر مختار بركب 
الفرق املتأهلة للــدور الثاين من التصفيات 
أبطال  دوري  لنهائيــات  املؤهلــة  النهائية 
الشيخ  مديرية  تجمع  الثانية  )النسخة  عدن 
عثــامن( والذي يحتضن منافســاته ملعب 
الفقيد عبدالله حاتم ومبشاركة 24  مدرسة 
الشيخ عثامن  مديرية  فريقًا شعبيا ميثلون 
ويلعب بنظــام خروج املغلوب من دور واحد 
وذلك بهزميتــه لفريق الرميي بثاثة أهداف 

مقابل هدف.
الشــوط األول منذ البداية اســتطاع من 
خاله فريق شباب عمر مختار من السيطرة 
الكاملة عىل مجريات املبــاراة ومل يرتك أي 
الذي ظل مدافعًا طيلة  الرميي  لفريق  مجال 
فرتات الشوط األول ومع مرور الوقت يحرز 
العب فريق شباب عمر مختار نذير محمود 
الهدف األول لفريقه ومل متر ســوى دقائق 
معدودة ويعزز الاعب وســام حسني عامر 
والذي  الثاين  الهدف  محرًزا  لفريقه  النتيجة 
من خالــه انهارت معنويــات العبي فريق 
الرميي الذين ظلوا متفرجني عىل منافسهم 
القوي فريق عمر مختار لتميض بقية دقائق 
الشــوط األول دون جديد يذكر ليعلن بعدها 

حكم اللقاء نهاية الشوط األول بتقدم فريق 
شباب عمر مختار بهدفني مقابل ال يشء.

مطلع الشــوط الثاين كان مغايرًا عام بدأ 
به الشــوط األول من حيث اإلثارة والندية، 
حيث رتب فريــق الرميي صفوفــه وبادل 
منافسه الهجامت املرتدة الخطرية واملتنوعة 
ومن إحدى الكرات يحتســب حكــم اللقاء 
ركلة جزاء ملصلحة فريق شباب عمر مختار 
ترجمها بنجــاح الاعب نذير محمود محرًزا 
الهدف الثاين له والثالث لفريقه، حيث شعر 

بعدها العبو فريق الرميي بالخطر وحاولوا 
جاهدين لتقليص الفارق وكان لهم ما أرادوا 
حني قلص الاعب عبــادي النتيجة لفريقه 
الرميي بتســجيله الهــدف األول لتمر بقية 
دقائق الشوط الثاين دون فائدة تذكر ليعلن 
بعدها حكــم اللقاء نهاية الشــوط الثاين 
واملباراة بفوز فريق شباب عمر مختار عىل 
منافســه فريق الرميي بثاثة أهداف مقابل 
هدف، أدار اللقاء الحكم القدير محمد سامل 

وراقبها فنيًا اللجنة املنظمة .

األمناء / متابعات:
مهاجم  دميبــيل،  عثــامن  قــدم 
برشلونة بعض التنازالت مقابل تجديد 
عقده مع النادي الكتالوين حتى صيف 

.2024
"ليكيــب"  صحيفــة  وكشــفت 
البارسا كانت تفكر  إدارة  أن  الفرنسية 
دميبيل  عــن  االســتغناء  يف  بجدية 
بنهاية املوســم املايض، إال أن الاعب 

الفرنيس أرص بشدة عىل البقاء.
وأضافت أن البارســا رفــع الراتب 
الســنوي لدميبــيل، ولكــن املهاجم 
الفرنــيس مل يحصــل عــىل مكافأة 

أعامله عن  تنازل وكيــل  توقيع، كام 
أي عموالت يف العقد الجديد، ملساعدة 

النادي عىل تجاوز األزمة املالية.
وأشــارت أيضا إىل أن العقد الجديد 
يتضمن رشطا جزائيا  لعثامن دميبيل 
بقيمة 50 مليون يورو، سيكون ساري 

املفعول يف صيف العام املقبل 2023.
وأوضحت أن االتفاق يشــمل أيضا 
أعامله عىل  أن يحصل دميبيل ووكيل 
نصف الرشط الجزايئ حال تفعيله يف 

الصيف املقبل.
املوســم  واســتهل دميبــيل هذا 
متريرات   4 مقابل  هدفني  بتســجيل 
حاسمة يف 8 مباريات بكل البطوالت.

اختتام فعاليتي دورتي )مقيمي حكام كرة القدم والتن�ضيطية للحكام( بوادي ح�ضرموت

�ضباب عمر خمتار يلتحق بركب املتاأهلني للدور الثاين من دوري اأبطال عدن

�ضرط جزائي �ضعيف وراء جتديد دميبلي مع بر�ضلونة

10 اآالف يورو وغرفة.. �ضروط 
تعجيزية من مي�ضي لرب�ضونة

يوفنتو�ض يرف�ض اال�ضتئناف 
على اإيقاف دي ماريا


