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األمناء / متابعات :

 رد نيامر جونيور نجم باريس ســان 

جريمــان الفرنيس عىل ما تردد بشــأن 
االنتقاالت  للبيع خــال فــرة  عرضــه 

الصيفية.
قال نيــامر يف مقابلــة تليفزيونية 
»حتى االن، مل يبلغني أحد بيشء يف هذا 

االتجاه«.
من  »لكن  الربازييل  الاعب  واستدرك 
جانبي، املوقف واضح متاما، أريد أن أبقى 

مع يب إس جي«.
الفرنســية،  ليكيب  صحيفة  وكانت 

أشــارت إىل أن إدارة سان جريمان فتحت 
الباب أمــام بيع نيامر، حال وصول عرض 

جيد.
أن كيليان مبايب،  إىل  أيضــا  ولفتت 
مؤخرا  عقده  جــدد  الذي  الفريق  مهاجم 
حتى صيــف 2025، ال ميانع فكرة رحيل 

زميله الربازييل.
يذكــر أن نيامر جونيــور انتقل إىل 
صفوف باريس ســان جريمان يف صيف 

2017 مقابل 222 مليون يورو.
ومدد نيامر، العام املايض، تعاقده مع 
النادي الفرنيس 3 مواسم إضافية، ليبقى 

معه حتى صيف 2025.

األمناء / متابعات:

 أعلن ارســنال، رسميا، األربعاء، تجديد 
عقد العب وسطه املرصي محمد النني.

وكان من املفــرض أن ينتهي عقد النني 
)29 عامــا( مع ارســنال، بنهاية املوســم 

الجاري، قبل التوصل التفاق بشأن التجديد.
عرب  مقتضبا  بيانــا  ارســنال،  وأصدر 
الرسمي، يعلن من خاله تجديد عقد  موقعه 

النني، دون اإلشارة إىل مدة العقد الجديد.
لكــن فابريــزو رومانو، خبري ســوق 
االنتقــاالت يف أوروبا، كشــف أن مدة عقد 
النني الجديد مع ارســنال هي موســم واحد 

فقط، حتى صيف 2023، مــع خيار التمديد 
ملوسم اخر.

للموقع  الننــي، يف ترصيحــات  وقال 
الرسمي الرســنال، عقب التجديد:« أحب هذا 

النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة«.
وأضاف :«أريد االستمرار يف هذا النادي 
الرائــع ومع هذه العائلة الرائعة.. أنا ســعيد 

ومتحمس جدا للمستقبل«.
الفني ميكيل  املديــر  من جانبــه، علق 
أرتيتــا، وقــال:« النني جزء مهــم حقا من 
الفريق، إنه يجلب طاقة وحامســا والتزاما ال 
نهاية له للفريق، ويحبــه الجميع، إنه العب 
مهم بالنسبة لنا داخل وخارج امللعب، وقدوة 

حقيقية لاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه«.

رياضـــة

لودر / األمناء / احمد احلامدي:

ضمن استعداده لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية املؤهلة 
لدوري الدرجة األوىل التقى نادي العني الريايض بجاره فريق  نجوم 
فحامن عىل ملعب النارص مبنطقة عزان يف مباراة تجريبية للنادي 
االخرض العيناوي بقيادة مدربه الجديد نارص فضل ومساعده بحار 

وبعض الاعبني الذين انضموا للفريق مؤخرا .
الشوط األول انتهى ســلبيا بني الفريقني برغم تعدد الهجامت 
التي سنحت للطرفني  مل تثمر عن أي هدف نادي العني  كان األفضل 
يف الشــوط األول بعد أن أضاع العبه يوسف املعروف هدفا من ركلة 

جزاء
ويف الشــوط الثاين تغري مجرى املباراة واســتطاع الفريقني 
من تســجيل هدف لكل شبكة نادي العني من فتح باب التسجيل يف 
الدقيقة 50 عن طريق رأسية النجم الرائع عوض عارف ليعدل الكفة 
الاعب جــال الهيثمي يف الدقيقة 75 من ركلــة جزاء ويف الربع 
الســاعة األخرية تناقل الفريقني بعض الكــرات والبحث عن هدف 

الفوز دون جدوى لتنتهي املباراة بتعادل إيجايب 1-1 .

املكال /األمناء  / خاص:

أكد املدير العــام ملكتب وزارة الشــباب والرياضة 
بســاحل حرضموت الكابنت حســن صالح مســجدي 
مســاندته ووقوفــه اىل جانب املشــاريع الشــبابية 

والرياضية الحديثة يف مختلف األلعاب الرياضية.
وأشار مسجدي خال لقائه برئيس أكادميية الفقيد 
طاهر حاج باســعد الرياضية الكابــنت حمزه باوزير 
ونائب الرئيس فادي حقان بحضور مدير إدارة االتحادات 
واألندية مبكتب الوزارة باملحافظة محمد سامل الجفري 
إىل أن قيادة املكتب وضعت رؤية اسراتيجية لدعم مثل 
هذه املراكز واألكادمييات التطويرية التي تسهم يف خلق 
وعي فكري وريايض لدى شبابنا السيام النشء منهم .

وأضاف :« لقد كانت لنا تجربة ســابقة يف انشاء 
مثل هذه املراكز التي تصقل املواهب الناشــئة يف مجال 
كرة القدم مع عدم توفــر اإلمكانات يف تلك الفرة من 

ملعــب مجهز وغري ذلك لكن كان االقبــال كبريا جدا من 
قبل امللتحقني وكانت رافدة التحاد كرة القدم وســاهمت هذه التجربة 
يف ظهــور وإبراز عدد من نجوم كرة القدم الذين مثلوا حرضموت يف 

املنتخبات الوطنية«.
 وقال :« أننا نشــد عىل أياديكم يف العمل بــروح الفريق الواحد 
واالســتفادة من الكــوادر الرياضية االكادمييــة وأصحاب املؤهات 
والخربات التدريبية واإلدارية وكذا رضورة التنســيق والعمل يف اطار 
خطة عمل اتحاد فرع القدم القادم ومبا يعزز حضوركم عىل املستوى 

الرسمي«.
بدوره عرب رئيس ونائــب أكادميية الفقيد طاهر حاج باســعد 
الرياضية عن ســعادتهام بهذا اللقاء.. مؤكدين بان هذا ليس بغريب 

عىل قيادة مكتب الشــباب والرياضة يف مســاندة دعــم مثل هذه 
املشاريع الشــبابية الرياضية ...مشريين إىل الحرص بكل التوجيهات 
التي طرحت بهذا اللقاء وانهم سيكونوا عىل قدر املسؤولية والثقة التي 
يحملونها عىل عاتقهم لخدمة النشء من الرباعم والشــباب .. الفتني 
إىل أنهام سيعمان مع الشــباب كخلية نحل من أجل أن تقديم صورة 
مرشفة ومرشقة ملواهبنــا الكروية ليكونوا رافدين لألندية واملنتخبات 
املحليــة والوطنية.. شــاكرين كل الجهود التي تبــذل من قبل مكتب 
وزارة الشــباب والرياضة وما يقدم لها  من قبل راعي الشــباب األول 
نائب رئيــس املجلس القيادة الرئايس محافظ حرضموت قائد املنطقة 
العسكرية اللواء الركن فرج ســاملني البحسني ومعايل وزير الشباب 

والرياضة االستاذ نائف صالح البكري .

األمناء/ متابعات:

بنزميا  كريــم  الفرنيس  تــوج   

أفضل  بجائزة  مدريــد،  ريال  مهاجم 
العــب يف صفــوف املرينجي، خال 

موسم 2021-2022.

وكان بنزميا قد نال مؤخرا جائزة 
هــداف الدوري اإلســباين »ال ليجا« 
برصيد 27 هدفا، كام سجل 44 هدفا 
45 مباراة شــارك بها يف  خــال 

مختلف املسابقات حتى االن.
تســلمه  عقب  بنزميا،  وقال 
للغاية، كان  »أنا فخــور  الجائزة: 
بالنســبة يل  املوســم جيدا جدا 
عىل مســتوى تســجيل األهداف 
االنتصارات  وتحقيق  وصناعتها، 

واأللقاب، وأشعر بسعادة كبرية«.
وأضاف: »الهدف ضد ليفربول 
أن نلعب  يف نهايئ دوري األبطال 
من أجل الفوز، وســنواجه فريقا 
قويــا للغاية، لكننــا واثقون من 

أنفسنا ألننا أقوياء أيضا«.
عىل  الركيز  »علينــا  وأتــم: 
املباراة، وأن نستغل دعم جامهرينا 
يف املدرجــات، ونحن واثقون من 
ذلك  وسيظهر  اللقاء  خال  قدرتنا 

يف امللعب«.

نادي العني يتعادل مع جنوم فحمان يف مباراة ودية

م�ضجدي يلتقي رئي�س ونائب جمل�س اكادميية الفقيد طاهر حاج با�ضعد الريا�ضية

بنزميا العب املو�ضم يف ريال مدريد

ر�ضميا.. ار�ضنال يعلن جتديد عقد النني

نيمار يرد على اأنباء 
عر�ضه للبيــــــــع


