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يحررها/
عاصم النهمي

العراق قد تالقي منتخًبا ودًيا 
  متابعات:

أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم، 
الخميس، عن مفاتحته اتحادي لبنان 

واليمن إلقامة مباريات تجريبية يف 
العراق.

وقال أمني رس اتحاد الكرة طارق 
احمد، يف حديث لـ«شفق نيوز«، إن 

»اتحاد الكرة وّجه كتابني رسميني 

اىل نظرييه اليمني واللبناين، إلقامة 
مباريات ودية يف العراق، بعد 

االتفاق مع املدرب الرصيب فالدميري 
برتوفيتش، 

من اجل الوقوف عىل مستويات 
الالعبني الذين ستتم دعوتهم 

للمنتخب«..
وأضاف: أن »االتحاد العراقي 

للعبة سيتحمل نفقات سفر واقامة 
املنتخبني اليمني واللبناين خالل 

تواجدهم يف العراق«.
وكان منتخب العراق لكرة القدم 
قد خاض أول لقاء ودي له بعد رفع 
الحظر امام نظريه السوري، وانتهت 

بفوز العراق 2-1.

سعواني الزعيم:
أشكر الشريف.. وعتبي 

على الوحدة

النصر السعودي يسّرح 
إدارًيا يمنًيا بسبب الكفالة 

مدرسة خالد بن الوليد 
تختم نشاطها الكروي 

تواصل بطولة الحوار للشباب بعمران  
  صنعاء -خاص:

أعرب الكابنت مروان محمد السعواين 
العب وحدة صنعاء عن شكره الجزيل 
والكبري للشيخ حسني الرشيف، الذي 

وقف معه وساعده بخصوص معالجته 
من اإلصابة التي لحقت به يف أحد متارين 

الفريق املوسم املايض.
وقال السعواين - يف ترصيح خاص 

بـ«مأرب برس”: عانيت من اصابة يف الساق 
منذ سنة وكنت اتدرب مع الوحدة تحت 
رضب اإلبر واملهدئات وعندما حان موعد 

السفر للعالج مل يقف معي اال الشيخ 
حسني الرشيف ولن انىس وقفته معي 
ألنه ساندين يف وقت تخلت فيه إدارة 

وحدة صنعاء عني بتعامل مل اكن اتوقعه.. 
فاملامطلة والال مباالة هي شعارهم، وكنت 
امتنى ان يقفوا معي، لكن أميل بالله كبري، 

ثم برئيس النادي االستاذ أمني جمعان، 
الذي ما زلت اثق فيه بأنه سيكون عونا 

للرياضيني وانصافهم يف مثل هكذا مواقف 
ألنني اريد السفر والعودة اىل املالعب، 
شاكرا لـ”مأرب برس« الريايض اهتاممها 

بالرياضيني والشباب.

  متابعات:
 فكت إدارة نادي النرص  ارتباطها بإداري 

الفريق  اليمني سلطان عرام، كونه يعمل مع 
اإلدارة بشكل غري نظامي، إذ أنه ليس عىل 
كفالتها، يف إطار سعيها لتصحيح أوضاع كل 
العاملني لديها »قانونياً«، استجابة للحملة 

األمنية التي بدأتها وزارة الداخلية أخرياً ضد 
املخالفني لنظام اإلقامة يف السعودية.

وكان املرشف العام عىل الفريق األوملبي 
فايز املعجل طلب من املنسق اإلداري 

للفريق سلطان عرام )ميني الجنسية(، قبل 
املباراة األخرية للفريق، مغادرة امللعب، ألن 
املدرب املرصي نارص يوسف رفض جلوسه 

عىل مقاعد االحتياط كام جرت العادة، 
وذلك بسبب تحريض »عرام« لالعبني ضد 

مدرب الفريق، ووصفه له بـ«الفاشل، لكن 
عرام رفض االنصياع لطلب املعجل، فاحتدم 

النقاش بينهام واحتد، حتى غادر امللعب 
مكرهاً.

  عدن/ خاص:
اختتمت مدرسة خالد بن الوليد مبديرية خور 
مكرس بعدن، فعاليات نشاط كروي نظمته يف 
إطار مرشوع تنشيط الشباب USAID التي 
تنفذ عددا من الربامج يف عدد من الجهات 

ذات العالقة بأنشطة االبداع.
النشاط الذي جمع صفوف املدرسة يف دوري 
كامل بنظام خروج املغلوب، وصل إىل نهاية 
املطاف بإقامة املباراة النهاية التي جمعت 
فريقي 7/2 و8/3 ليتنازل الفريقان يف مهمة 
بلوغ الغاية والتتويج والتكريم من قبل ضيوف 
اللقاء.. املحطة الحاسمة كانت رضبات الرتجيح 
التي اعطت الضوء االخرض للفريق البطل لنيل 
أحقية الوصول اىل املنصة واستالم كأس البطولة 
من قبل مديرة املرشوع صابرينا ورئيس نادي 

الجالء طالل الدماين وإدارة املدرسة. 
الدوري أرشف عليه جالل منصوري ونارص 

الرشمي.

 عمران/ عبدالوهاب العشبي  
تتواصل منافسات بطولة الحوار الوطني 
القدس  نادي  ينظمها  التي  القدم  لكرة 
رواحة  بن  مركز  مع  بتعاون  الريايض 
باملحافظة مبشاركة 32 فريقا، قسمت إىل 
أربع مجموعات عىل أن يصعد األول والثاين 

من كل مجموعة.
وتأهلت فرق )الهالل، القدس، التضامن 
الكبري، الجزيفة، األقىص، األمجاد، العدل( 
إىل دور الثامنية وجاء تأهل فريق الهالل 
بعد تغلبه عىل فريق الصقور بهدفني دون 
رد فيام تأهل فريق التضامن بعد فوزه عىل 

فريق الوحدة بثالثية نظيفة.
وعن املجموعة الثانية تأهل فريق األقىص 
بعد تجاوزه النرص بهدفني مقابل هدف كام 
خطف فريق العدل البطاقة الثانية بعد 
فوزه عىل منافسه فريق الرسالة بهدف 
دون مقابل. ويف املجموعة الثالثة تأهل 
فريق الكبري عىل حساب فريق الشباب 
بثالثة أهداف مقابل هدفني، وتأهل فريق 
الجزيفة بعد تخطيه فريق األهيل بهدفني 

مقابل هدف، ويف املجموعة الرابعة تأهل 
فريق القدس بعد تغلبه عىل فريق الكرامة 
بثالثة أهداف نظيفة، فيام تأهل فريق 
األمجاد بعد اكتساحه فريق الشهيد العقاري 

بخامسية نظيفة.
أدار املباريات تحكيمياً محمد الرميي 

وسليم الدعاين وجامل النشمي ومنري 
الحلحيل وعبدالحليم الصلوي وإبراهيم 

املودع، يتصدر هدايف البطولة حسن 
املاخذي برصيد 13 هدفا، وتقام اليوم 

مباراة عىل ملعب الكلية يف دور الثامنية 
وتجمع فريق العدل واألمجاد.

 السعواين

 صالح بو عاقلة

جسار بطاًل لبطولة الفقيد محمد الشيبة
  عدن - نجيب املحبويب 

توج فريق جسار ببطولة دوري فقيد 
نادي  مؤسيس  وأحد  الرياضية  الحركة 
الروضة الفقيد محمد عثامن الشيبة, بعد 
تغلبه عىل فريق القادري بأربعة اهداف 
مقابل هدفني يف اللقاء الذي جمعهم عىل 
ملعب مدرسة الروضة يف مدينة القلوعة.

وعقب املباراة قام الضيوف ويف مقدمتهم 
الكابنت عبدالجبار عباس, وشقيق الفقيد 
عبدالرشيد الشيبة, والكابنت جامل ادريس, 
وحسن اللحجي وحسني الفروي بتسليم 
كأس البطولة لقائد فريق جسار الكابنت 
محمد الحنش, وتسليم كأس املركز الثاين 
لقائد فريق القادري, وكأس اللعب النظيف 

لفريق املجد.
كام قاموا بتسليم جائزة الهداف للكابنت 
محمد الحنش الذي تصدر قامئة الهدافني 

بـ 14 هدفا.
كام وجهت اللجنة التنظيمية التي ترأسها 
الكابنت ابراهيم عوض وسليم محمد ورسيل 
وشكري حيدان بكامل الشكر والتقدير 

لألستاذ سعيد علوان مدير مدرسة الروضة 
ومدرب فريق امليناء سابقاً عىل الخدمة التي 
قدمها لرياضيي مدينة القلوعة وعىل توفري 

امللعب واالجواء املناسبة لهذه البطولة.

كابنت تضامن شبوة:
هبوطنا كارثة وهذا موسمي األخير في المالعب 

  شبوة:
أرجع كابنت نادي تضامن شبوة صالح أبوعاقلة 
هبوط ناديه إىل مصاف أندية الثالثة إىل املشاكل 
اإلدارية والفنية التي تعاين منها األندية يف اليمن 

بشكل عام والتضامن بشكل خاص.
وقال أبو عاقلة - يف ترصيح خاص بـ«مأرب 
برس«: هبوط التضامن نتج عن عدة اسباب من 
مختلف االتجاهات الفنية واإلدارية باإلضافة اىل 
مشكلة نقص الوعي وقلة الثقافة الرياضية لدى 
القامئني عىل األندية والجامهري، فضال عن نقص 

العون املايل واملادي من قبل الحكومة للنادي.
وابدى أبو عاقلة تفاؤله الكبري بشأن عودة ناديه 
اىل مصاف أندية األوىل ثم الثانية لكنه رشط ذلك 
بعدة رشوط وأهمها وقوف ابناء النادي من العبني 
وجامهري وإدارة واعضاء مجلس الرشف مع النادي 

وإعداده اإلعداد الجيد قبل انطالق التصفيات.
وكشف صالح عن نيته الخروج من النادي الذي 
لعب له لفرتة كبرية جدا قائال: لعبت للتضامن 
فرتة كبرية واآلن أريد خوض تجربة جديدة وما 
زلت أبحث عن ناد يك ألعب له وادرس العديد من 
العروض املقدمة يل من أجل اللعب مع األندية 

التي طلبت ذلك.
وأكمل: سيكون هذا املوسم هو األخري يل بعد 
مشوار طويل ميلء باألحزان واألفراح مع منور 
الصحراء ولدي نية كبرية لالتجاه لعامل التدريب 
وأسعى لتأهيل نفيس من  خالل دراسة العديد 
من الدورات الخاصة بتدريب كرة القدم بعد أن 

أكمل مشواري يف املالعب.

السروري:
أهلي صنعاء لن يرضى بغير بطولة الدوري

  صنعاء:
قال محمد عبدالحكيم الرسوري، العب 
نادي اهيل صنعاء واملنتخب األوملبي،: إن 

ناديه لن يرىض بغري بطولة 
الدوري هذا املوسم سيام وأن 
نتائج الفريق تحسنت بشكل 

كبري يف الفرتة األخرية.
وأبدى الرسوري حامس غري طبيعي بشأن 
فوز ناديه بلقب الدوري للمرة السابعة، 
معتربا أن تحسن نتائج الفريق يف آخر 

املباريات دليال كبريا عىل أن األهيل 
يلعب للمنافسة وليس ملجرد تحقيق 

نتائج تبقيه يف مراكز مطمئنة.
وواصل: األهيل ناد كبري وقد غاب 

لفرتة طويلة عن حصد األلقاب، 
ونحن اآلن نقبع تحت ضغوطات 

الجامهري من أجل العودة إىل منصات 
التتويج ونعمل بشكل جيد رغم ضغط 

املباريات، حيث نلعب يف األسبوع أكرث من 
مباراتني..

وأضاف: نتخلف عن املتصدر بفارق 
نقطتني ولدينا أمكانية ألن نكون متصدرين 
حيث منلك مباراة أقل منهم، وهي مؤجلة 
مع شعب إب ويف  حالة فوزنا بها سنكون 

املتصدرين بال شك.
وأثنى الرسوري يف ختام حديثه عىل 

املدرب السوري للفريق فاتح زيك، مرجعا 
إليه سبب انتفاضة الفريق وتحقيقه لنتائج 

رائعة داخل وخارج ملعب الفريق،  متمنيا 
من الجامهري األهالوية مساندة 
الفريق ومؤازرته ألنه بحاجة 

إليهم أكرث من أي وقت مىض.


