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لودر  /األمناء / عارف علوان :
الجميل  الزمن  الكرة يف  نجم  قال 
مبنطقة دثينة والعب فريق الرشطة 
مبودية الســابق الكابــن عبدربه 
ملعب  تعشــيب  أن  مودش  عبدالله 
عرفان باإلضافة إىل عدد من مالعب 
االنديــة باملنطقة الوســطى ميثل 
خطوة هامة نحو النهوض بالرياضة 

وتلبية طموحات الشباب.
خاصة  زيــارة  خــالل  ذلك  جاء 
قام بهــا الكابن مودش الشــهري 
بكريســت صباح أمــس  إىل ملعب 
عىل  لالطالع  لــودر  مبدينة  عرفان 
ســري األعامل الجارية يف مرشوع  
التابع  تعشــيب ملعب كرة القــدم 
واملقدم  الصناعي  بالعشــب  للنادي 
كهديــة من قائــد ألويــة الحامية 
الرئاسية العميد الركن نارص عبدربه 
منصور هادي بالتنســيق مع وزارة 

الشباب والرياضة.
وأفاد أســطورة الكــرة مبنطقة 
دثينة عبدربه مــودش يف ترصيح 
خص بــه "األمناء" ، بأن تعشــيب 
منصفا  أمرا  يعد  عرفان  نادي  ملعب 
ورد اعتبــار لهذا النــادي الذي يعد 
محافظة  أنديــة  وأعرق  أقــدم  من 
وحافال  مرشفا  تاريخا  وميتلك  أبني 
باإلنجازات والبطوالت ، وله صوالت 

وجوالت يف مختلف املالعب اليمنية 
والتسعينيات  الثامنينات  فرتيت  يف 
وكان يقــارع أعتى وأقــوى األندية 
، وأنجب عددا من  الكبــرية  اليمنية 
وأبرزهم  بالدنــا  يف  الكــرة  نجوم 
وأشــهرهم ســلطان الكرة اليمنية 
البارك  أحمد  وشــقيقه  البارك  عمر 
والكابن عيل درعان والسالل علوان 
وابراهيــم الصارطــي وعبد الفتاح 
غرامة ومحمدي درعان وجامل الهبة 
وغريهم ..مؤكدا أن تعشــيب امللعب 
بالعشــب االصطناعي سيمثل نقله 
نوعية يف أداء النادي يف املســتقبل 
وســيعزز من فرص تطوير القدرات 
الفنيــة والبدنية  لدى الالعبني ويف 

إبراز مهاراتهم وسيسهم يف تطوير 
الحركة الرياضية والشبابية باملديرية 
وسيعود بالنفع والفائدة عىل النادي 

واملدينة واملنطقة بشكل عام. 
وأكــد صــاروخ دثينــة مودش 
كريســت يف ختــام ترصيحه بأن 
تعشــيب عدد من مالعب األندية يف 
مديريات الوضيــع، لودر ، ومودية 
يعــد من أكرب املكاســب للشــباب 
الوسطى..  املنطقة  يف  والرياضيني 
معربا عن بالغ شــكره وامتنانه لكل 
من أســهم وقدم جهــدا يف توفري 
البنيــة التحتية لهــذا القطاع الهام 
والتــي تصــب يف خدمة شــباب 

املنطقة.

األمناء / متابعات :
أثار ســريجيو رامــوس، مدافع باريس 
جامهري  وشكوك  مخاوف  جريمان  ســان 
النادي  االنضامم لصفوف  منذ  فريقه حول 

الفرنيس هذا الصيف.
وأشارت صحيفة لو باريزيان يف تقرير 
لها إىل أن الجامهري الباريســية بدأ صربها 
ينفد بشــأن راموس، وترتقب ظهوره األول 
مع الفريق، ما أثار القلق والشــكوك حول 

املدافع اإلسباين املخرضم.
ومل يشارك راموس يف أي مباراة ودية أو 
رســمية مع يب إس جي، حيث يتعاىف من 

إصابة يف عضلة الساق.
وأوضحــت الصحيفــة الفرنســية أن 
راموس لن يشارك يف مباريات باريس قبل 
املدير  املقبل، ألن  أيلول  يوم 22 ســبتمرب/ 
الفني للفريق، ماوريسيو بوكيتينو، ال يريد 
املجازفة بــه، بل يريــد إرشاك املدافع وهو 

جاهز بنسبة %100.
ولفتــت إىل أن راموس لن يشــارك يف مبــاراة كلريمون يف 

الدوري أو كلوب بروج يف دوري أبطال أوروبا األسبوع املقبل.
ورجحت لو باريزيان أن مدرب سان جريمان لن يخاطر بإرشاك 
ســريجيو راموس أمام أوملبيك ليون، لقوة املباراة، لذا رمبا تشهد 

مواجهة ميتز يوم 22 سبتمرب/ أيلول املقبل الظهور األول لراموس 
بالقميص البارييس.

يذكر أن ســريجيو راموس انضم إىل سان جريمان يف صفقة 
انتقال حر قادما مــن ريال مدريد اإلســباين، ووقع عىل تعاقد 

يربطه بالنادي البارييس حتى صيف 2023.

األمناء / متابعات :
أعرب توماس مولر، نجم بايرن ميونــخ األملاين، عن اعتقاده 
بأنه ســيعود بقوة للمشاركة مع فريقه، بعد التعايف من اإلصابة 

يف العضلة الضامة.
وأوضح مولــر )31 عاما( يف ترصيحــات نرشتها صحيفة 
"شبورت بيلد" األملانية، يوم أمس األربعاء "نراقب اإلصابة وتطور 
عمليــة التعايف من يوم آلخر.. ال يبدو األمر خطريا، وأنا يف حالة 

معنوية جيدة".
وحرمت اإلصابة مولر من املشــاركة مع املنتخب األملاين، يف 

الجولة الدولية الحالية التي تضمنــت ثالث مباريات للفريق، يف 
تصفيــات أوروبا املؤهلة لــكأس العــامل 2022، وآخرها املباراة 

املرتقبة أمام مضيفه األيسلندي، اليوم.
ومل يحدد مولر مدى إمكانية مشاركته مع بايرن، أمام اليبزيج 

السبت املقبل بالدوري األملاين )بوندسليجا(.
وأعرب عن ثقته يف أن زميله األملاين الدويل، لريوى ســاين، 
يستطيع تطوير مستواه بشكل هائل يف صفوف الفريق البافاري.

وقال: "لريوى يساعد الفريق بشكل هائل من خالل مهاراته.. 
ليفعل هذا، يحتاج ساين إىل ثقة تامة وتحفيز كبري".

األمناء / متابعات :
نعى مجلس إدارة نــادي التالل اليمني، ومقره يف عدن، املشــجع 
التاليل األشــهر أحمد صالح املعروف بالخباز، والذي انتقل إىل رحمة 

الله  الثالثاء يف مدينة كريرت.
ونقــل النادي يف بيان رســمي، التعازي إىل أهــل الفقيد وأرسته 

وجمهور التالل الكبري داخل اليمن وخارجه.
واشتهر الخباز بحبه للتالل، حيث حرض كل تدريبات الفريق ملختلف 

الفئات العمرية، ورافقها يف املباريات الرسمية والودية.
وعمــل صالح يف عدن مدة من حياته اقرتبت من الخمســني عاما 

كخباز يف أحد املطاعم، وعرف مبواقفه الداعمة لالعبي التالل.
بعــد تقاعده عن العمل، رفض االســتجابة ملطالب أرسته يف ذمار، 
شــامل اليمن، بالعودة والعيش هناك، وفضل البقــاء بعدن إىل جوار 

معشوقه التالل.
واســتمر محافظا عىل ذلك القرب املــكاين والوجداين، حتى أقعده 

املرض يف األيام األخرية.
وكانت إدارة التالل قد منحته إعانة مالية شــهرية قبل وفاته، تعبريا 

عن الوفاء.

األمناء / متابعات :
اجتاز العب الوسط الفرنيس الشــاب إدواردو كامافينجا  الفحص 
الطبي من قبــل أطباء نادي ريال مدريد يف العاصمة اإلســبانية، قبل 

توقيعه عىل عقد انتقاله رسميا للنادي املليك وتقدميه.
ووصل كامافينجا إىل مدريد بعد خوضه مباراتني مع منتخب فرنسا 

تحت 21 عاما، أمام مقدونيا الشاملية وجزر فارو.
وأوضح بيــان النادي "تخطــى إدواردو كامافينجا بنجاح الفحص 

الطبي السابق لتقدميه كالعب جديد يف صفوف ريال مدريد".
وشارك كامافينجا، العب ســتاد رين الفرنيس السابق، يف جزء من 
التدريبــات البدنية للفريق داخل صالة األلعــاب الرياضية وكذلك عىل 
العشب، وسط ترحيب من زمالئه الجدد، كام أوضح النادي عرب شبكات 

التواصل االجتامعية
وســيوقع كامافينجا )18 عاما( عىل عقد ملدة 6 مواســم مع ريال 

مدريد، حتى 30 يونيو/حزيران 2027.
ويعد صاحــب الـ18 عاما أحد أبرز مواهب الوســط يف كرة القدم 
الفرنســية والعاملية، حيث شارك بالفعل يف 88 مباراة مع الفريق األول 

لرين رغم صغر سنه، سجل خاللها هدفني وصنع 5.

تع�ضيب ملعب عرفان وعدد من مالعب اأندية املنطقة الو�ضطى ميثل اأوىل اخلطوات للنهو�ض بالريا�ضة

رامو�ض يثري ال�ضكوك يف باري�ض

مولر: هذا ما يحتاجه �ضاين مع بايرن

نادي التالل ينعى )اخلباز( 
اأ�ضهر م�ضجعيه

كامافينجا يجتاز الك�ضف الطبي 
يف ريال مدريد

رياضة

جنم كرة دثينة السابق  مودش كريست لـ "األمناء":


