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جمال ندمي مدربا للفريق الكروي االول بنادي التالل
الأحد  ٢٣ -يونيو  - ٢٠١٩املوافق � ١٩شوال  14٤٠هـ

عدن /خاص:

تعاقدت ادارة التالل الريايض مع املدرب الوطني
املعروف الكابنت جامل نديم لقيادة الفريق الكروي
االول بالنادي خلف ًا للكابنت قيس محمد صالح الذي
اعتذر عن مواصلة العمل ألسباب خاصة .
ويعــد ابن النــادي الكابنت جــال نديم من
املدربني أصحاب الخربة الواســعة عىل الســاحة
العدنية واليمنية وقد سبق وأن درب يف العديد من
االندية الرياضية منهــا نادي وحدة عدن الريايض
وســيئون وتعاون بعدان و شمسان قبل ان يعود
لتويل زمام االمور مجددا يف القلعة الحمراء.
واختــار جامل نديــم جهازه الفنــي املعاون
واملكون من الكابنت مروان موىس مساعد ًا للمدرب
والكابنت قيرص علمي مدير ًا للفريق فيام اســتمر
الكابنت حسني السقاف اداري للفريق والكابنت عيل متعايف مدرب ًا لحراس املرمى.
ابتداء من االسبوع املقبل بإجراء حصص
و يبارش الجهاز الفني الجديد عمله
ً
متاريــن مكثفة لالعبني وذلــك للوقوف عىل مدى جاهزية الفريق واســتعداده
للمشاركة يف البطولة التنشيطية و الذي أقرها االتحاد العام لكرة القدم يف شهر
يوليو القادم.

منري من�صر مدربا للفريق
الأول لطائرة نادي امليناء

عدن  /محمد فتحي :

اقــرت ادارة نادي املينــاء الريايض يف اجتامعها مبقــر النادي يف مديرية
التواهــي تعيني املدرب
الوطني (منري منرص)
مدربــا للفريــق األول
للكرة الطائرة يف نادي
امليناء والكابنت (فتحي
مخرضي) رئيسا للجنة
الفنية للكرة الطائرة يف
النادي امليناوي.
ترصيــح
ويف
للكابنت عرفات محمد
الضالعــي نائب رئيس
مجلــس االدارة قــال
":نســعى دامئــا اىل
اعــادة امجــاد نادينا
العريــق (املينــاء)
مبختلــف االلعاب ويف
مقدمتهــم امجاد لعبة
الكرة الطائرة التي تربع
عىل عرشــها امليناوية
لسنوات طويلة ابطاال
باجيــال مــن النجوم
الكبــار يف املنتخبات
الوطنية.
واضاف الضالعي قائــا  ":ثقتنا كبرية بنجومنا الكبــار امثال الكابنت منري
منرص مــدرب املنتخبات الوطنية وصاحب االنجــازات العديدة يف الكرة الطائرة
برفقة العديد من االندية التــي قادها للبطوالت والكابنت فتحي مخرضي صاحب
البصمة الكبرية بتطوير اللعبة بالفرتة االخرية يف نادينا من خالل جهوده الكبرية
لخدمة ناديه".

مباريات
اليــــوم

كأس امم افريقيا

المغرب  vsناميبيا 5:30
السنغال  vsتنزانيا 8:00
الجزائر  vsكينيا 11:00

كأس كوبا امريكا

كولومبيا  vsباراجواي 10:00
االرجنتين  vsقطر 10:00
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تقام برعاية انتقالي أبني..

�أورا�س يكمل عقد ن�صف نهائي بطولة طائرة زجنبار التن�شيطية

األمناء  /زجنبار  /عارف أحمد:
وصلت منافسات بطولة كرة الطائرة
التنشــيطية إلحياء مدينة زنجبار التي
تقام برعاية املجلس االنتقايل الجنويب
مبحافظة أبني بــإرشاف القيادة املحلية
للمجلــس االنتقــايل ودائرة الشــباب
والطالب م/زنجبار ومبشــاركة  6فرق
تتنافس بنظام الكل مــع الكل من دور
واحد وتســتمر من  16حتى  25يونيو
الجــاري 2019م  ،وصلــت إىل مراحل
الحســم بعد أن تحددت هويــة الفرق
الصاعدة إىل الدور النهايئ.
وقد أقيمت عرص أمس آخر مباريات
الدور التمهيدي للمســابقة بلقاء جمع
بني فريقــي االوراس وباجــدار والتي
انتهت بفوز فريق االوراس بثالثة أشواط
نظيفة جاءت تفاصيلها كالتايل، )22/25 ( ، )15/25( :
( ، ) 13/25بعــد مباراة متوســطة األداء كان فيها
العبــو  22مايو الطرف األفضل وامتلكوا مزايا التفوق عىل
منافسهم يف معظم فرتات املباراة.

هــذا وقد حددت اللجنة املنظمــة البطولة عرص اليوم
موعدا النطالق منافسات الدور نصف النهايئ بلقاء يجمع
الــرح مع  2االوراس فيام يلتقي غدا فريق العصلة مع
الطميــي والفائزان من هاتني املباراتني ســيلتقيان يف
املباراة النهائية.

بطولة ال�شهداء الأربعة بلودر تقرتب من دورها الثاين
األمناء  /لودر  /عارف علوان :
تتواصل هذه األيام مبدينة لودر
محافظة أبني وبنجاح كبري منافسات
بطولة الشــهداء األربعة األبطال (
أحمد الربع -الخرض السقاف  -أحمد
جحزر  -غســان عبد النبي) والذي
تسود منافســاتها العروض الجيدة
واألداء الطيــب والتنظيم الرائع من
قبل اللجنة املرشفة برئاســة ثعلب
الكرة األبينية ونجم عرفان الســابق
الكابنت عيل محمــد درعان والذي
يبذل جهودا جبــارة وعطاء جزيال
لضامن ســر ونجاح البطولة والتي
تحظى مبتابعة جامهريية كبرية.
مباريــات البطولة التــي تقام
مبشــاركة  24فريقــا شــعبيا من
مديريتي لــودر ومودية اقرتبت من
نهاية دورها األول وذلك بإقامة عرص
أمس املباراة قبــل األخرية من الدور
التمهيدي األول والذي جمع فريقي
الرحمة والقاع والتي اكتست بطابع

الندية والحامس بني العبي الفريقني
لتمر أحداثها من ســكة صعبة لكل
طرف حتى كانت آخر املواعيد تتفرج
ألصحــاب األرض الرحمــة بهدفني
حمــا توقيع صدام بحــار مقابل
هدف للضيف القاع واحرزه منترص
الدوفة ..كام شــهدت آخر اللحظات

األخرية من عمر اللقاء إهدار الرحمة
لرضبة جــزاء نجح حارس القاع يف
التصدي لها بنجاح.
وتختتــم منافســات الــدور
التمهيــدي بلقاء يجمــع العواذل
وجوبان وتحديد هوية آخر املتأهلني
ملحطة الدور الثاين.

الإختبارات ت�ؤجل املرحلة الثانية لطائرة املحبة وال�سالم لأندية �ساحل ح�ضرموت ..
املكال  /فهمي باحمدان :
أقــر اتحــاد الكــرة الطائــرة
بحرضموت الســاحل تأجيل مباريات
املرحلــة الثانيــة ( دور األربعة) من
التصفيات التمهيديــة لبطولة املحبة
والسالم للناشــئني لألندية الرياضية
املؤهلة لنهائيــات البطولة التي تقام
ضمن جملــة من بطــوالت األلعاب
الرياضيــة ضمــن مهرجــان املحبة
والســام الذي تدعمه وزارة الشباب
والرياضة وترشف عليه مكاتب الوزارة
باملحافظات املحررة .
وأرجا اتحــاد الطائرة بســاحل
حرضموت يف إجتامعه برئاسة رئيس
االتحاد الكابنت أنور صالح جابر موعد
إســتئناف التصفيــات بإنطالق دور
األربعة عقب اختبارات شهادة التعليم
الثانوي الجارية حالي ًا بعموم مديريات
املحافظــة ولغرض اتاحــة الفرصة

للر يا ضيــن
املنخرطــن يف
البطولــة للتفرغ
التام لالختبارات
وحصــد املراتب
املتقدمة علمي ًا.
و نا قــش
املجتمعون تقرير ًا
فنيــ ًا عن ســر
املرحلة األوىل من
التصفيات التمهيدية التي شاركت فيها
سبعة أندية قســمت إىل مجموعتني
وبلغت أربع فرق املرحلة الثانية وهي
شــعب حرضموت ووحدة شحري عن
املجموعــة األوىل وشــبيبة الديس
الرشقية ووحدة الحامي عن املجموعة
الثانية  ,وتم إقرار نتائج املرحة األوىل
وتوجيه مذكرة لألندية األربعة املتأهلة
للرفع بكشــوفات العبيهــا والوثائق

املتعلقة بالقيد والتسجيل خالل ثالث
أيام .
الجدير بالذكر أن منافسات املرحلة
الثانية ( دور األربعة) سيتواجه فيها
شــعب حرضموت مع وحدة الحامي
وشــبيبة الديس الرشقيــة مع وحدة
شــحري والفائزان يتأهــان لنهايئ
التصفيــات لتحديــد ممثل ســاحل
حرضموت يف نهائيات بطولة املحبة
والسالم لألندية الرياضية باملحافظات
املحررة.

