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ت�أجيل مباريات اجلولة اخلام�سة للدوري التن�شيطي جتمع عدن ادارة التالل توقع عقدا مع املدرب خمتار
حممد ح�سن لتدريب الفريق الكروي االوملبي

األمناء  /مودية  /عارف أحمد :
اقرت لجنة املسابقات
بأتحاد كرة القــدم بعدن
تأجيــل مباريــات الجولة
الخامسة ملنافسات الدوري
التنشيطي ألندية الدرجتني
االوىل والثانيــة ( تجمع
عدن ) اىل حني اســتقرار
االوضــاع االمنية يف عدن
 ,بعد ان كان مقررا لها ان
تقام امــس االربعاء عىل
اربع مالعــب مختلفة يف
العاصمة عدن .
وافاد الكابنت عبدالقــادر عبد املجيد
عضو لجنة املسابقات باتحاد كرة القدم
 :ان االتحاد اقر رســميا تأجيل مباريات
الجولة تحســبا الي طــارئ قد يحدث
وحفاظا عىل سالمة الالعبني والجامهري
الرياضيــة الوافدة مــن مناطق مختلفة
ملتابعة املباريات .
واشار عبدالقادر :ان اللجنة اىل االن
مل تحدد املوعــد الجديد النطالق مباريات
الجولــة يف انتظار اســتقرار االوضاع
االمنيــة يف العاصمة عــدن وعودتها
لوضعها الطبيعي الستكامل ماتبقى من
مباريات الدوري الذي مل يتبقى منه سوى
جولتني ( الخامسة والجولة املؤجلة من

عدن  /خاص :

االســبوع الثاين
بسب االحداث التي
شهدتها العاصمة
عــدن قبيــل عيد
االضحى املبارك .
ان
يذكــر
مباريــات الجولة
الخامسة من الدوري التنشيطي التي كان
مقررا لها ان تنطلق عرص امس االربعاء ,
بإقامة اربع نزالت كروية  ,تجمع االوىل
خنفر وشمســان عىل ملعب النرص بدار
سعد وفحامن واالنطالق لحج عىل ملعب
املنصورة لحســاب املجموعــة االوىل ,
والشــعلة والعني ابني عىل ملعب شهداء
وحدة عدن  ,والشعلة ونرص الضالع عىل
ملعب باوزير باملعال .

احور يفر�ض التعادل على خنفر يف بطولة بلقي�س لأندية �أبني

أبني  /عارف علوان :
فرض فريق احــور التعادل اإليجايب
عىل فريق خنفر بنتيجة  1/1يف املباراة
التي جمعتهام عىل ملعب البلدية مبدينة
زنجبار ضمن منافســات رشكة طريان
امللكة بلقيس لكرة القدم ألندية أبني والتي
ينظمها فرع اتحاد الكرة باملحافظة.
مجريات املباراة يف شــوطها األول
شــهدت أفضلية واضحــة لفريق خنفر
الذي فرض سيطرته عىل مجربات اللعب
وســنحت أمام مهاجميــه العديد من
الفرص السانحة للتســجيل مل يحسنوا
التعامــل معها بالشــكل املطلوب  ،فيام
اعتمد احور عىل الهجــات املرتدة لكن
دون خطورة  ،لتــأيت الدقيقة  35والتي
سجل فيها خنفر هدف السبق عرب عرفات
محمد صالح انتهت به أحداث الشــوط
األول.
ويف الشــوط الثاين ظهر احور منذ
بدايته مبستوى مغاير عن الشوط األول
وامســك مبجريات األمور واكتىس أداء

العبيه الحامس الشــديد وشــنوا عدة
هجامت بغــرض تعديــل النتيجة وكان
لهم ما أرادوا عرب مهــدي عبدالله أحمد
يف د 17/مستغال كرة مل يحسن حارس
خنفر التعامل معها لتعود إليه ويسكنها
الشباك  ،ذلك الهدف أشعل فتيل الحامس
ورفع من إيقاع اللعــب لتمر دقائق هذا
الشــوط بني محــاوالت الفريقني عىل
املرميني يف مســعى كل طــرف لخطف
هــدف الفــوز لكــن دون أن ينجح أي
منهام يف تحقيق مبتغاه لتنتهي املباراة
بالتعادل  .. 1/1لريفع خنفر رصيده إىل
نقطتني من مباراتني فيام أودع احور اول
نقطه يف رصيده ...ونــال مدافع خنفر
محمد ســامل الربييك جائزة أفضل العب
يف املباراة واملقــدرة ب ( 10أالف ريال )
مقدمة من رشكة طريان بلقيس وتسلمها
من نجــم الزمن الجيل لحســان الكابنت
عبدالله مكيش.
أدار اللقاء ممدوح ســامل وعيل عبود
ومعاذ الخرض ووسيم حسني سعيد رابعا
وراقبه الكابنت عيل محسن عوض.

ابرمــت ادارة نــادي التالل
عقدا مع املــدرب مختار محمد
حســن لتدريب الفريق الكروي
االوملبــي بالنــادي يف خطوة
جيدة ومدروســة ستساهم يف
بزوغ وبــروز مجموعة مميزة
من الالعبني واملواهب الكروية
ورفدهم للفريق الكروي .
واوكلــت ادارة التالل ممثلة
برئيس النادي األســتاذ عارف
الريميــي مهمة رفــد الفريق
الكروي االول بالالعبني واملواهب
الكروية للمدرب الكابنت مختار
محمد حســن وطاقمه املساعد
لفرتة ســاريه ملدة عام  ،يتوىل
من خالله االرشاف عىل الفريق
الذي يعترب رديفا ورافدا اساسيا
للفريــق الكــروي االول وفئة

مستحدثة تساهم يف احتضان
مجموعة كبرية مــن الالعبني
املواهب ومن كل االعامر .
وســبق للكابــن مختــار
محمد حســن مرشقي الذي ذاد
عن عريــن التالل كحارس امني
للشباك يف عرصه الذهبي  ،تويل
مهمة تدريب الفريق االوملبي يف
ثالث مناسبات سابقة  ،وتدريب

الفريق التاليل بفئة الناشــئني
يف مناسبتني مختلفتني .
كام ســبق للكابنت مختار
محمد حسن التتويج مع التالل
كمدربا للفريق االول ( املمتاز )
ببطولة املرييس  ، 2010وحصد
مع الناشــئني املركز الثاين يف
بطولة الفئات العمرية ملحافظة
عدن .

ا�ستعدادا لدوري املحافظة للنا�شئني � ,,شباب
روكب يك�سب وحدة �شحري ..
شحير  /محمد عوض بامتيرف :

يواصل الفريق الكروي لنادي شباب روكب
ملواليد العام  2002إستعداداته لبطولة املواليد
العــام  2002التي ينظمها إتحــاد كرة القدم
بساحل حرضموت .
حيث التقى شــباب روكــب بضيفة نادي
وحدة شحري وقد تغلب الشــباب  1/0بعد ما
ســجل هدف يف أخر دقيقة مــن الوقت بدل
الضائع لشوط الثاين عرب الالعب عدنان باقص
بعد ما أســتغل خطا فادح مــن حارس وحدة
شحري هذا وقد شــهد اللقاء إضاعة عديد من
الفرص سهلة للتهديف مل يكتب لها النجاح .
ادار املباراة محمد يســلم بامتريف حكم
ساحة وساعده عىل الخطوط سامل املرشدي
عمر املرشدي .
شباب روكب خاض مبارته الودية الرابعة
بعد ما خرس يف اللقاء االول من التضامن 4/3
وتغلب عىل شــعب حرضمــوت  2/1وتعادل مع

أهيل الغيل .1/1

م�سجدي وغالب يثمنان جهود ودعم رئي�س
االحتادين العربي واليمني للجودو ..
املكال  /فهمي باحمدان :

مثن املدير العام ملكتب وزاره الشباب والرياضة
بساحل حرضموت الكابنت حسن صالح مسجدي
الدعم واإلهتامم الذي تحظــى به رياضة الجودو
بســاحل حرضموت مــن قبل رئيــس االتحادين
العريب واليمني للجودو املهندس نعامن شاهر يف
سبيل اإلرتقاء بواقع اللعبة نحو األفضل وانتشارها
واتساع مامرستها بني أوساط الشباب يف األندية
الرياضيــة باملحافظة  ,وحرصه عىل تأهيل كوادر
املحافظة داخلي ًا وخارجي ًا من خالل إرشاك الحكام
واملدربني يف دورات تأهيلية .
جاء ذلك خــال لقائه الذي حــره مدير
إدارة االتحادات واالندية مبكتب وزارة الشــباب
والرياضــة بســاحل حرضموت محمد ســامل
الجفري برئيس اتحاد الجودو بساحل حرضموت
الكابنت محمد احمد غالب .وحث مسجدي قيادة
اتحاد اللعبة باملحافظة إىل تفعيل نشــاط مركز
املكال للجــودو وإقامة البطوالت التنشــيطية
للمواهب والنشء وتنفيذ زيارات ميدانية لألندية

الرياضية بهدف التعريف باللعبة وإدخالها ضمن
قوائم األنشــطة التي متارس داخل هذه االندية .
مؤكدا دعم مكتبه لكل الجهود الهادفة الســتمرار
النشــاط الريايض ومشــاركة كوادر املحافظة
خارجي ًا  .مــن جانبه عرب رئيــس اتحاد الجودو
بســاحل حرضموت عن شــكره وامتنانه لرئيس
االتحــاد العريب واليمني للجــودو وقيادة مكتب
الشباب والرياضة يف ســبيل دعم أنشطة اتحاده
 ,مســتعرض ًا النشــاط القادم وابرزه إقامة دورة
تدريبية ملــدريب األندية واملراكــز واقامه بطولة
تنشيطية للفئات العمرية .

