
ة  ــي س رن ف ال ــري  اه م ج ال ــل  ي م ت
م  اج ه ــي، م اب ب ان م ي ل ي ح ك ــي رتش ل
ــزة  ائ ج ل ــان،  ريم ج ــان  س ــس  اري ب
ــب يف  ــل الع ض ــة ألف ي ب ذه ــرة ال ك ال

ام. ع ذا ال م ه ال ع ال
إل)  ــي  ت (آر  ــاة  ن ق ت  ــف ش وك
ــن  ع ــد،  األح ــس  أم ة  ــي س رن ف ال
ــد  أي ــث  ي ح ا  ه ائ ت ف ــت اس ــج  ائ ت ن
ي  اب ب وز م ه ف ني ب ــارك ش ن امل %44 م
ان  زم ري وان ج ط ه أن ي ل ــزة، ي ائ ج ال ب
ــط  ب وس ي الع ت ان ــو ك ول ج %18، ن
ــم  ث  7% ــزي  ي ل ج اإلن يس  ل ــي ش ت
د  دري ال م ــع ري داف اران م ل ف ي ائ راف

.5%
ل  ض ــزة أف ائ ــي ج اب ب ــد م ص وح
ا  ــي ــال روس دي ون ــاب يف م ــب ش الع
ــداف  أه  4 ه  ل ي ــج س ت ــل  ض ف ب
أس  ك وك ب دي ج ال وي ت ت يف ت م ــاه س

ة. ي ان ث رة ال م ل م ل ال ع ال

ــن  م ع  ي ــاب أس  6 ــو  ح ن ــد  ع وب
ــم،  ال ع ال أس  ــك ب ــا  س رن ف ــج  وي ت ت
ه  ي دي اء دي ق ب ة %88 ب ــب س ت ن ب ال ط
ــب  خ ت ن ــا مل ي ن ف ــرا  دي ب م ــام ش دي

ف 2020م. ي ى ص ت ا ح س رن ف
ــني  ب ــة  ادم ق ال ــاراة  ب امل ــأن  ش وب
ــة دوري  ول ط ــا يف ب س رن ــا وف ي ان أمل
ــن  ــط م ق ــا، رأى %13 ف أوروب ــم  أم
اء أن األوىل  ت ف ــت ني يف االس ــارك ش امل

وك. دي ىل ال وز ع ف ا ال ه ان ك إم ب
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ــد  ــي محم ــدرب الوطن ــاد امل ق
ــوم أمس األول  ــح النفيعي ي صال
ــق  للفري ــن  تمري أول  ــبت  الس
ــيل  أه ــادي  بن األول  ــروي  الك
صنعاء، الذي تعاقد معه النادي، 
ــق  للفري ــي  فن ــر  كمدي ــراً  مؤخ

األهالوي.
ــى  ــن، التق ــدء التمري ــل ب وقبي
ــيل  األه ــادي  الن ــام  ع ــني  أم
ــني جابر  ــاء، عبدالله حس بصنع
ــايض للنادي،  ــرشف الري ومعه امل
ــق  ــي الفري ــي، بالعب ــور الحيم أن

وجهازيه الفني واإلداري.
ــام وقوف إدارة  وأكد األمني الع
ــق وقيادة  ــادي ودعمها للفري الن
ــدة، وتذليل  ــاز الفني الجدي الجه
ــرياً  ــد تواجهه، مش ــاب ق أي صع
ــي  ــا ه ــادي، وكم إىل أن إدارة الن
ــدرب النفيعي  ــا، منحت امل عادته
ــه  اختيارات يف  ــة  الكامل ــة  الحري

ورؤاه.
ــة إدارة النادي  ــرب عن ثق وأع
يف  ــق  للفري ــد  الجدي ــدرب  امل يف 

ــر أداء الفريق ووضع بصمة  تطوي
ــع بصماته يف  ــزة مثلما وض متمي

الفرق واملنتخبات التي دربها.
ــع عىل بذل  وحث جابر الجمي
ــن أجل النهوض  أقىص الجهود م
ــا  ــتواه بم ــر مس ــق وتطوي بالفري
ــة للقلعة  ــورة املرشف ــس الص يعك

الرياضية األهالوية العريقة.
ــر الجهاز  ــه ثمن مدي من جانب
الفني لفريق أهيل صنعاء، املدرب 
ــي  الت ــة  الثق ــي،  النفيع ــد  محم

منحته إياها إدارة النادي، مشرياً 
ــؤولية كبرية  إىل أن ذلك يمثل مس
ــيما وأنه يقود أحد  يترشف بها س

أهم األندية يف بالدنا وأكربها.
وأكد أنه سيبذل أقىص جهوده 
ــل  ليص ــق  الفري ــر  تطوي ــدف  به
ــك  وذل ــة  متقدم ــتويات  مس إىل 
ــن كوادر  ــتفادة م ــن خالل االس م
ــات  واإلمكاني ــه  والعبي ــادي  الن
املتاحة، داعياً إىل تضافر الجهود 

من أجل تحقيق أهداف النادي.

قام الربازييل نيمار داسيلفا، نجم 
ــتفزاز  باس ــان،  جريم ــان  س ــس  باري
ــم أوملبيك، خالل  ــري مضيفه ني جماه
مباراة الفريقني ضمن الجولة الرابعة 

من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ــجل التهديف يف  ــح نيمار س وافتت
ـــ36 من عمر اللقاء، وذهب  الدقيقة ال
ــات  مدرج ــام  أم ــه  بهدف ــال  لالحتف

ــة تحتوي  ــم، بجوار الفت جماهري ني
عىل عبارة "نيمار الطفل الباكي".

ــن صافرات  ــار، م ــلم نيم ــم يس ول
ــن جماهري  ــادرة م ــتهجان الص االس
ــض  ببع ــا  أيض ــه  قذفت ــي  الت ــم،  ني

زجاجات املياه.
ــوز  بف ــت  انته ــاراة  املب أن  ــر  يذك

باريس سان جريمان بنتيجة 4-2.

أعلن نادي فريدر بريمن األملاني أمس أن حارس مرماه يري بافلينكا فقد 
وعيه، بعد تعرضه لالصطدام بالعب من الفريق املنافس .

وتعرض بافلينكا لالرتطام يف رأسه بعد اصطدامه بميهات جاكينوفيتش 
ــن مباراة  ــي م ــوط الثان ــداث الش ــالل أح ــورت خ ــت فرانكف ــب آينرتاخ الع
الفريقني التي انتهت بفوز بريمن 2 /1 يف الجولة الثانية من البوندسليجا.
ــة املاضية  ــفى وقىض الليل ــكا 26/ عاما إىل املستش ــل بافلين ــرى نق وج

تحت املالحظة.
ــا بأن املباراة  ــكا للمباريات، علم ــف بريمن موعد عودة بافلين ــم يكش ول

املقبلة للفريق ستكون يف 16 سبتمرب الجاري أمام نورنربج.
ويف ظل إصابة الحارس األسايس ياروسالف دروبني فإن لوكا بلوجمان 
18/ عاما شارك من عىل مقاعد البدالء أمام فرانكفورت بعد خروج بافلينكا 

لإلصابة.

ــيا دورة  ــس يف إندونيس ــت أم اختتم
ــي أقيمت  ـــ18 الت ــيوية ال ــاب اآلس األلع
ــة باليمبانغ،  يف العاصمة جاكرتا ومدين
ــا  ــالد عزمه الب ــالن  إع ــا  ــي تخلله والت
ــتضافة دورة األلعاب  ــح الس عىل الرتش

األوملبية 2032م.
ــبوعني عىل انطالق  وبعد أكرث من أس
ــة  رياض  40 ــت  تضمن ــي  الت ــاب  األلع
ــميا يف 18 أغسطس، أقيم  وافتتحت رس
ــغ كارنو يف  ــورا بون ــىل ملعب غي أمس ع
ــت األمطار  ــة، حفل ختامي تح العاصم

الغزيرة.
ــي  األوملب ــس  املجل ــس  رئي ــن  وأعل
ــيخ أحمد الفهد  ــيوي الكويتي الش اآلس
ــاء دورة األلعاب  ــمياً "انته ــاح رس الصب

اآلسيوية الـ18".
ــا رئيس  ــو أيًض ــاح، وه ــه الصب ووج
ــة  األوملبي ــة  الوطني ــان  اللج ــاد  اتح
ــىل  ــيا ع ــة إلندونيس ــوك")، التهنئ ("أن
ــد الحدث  ــي تع ــاب الت ــتضافة األلع اس
ــات الثاني من  ــايض املتعدد املنافس الري

حيث الحجم، بعد األلعاب األوملبية.
ــاح "لجاكارتا القدرة عىل  وقال الصب

استضافة أي حديث دويل كبري".
ــو  جوك ــيس  اإلندوني ــس  الرئي وكان 
ــزم بالده عىل التقدم  ويدودو قد أعلن ع
ــيح الستضافة دورة األلعاب  بطلب ترش
األوملبية الصيفية 2023م، وذلك إثر لقاء 
عقده مع الفهد ورئيس اللجنة األوملبية 

الدولية األملاني توماس باخ.
ــة  ــيس كلم ــس اإلندوني ــه الرئي ووج
ــو، من جزيرة  ــام عرب الفيدي لحفل الخت
ــة جهود  ــث يتواجد ملتابع ــوك حي لومب
ــت  رضب زالزل  ــلة  سلس ــد  بع ــاذ  اإلنق
ــرب البالد، وأدت  ــرة الواقعة يف غ الجزي

اىل مقتل 555 شخصاً عىل األقل.
ــعى اإلندونييس  ــاخ باملس ب ــب  ورح
ــىل  ع ــدداً  مش ــاد،  األوملبي ــتضافة  الس
ــىل الطاقة  ــالد ع ــظ الب رضورة أن تحاف
ــاب  األلع ــا  وفرته ــي  الت ــة  اإليجابي
ــن املهم  ــد أنه م ــال "اعتق ــيوية. وق اآلس
ــىل زخم  ــظ ع ــيا أن تحاف اآلن إلندونيس

هذه األلعاب".
ــىل هيمنتها عىل  ــت الصني ع وحافظ
ــاب يف  ــة األلع ــات، منهي ــدول امليدالي ج
ــة (132 ذهبية،  ــدارة مع 289 ميدالي الص

ــة عىل  ــة)، متقدم ــة، 65 برونزي 92 فضي
اليابان مع 205 ميداليات (75 ذهبية، 56 
ــة)، وكوريا الجنوبية  ــة، 74 برونزي فضي
 70 ــة،  فضي  58 ــة،  ذهبي  49)  177 ــع  م

برونزية).
ــة، أتت  ــدول العربي ــد ال ــىل صعي وع
ــن يف املركز األول (الحادي عرش  البحري
ــي 12 ذهبية  ــع 26 ميدالية ه إجماال) م
ــوى) و7 فضيات و7  ــا يف ألعاب الق (كله
ــات، تليها قطر مع 13 ميدالية (6  برونزي
ــة، 4 فضية، 3 برونزية)، فاإلمارات  ذهبي
 3) ــة  ميدالي  14 ــع  م ــدة  املتح ــة  العربي
ــة)، والكويت  ــة، 6 فضية، 5 برونزي ذهبي
ــة، 2 برونزية)،  ــة، 1 فضي ــع 6 (3 ذهبي م
ــة، 9  ــة، 1 فضي ــع 12 (2 ذهبي واألردن م
ــة  ــع 6 (ذهبي ــعودية م ــة)، والس برونزي
ــراق مع 3  ــة)، والع ــة و3 برونزي و2 فضي
(ذهبية، 2 فضية)، ولبنان مع 4 (ذهبية، 
فضية، 2 برونزية)، وسوريا مع برونزية 

واحدة.
ــام دورة األلعاب املقبلة يف مدينة  وتق

هانغجو الصينية عام 2022م.

األهلي يجري أول تمارينه مع النفيعي

الثورة/متابعات
ــاء أمس  ــلبي مس ــارش املدرب املرصي مجدي ش ب
ــئي كرة القدم  األول مهامه مع منتخبنا الوطني لناش
ــة املرصية  ــاً يف العاصم ــكراً خارجي ــذي يقيم معس ال
ــات نهائيات آسيا  ــتعداداً لخوض منافس القاهرة اس
ــبتمرب  ــرتة 20 س ــالل الف ــا خ ــتقام يف ماليزي ــي س الت
ــا  ــارك فيه ــي يش ــل والت ــر املقب ــاري – 7 أكتوب الج
ــي تضم إىل  ــة الت ــة الثاني ــن املجموع ــا ضم منتخبن
ــمالية واألردن  ــا الش ــن منتخبات كوري ــه كل م جانب

وسلطنة عمان.
ــن يوم  ــد أعل ــة ق ــام للعب ــاد الع ــث كان االتح حي
ــلبي ليقود  ــده مع املدرب املرصي ش ــس األول تعاق أم
ــيوية  ــاركته اآلس ــئني يف مش منتخبنا الوطني للناش
ــام الذي  ــوري محمد خت ــاً للمدرب الس ــة خلف املقبل
ــطس املايض  ــهر أغس ــاد العام مطلع ش ــه االتح أقال
ــوم  ــطس ويف ذات الي ــن أغس ــوم األول م ــدا ي وتحدي
ــذي وصل فيه منتخبنا إىل العاصمة األردنية عمان  ال
ــيا التي أقيمت يف  ــات بطولة غرب آس لخوض منافس
ــرصم وحل  ــطس املن ــرتة 1 – 9 أغس ــالل الف ــان خ عم
ــاً بتحقيقه لفوز وحيد عىل نظريه  فيها منتخبنا رابع
ــرس مبارياته الثالث  ــي بهدفني دون رد فيما خ العراق
األخرى أمام اليابان بهدف وحيد وأمام الهند بثالثية 

نظيفة وأمام األردن بهدفني مقابل هدف.
ــري من الغموض  ــابها الكث ــوري ختام ش إقالة الس
ــن حينها أنه أقال املدرب فيما  خاصة أن االتحاد أعل
مصادر أخرى أشارت إىل أن املدرب بمجرد وصوله إىل 
ــتاًء من سوء التعامل الذي  األردن غادر إىل بالده مس
ــام لكرة  ــاء االتحاد الع ــادة وأعض ــن قبل قي ــده م وج
ــلطة إدارة  ــدم ففضل الرحيل عىل البقاء تحت س الق

ــلة تريد فرض آرائها وسلطتها عىل كل يشء بما  فاش
ــاة ودون مراعاة ألي  ــار الالعبني بمحاب يف ذلك اختي

جوانب فنية أو أفضلية العب عىل آخر.
ــوري ختام تم تكليف مساعده  وعقب مغادرة الس
ــدرب الوطني وائل غازي لقيادة املنتخب يف بطولة  امل
ــيا ومن ثم يف املعسكر الخارجي الذي بدأ يف  غرب آس
ــوم الثاني والعرشين من  ــة املرصية القاهرة ي العاصم
ــتمر يف قيادة املنتخب حتى  ــطس املنرصم واس أغس
مساء أمس األول السبت حني فاجأ االتحاد الجميع 
ــلبي والذي بارش  وأعلن تعاقده مع املدرب املرصي ش
ــاء السبت بقيادة تمرين املنتخب  مهامه مبارشة مس

املسائي.
ــتياء  ــلبي اس ــار التعاقد مع املدرب املرصي ش وأث
ــور الريايض يف  ــني واملهتمني والجمه املتابعني والفني

ــون عىل مواقع  ــطون وصحفي ــن ناش بالدنا ،حيث ش
ــس آب هجوماً  ــل االجتماعي فيس بوك ووات التواص
ــراره باختيار  ــوائية ق ــىل االتحاد العام وعش الذعاً ع
ــرب  ــب، واعت ــادة املنتخ ــلبي لقي ــرصي ش ــدرب امل امل
الناشطون أن اختيار املدرب شلبي لم يكن عىل أسس 
ــتوى املنتخب  ــر مس ــا تطوي ــليمة هدفه ــري س ومعاي
ــلبي تربطه  ــا لعوامل أخرى أبرزها أن املدرب ش وإنم
ــام لكرة القدم  ــة بنائب رئيس االتحاد الع عالقة وثيق
ــن باشنفر وانه تعاقد أستند  املتواجد يف القاهرة حس
عىل امور شخصية، واعترب البعض أن هذا القرار جاء 
ــرد الجميل من نائب رئيس االتحاد للمدرب املرصي  ل
ــمعة  ــاب املنتخب الوطني وس ــت عىل حس ، وإن كان
البالد، معتربين أن شلبي ال يمتلك أي خربة وسبق له 
ــل مع العديد من األندية التي دربها كما أشار  أن فش

ــبق له أن قاد أي منتخب سواًء  البعض إىل أنه لم يس
مرصي أو غريه ما يجعله غري جدير بتحمل مسؤولية 
ــاركة هامة  ــادة منتخبنا الوطني الذي تنتظره مش قي
ــبعة عرش يوماً وأن أهم املناصب التي  بعد أقل من س
ــة للفئات العمرية  ــن األجهزة الفني توالها كانت ضم
ــه يف فرتة  ــذي كان العباً يف صفوف ــك ال ــادي الزمال بن

السبعينيات والثمانينيات.
ــلبي لقيادة  ــطون من اختيار ش ــتغرب الناش واس
ــرية الذاتية التي  ــب رغم أنه ال يمتلك تلك الس املنتخ
ــن أن االتحاد  ــه، مؤكدي ــد مع ــاد يتعاق ــل االتح تجع
ــد اختيار  ــم عن ــي تت ــي الت ــري الفن ــل كل املعاي تجاه
ــة واعتمد عىل عالقة  ــني لقيادة منتخبات وطني مدرب
ــاد وأعضاء  ــب رئيس االتح ــخصية بنائ ــدرب الش امل
آخرين ال يضعون للوطن وسمعته أي اعتبار خاصة 
ــدوان  ــة الع ــذ بداي ــارج من ــم يف الخ ــل تواجده يف ظ
ــتغلني األوضاع  ــا مس ــم عىل بالدن ــعودي الغاش الس
ــاد وفقاً  ــؤون االتح ــيري ش ــا البالد لتس ــي تمر به الت

ألهوائهم وأمزجتهم وعشوائيتهم.
ــق اإلعالمي  ــرى ووفقاً ملا نرشه املنس من جهة أخ
ــىل صفحته يف  ــعيدة ع ــيل باس ــل ع ــب الزمي للمنتخ
ــإن املنتخب  ــبوك ف ــع التواصل االجتماعي فيس موق
ــة يف  ــاراة ودي ــني مب ــوم االثن ــيخوض الي ــي س الوطن
ــرة تجمعه مع نادي  ــكره الخارجي بالقاه إطار معس
ــدوري  ــي يف ال ــم الثان ــة القس ــد أندي ــرياميكا أح س
ــاراة هي الودية  ــعيدة أن هذه املب ــرصي، وذكر باس امل
ــكره الخارجي  األوىل التي يخوضها منتخبنا يف معس
ــيخوضها  ــة أخرى س ــات ودي ــع مباري ــن أصل أرب م
ــادرة إىل ماليزيا  ــة مرصية قبل املغ ــب مع أندي املنتخ

لخوض غمار النهائيات.

المنتخب يخوض اليوم مباراة ودية أمام سرياميكا المصري

تــعــيــني املـــصـــري شــلــبــي مـــدربـــًا ملــنــتــخــب الــنــاشــئــني يــثــري االســتــيــاء

ــي" ــل الباك ــة "الطف ــن الفت ــخر م ــار يس نيم

ـــه  ـــي ــــن يــــفــــقــــد وع ــــم ــــري حــــــــــارس ب

الذهبيةاختتام دورة األلعاب اآلسيوية بإندونيسيا للكرة  مرشح  الذهبيةمبايب  للكرة  مرشح  مبايب 

البيضاء/محمد املشخر
ــبحي  ــات بطولة باصغرياملس ــة أول ثالث نقاط له يف منافس ــزع فريق النخب انت
ــنوية الثانية لكرة القدم التي ينظمها  ــباب مكرياس الس الرئيس الفخري لنادي ش
ــباب مكرياس بمشاركة 20 فريقا، حيث جاء الفوز عىل حساب فريق نرص  نادي ش

الحتار بأربعة أهداف مقابل هدفني.
سجل أهداف النخبة سالم صالح الزنبعي وعبدالله عمر الحارثي  وعبدالغني 
ــجل هديف نرص الحتار طارق حسني ومصطفى  العزابي وعيل علوي دابية  فيما س

صالح حميد.
حاز العب فريق النخبة نارص محمدوة عىل جائزة أفضل العب يف املباراة.

ــل غرامة ومحمد  ــاعده عزيز قادش ونبي ــيخ العبيدي وس ــم ش أدار اللقاء قاس
العاقل رابعاً.

و  ان ي ت س ري ايل ك غ ربت ل ال ج ح ن ج ن
ــالل  ــه خ ت م ص ــع ب ــدو، يف وض ال رون
ني  ــئ اش ن ق ال ري ع ف ــه م ات اري ب أوىل م

وس. ت ن وف وف ي ف ص ب
ق  ي ق ح دو يف ت ال ل رون ج م ن اه وس
و  ت ن ــي وس ل ــق  ري ف ــىل  ع ــار  ص ت االن
رث  ــاراة أك ب ــدم م ــة (1-7)، وق ج ي ت ن ب

ة. ع ن رائ م
ورت"  ب و س وت ة "ت ف ي ح ص ا ل ًق ووف

ــدو  ال رون ــل  ج ن ــإن  ف ــة،  ي ال ط اإلي
ر  ــوب داف "س ل 4 أه ي ــج س ح يف ت ج ن
وز  ج ع دة ال ي س ص ال ي م ق ك" ب ري ات ه
ن  رية م ب ــادة ك ى إش ق ل اراة، وت ب يف امل

ور. ض ح ال
ــل  ش ف األب  ــدو  ال رون أن  ــر  ذك ُي
ــدف،  ل أي ه ي ــج س ــى اآلن يف ت ت ح
ــع  م ــا  ه اض خ ــات  اري ب م  3 ــالل  خ

م. وس ذا امل ريي ه ون ك ان ي ب ال

نجل كريستيانو يبدأ مشواره بسوبر هاتريكنجل كريستيانو يبدأ مشواره بسوبر هاتريكفوز نجوم النخبة يف بطولة املسبحي بمكرياسفوز نجوم النخبة يف بطولة املسبحي بمكرياس

ــي  ــو إيك ــة ريكاك ــريت الياباني اخت
ــاب  األلع دورة  يف  ــة  رياضي ــل  أفض
اآلسيوية الـ18 التي أختتمت أمس يف 
إندونيسيا، لتصبح السباحة املتّوجة 
ــت ميداليات ذهبية، أول امرأة يتم  بس
ــي نالها  ــزة الت ــذه الجائ ــا له اختياره

دائما ذكور.
ــباحة البالغة من العمر  وقالت الس
ــال  لالحتف ــاً  قدم ــع  "أتطل ــا  عام  18
ــم  واللح ــويش  الس ــض  بع ــاول  بتن

املشوي".
ــة  ــح أول ياباني ــت "إن أصب وأضاف
ــو  ــة، ه ــات ذهبي ــت ميدالي ــوج بس أت
ــىل  ــة ع ــباحة الياباني ــع الس ــر وض أم
ــني  عام ــل  قب ــة،  الرياضي ــة"  الخريط
ــو دورة األلعاب  ــتضافة طوكي ــن اس م

األوملبية الصيفية.
ــي  ــدورة الت ــي يف ال ــت إيك وأصبح

أول  ــغ،  وباليمبان ــا  جاكرت يف  ــت  أقيم
امرأة تفوز بست ميداليات ذهبية (من 
ــات باإلجمال)، لتعادل  ثماني ميدالي
ــه الرامي  ــذي حقق ــايس ال ــم القي الرق
الكوري الشمايل سو جني مان يف العام 

1982م.
ــة  ــابة ذهبي ــباحة الش ــت الس ونال

ــة،  ــرة، 50 م فراش ــات 50 م ح منافس
و100 م فراشة، و100 م حرة، والتتابع 
م   100×4 ــع  والتتاب ــرة،  ح م   100×4
م  ــع 4×200  تتاب ــي  ــة، وفضيت متنوع
حرة، وتتابع 4×100 متنوعة مختلطة.
ــارت إيكي إىل أن هدفها املقبل  وأش
هو إحراز اللقب العاملي العام املقبل يف 

ــتعداد بأفضل  كوريا الجنوبية، واالس
طريقة ممكنة ألوملبياد مسقطها.

وأوضحت "لم أحرز بعد لقباً عاملياً 
ــرية إىل  ــديف املقبل"، مش ــذا هذا هو ه ل
ــادت إىل بالدها، قبل  ــد ع ــا كانت ق أنه
ــا  ــال اختياره ــا باحتم ــم إبالغه أن يت
ــي  ــاركت إيك ــدورة. وش ــل يف ال األفض
ــال ملنحها  ــا يف احتف ــوم يف جاكارت الي
ــيك مايل بقيمة  الجائزة، إضافة اىل ش

50 ألف دوالر أمريكي.
ــنت القطار  ــت "كنت عىل م وأوضح
ــان) عندما  ــد (يف الياب ــي الن إىل ديزن
ــي ليقول يل أنه قد يتم  اتصل بي مدرب
اختياري أفضل رياضية لم أتمكن من 
ــذا أمر كنت  ــام، ه ــف عن االبتس التوق
أرغب يف نيله، والفوز بهذه الجائزة هو 

مدعاة فخر".

أختيار اليابانية إيكي أفضل رياضية يف دورة األلعاب اآلسيوية

ــن صالح حميديتش املدير الريايض  ــنَّ حس ش
ــىل باريس  ــخ، هجوًما الذًعا ع ــرن ميون ــادي باي لن
ــال جريوم  ــة انتق ــل صفق ــان، بعد فش ــان جريم س

بواتينج، إىل "بي إس جي"، هذا الصيف.
وقال حميديتش، يف ترصيحات لشبكة "سكاي 
ــبورتس" أمس األحد: "كي يحدث انتقال كهذا،  س
ــياء بعني االعتبار؛  ــب أن تؤخذ العديد من األش يج
حيث ينبغي أن يكون النادي اآلخر جاًدا، لكننا لم 

نشعر بذلك".
ــي)  ج إس  ــي  (ب ــاليب  أس ــت  "كان ــاف:  وأض
ــخرية. أنا ال أريد أن أهني أي  التفاوضية مثرية للس

شخص، لكن ال يمكنك التفاوض بهذه الطريقة".

ــريوم منذ يومني، واتفقنا  وتابع: "تحدثت مع ج
أن طريقة النادي اآلخر كانت غريبة، نادي كبايرن 
ــة عندما نناقش  ــرصف بهذه الطريقة، خاص لن يت

مصري العب مثل بواتينج".
ــدم إبرام  ــث عن ع ــش للحدي ــرَّق حميديت وتط
ــا فريق  ــف، قائًال: "لدين ــذا الصي ــات كبرية ه صفق
ــع الالعبني يكون داللة عىل  جيد للغاية, التوقيع م
ــة يف املجموعة الحالية  ــف، ويظهر عدم الثق الضع

من الالعبني".
ــط  ــي فق ــارد؟ يمكنن ــني باف ــم بنيام ــم: "ض وأت
ــام للغاية، لكن كل  ــرتاف أنَّه العب مثري لالهتم االع

ما تراه يف وسائل اإلعالم مجرد تكهنات".
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