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االمناء/ متابعات:

 وجه خورخي مينديز، وكيل اإلســباين أليكس بالدي ظهري 
أيرس فريق برشلونة، تهديًدا للنادي الكتالوين يف املوسم الحايل.

ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن بالدي بات الالعب 

األول يف مركز الظهري األيرس بربشــلونة متفوًقا عىل جوردي 
ألبا، وماركوس ألونسو.

ورغم أن عقد بالدي ينتهي مع برشــلونة يف 2024، إال أن 
الطرفني مل يصال حتى اآلن إىل اتفاق بشأن تجديد عقد الالعب.

ويرغــب مينديز يف أن يحصل بالدي عىل عقود محســنة، 
عىل شاكلة ما حدث من برشلونة مع رونالد أراوخو، 

وجايف عند التجديد.
ولوح مينديز لربشــلونة بورقة حصول الالعب 

عىل عروض عديدة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وكشفت »ســبورت« أن أولوية بالدي حتى اآلن 
تظل البقاء مع برشــلونة، والتوقيع عىل عقد جديد 

مع النادي الكتالوين.
ويرفض برشــلونة فكرة بيع بالدي يف الصيف 
املقبل، يف محاولة ملواصلة املفاوضات بشأن التجديد 

حتى 2027.
كانت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلســبانية، 
أكدت األســبوع املايض أن مينديز تناول الغذاء مع 
خوان البورتا رئيس نادي برشلونة، وجلسا ملناقشة 
تجديد عقد بالــدي، بحضور ماتيــو أليامين املدير 

الريايض للنادي، دون الوصول لنتيجة.

سباح /األمناء / عارف علوان:

 قطع فريقا نرص حمومــه من مديرية رصد أبني 
والوادي األخــر من مديرية لبعــوس لحج تذكريت 
العبور إىل الــدور ربع النهايئ من منافســات دوري 
شهداء مديرية سباح يافع لكرة القدم للفرق الشعبية، 
والــذي ترعاه رشكة الشــامل للرصافــة والتحويالت 
وتنظيم نادي سباح الريايض أحد أندية الدرجة الثالثة 
مبحافظة أبني والذي يقام عىل ملعب النادي ويشارك 
فيــه)14( فريقا ميثلون ثالث مديريــات بيافع وهي 
مديريتي رصد وســباح من أبني ولبعوس من لحج يف 

إطار تظاهرة رياضية كبرية وهادفة.
وجاء تأهل النرص حمومه كأول املجموعة األوىل 
بعــد أن اقتنص عــرص الجمعة فوزا مهــام من أمام 
منافسه وابن جلدته فريق 21 مايو بهدف دون رد سجل 
يف الوقــت بدل الضائع عرب العبه وليد محســن الذي 

استفاد من متريرة زميله عيل صالح الرائعة ليكملها يف 
املرمى مهدي فريقه النرص صدارة املجنونة األوىل برصيد 7 نقاط 
وبطاقة العبور إىل دور ربع النهايئ.. ونال جائزة أفضل العب يف 
املباراة عبد الرحمن حمود من النرص واملقدمه من رشكة الشامل 

للرصافة والتحويالت. 
فيام جاء تأهل الــوادي االخر كوصيف للمجموعة األوىل  
بعد أن امطر شــباك الحلقة األضعف واملســتضيف فريق شباب 

ســباح بســته أهداف نظيفة يف املباراة التــي جمعتهام عرص 
الخميس يف مواجهة شــهدت تألق الفت لالعب الوادي االخر 
راشد املاجوحي والذي فرض نفسه نجام للقاء دون منازع بعد أن 
سجل خمسة أهداف نال من خاللها جائزة أفضل العب يف املباراة 
فيام تكفل زميله محمد فني بالهدف السادس.. حيث رفع الوادي 
رصيده إىل 5 نقاط محتال  املركز الثاين ويرافق املتصدر النرص إىل 
محطة دور الثامنية كأول املتأهلني.. فيام غادر 21 مايو 4 نقاط 

وشباب سباح بدون نقاط البطولة.

كتب/ عبدالعزيز الدويلة:

محمد ســعيد سامل، اســم غني عن 
التعريــف، وأشــهر من نار عــىل عَلم.. 
فهو يعترب تاريخا حافــال وزاخرا وغنيا 
الريايض  بالجانب  وملام  والعلم  باملعرفة 
بالعطاء  الحافــل  املعــريف  والتاريخي 
الجاد  عملــه  يف  واإلخالص  والتفــاين 
والصــادق يف محــراب اإلبــداع وبالط 
صاحبة الجاللة والذي يتجســد من خالل 
تجلياتــه املتمثلة يف الكتابــة والتحليل 
وصاحب  الرياضيــة  الربامــج  وتقديم 
الصوت الشجي والتعليق املتميز للمباريات 
أو  املحلية  الرياضيــة  لألنديــة  الكروية 
العربية أو عىل مســتوى مباريات أبطال 
األندية األوروبية واملنتخبات العاملية، وذلك 
الجميل،  الزمن  الثامنينيات من  يف فرتات 
والتي شــكلت قوة وروعــة يف التنافس 
وبروز نجوم عاملقة يف كرة القدم آنذاك، 
الذين كانوا يعشقون ويشجعون  زال  فام 
املســتديرة يتذكرون صوت هذا املبدع عرب 

األثري أثناء تعليقــه للمباريات التي كانت 
تقــام عىل ملعب الشــهيد الحبييش بني 
الفــرق الكروية وخاصــة التي تقام بني 
التالل ووحــدة عدن وحســان والجيش 
بقاعدة شعبية  التي كانت تحظى  والفرق 
جامهرييــة تتفاعل أكرث عند ســامعها 
الرائع محمد ســعيد سامل  املعلق  لصوت 

ومعجبة لروعة التعليــق والتحليل وثراء 
املعلومات التي كان يتمتع بها هذا الرجل، 
األمر الذي جعل حتى األطفال والنســاء 
شاشة  أمام  يتسمرون  السن  يف  والكبار 
املســتديرة وذلك ملا يتمتع به من موهبة 

وملكات يف التعليق.
لعب محمد سعيد سامل يف منتصف 
السبعينات يف نادي الواي بالشيخ عثامن 
وأثناء دمج األندية الرياضية بعدن التحق 
بنادي وحدة عــدن وبعدها تفرغ لإلعالم 
صحيفة  عــىل  أرشف  حيــث  الريايض 
األوملبية  اللجنــة  الريايض لســان حال 
لوزارة الشــباب والرياضة وشجع ودفع 
الكتابة  العديد من األقــالم واملواهب يف 
انطالقا من حريــة التعبري والرأي والرأي 
اآلخر مؤمنا بأن الخالف يف الرأي ال يفسد 

للود قضية.
ومــن هــذا املنطلق نشــكر مملكة 
اإلنسانية  ولفتتها  تكرميها  عىل  البحرين 
لهذا املبدع وذلك وفاًء واحرتاًما لرواد إعالم 
الصحافــة العربية، كام ســيتم تكرميه 

قريبا بنيله الوسام الذهبي.

رياضـــة

االمناء/ متابعات:

توج األهيل بكأس السوبر املرصي عىل حساب منافســه التقليدي الزمالك، بعد 
فوزه بنتيجة )0-2(،  عىل ملعب هزاع بن زايد باإلمارات.

ويدين األهيل يف الفوز للربازييل برونو ســافيو، وكريم فؤاد، حيث سجال هديف 
الفوز يف الدقيقتني )40 و90+1(.

وحسم األهيل بقيادة مدربه السويرسي مارسيل كولر لقب السوبر املرصي للمرة 
12 يف تاريخه وهو األكرث تتويجا باللقب، بينــام خرس الزمالك اللقب بقيادة مدربه 

الربتغايل جيسوالدو فرييرا.
وخرج األهيل ببطولته املحلية األوىل عن موسم 2021-2020، حيث لعب املباراة 

بصفته وصيفا للزمالك بطل الدوري والكأس عن نفس املوسم.

األمناء/ متابعات:
 

أسفرت قرعة دوري الســوبر لغريب بطولة األندية اآلسيوية لكرة السلة 
»منطقة الخليج«، املقرر انطالقها يوم 19 ديسمرب / كانون األول 2022، عن 
وقوع الهالل الســعودي يف املجموعة األوىل، بجانب شباب األهيل اإلمارايت، 

والبشائر العامين، وكاظمة الكويتي.
بينام النــرص وقع يف املجموعة الثانية بجانب املنامة البحريني والســد 

القطري والكويت الكويتي.
ومن املقرر أن تلعــب مرحلة املجموعات ضمن املناطــق الفرعية بنظام 
الذهاب واإلياب، إذ تتأهل 6 فرق إىل املراحل املتقدمة، بحيث ينضم إليهم أبطال 

الدوري املحيل يف الهند وكازاخستان.
ومن املقــرر أيًضا أن يتأهل الفريقان املتأهالن إىل املرحلة النهائية لدوري 
الســوبر لغريب آسيا )WASL( كأس آســيا لألندية البطلة 2023، والتي يصل 
بطلها إىل كأس االنرتكونتيننتال، أعىل مسابقة لألندية يف االتحاد الدويل لكرة 

.FIBA السلة

مينديز يهدد بر�شلونة يف املريكاتو

الن�شر والوادي الأخ�شر اأول الوا�شلني اإىل ربع نهائي دوري �شهداء �شباح

حممد �شعيد �شامل .. اأ�شطورة الزمن اجلميل

الأهلي بطال لل�شوبر امل�شري بثنائية يف الزمالك

قرعة متوازنة للن�شر والهالل 
يف البطولة الآ�شيوية لل�شلة


