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تد�شني دورة قواعد اللغة العربية للإعالم الريـا�ضي بعدن

األمناء  /عدن  /عالء عياش :
دشــنت عرص االحــد مبقر نادي
املينــاء بالتواهــي دورة قواعد اللغة
العربيــة لألعالم الريــايض محافظة
عدن والتــي يقيمها فرع اتحاد االعالم
الريايض بعدن بالتنســيق مع اللجنة
املؤقتة ألتحاد االعالم الريايض اليمني
 ،ويحارض فيها الدكتور جميل طربوش
رئيس االتحاد العام لإلعالم الريايض و
استاذ اللغة العربية بجامعة عدن .
وتهدف الدورة التي تســتمر عىل
مدى اربعة ايام مبشــاركة واســعة
من اعضاء االتحاد بعــدن  ،اىل تزويد
املشــاركني باملعرفة واكتسابهم خربة
اضافية تســاعد عىل تطوير القدرات
و االرتقاء والنهوض مبســتوى العمل
الصحفي الريــايض وكل مايتم نرشه
عرب الوسائل املقروءة واملسموعة .
وتأيت دورة قواعــد اللغة العربية باكورة وخطوة اوىل
لنشــاطات و اعامل الفرع بعدن تم التنسيق لها من قيادة

االتحاد العام  ،وتحمل عديد االهداف التي من شأنها تعزيز
االرتباط بالعمــل الصحفي وتقدميــه بطريقة منوذجية
تسهم يف الطرح االفضل الذي يخدم عمل االعالم الريايض
بالوطن .

اال�ستعداد لإحياء اربعينية فقيد الريا�ضة والوطن الكابنت عادل ا�سماعيل
عدن  /خاص :

عقــدت لجنــة االعــداد والتنظيم
الربعينية فقيد الرياضة والوطن الكابنت
عادل اســاعيل القائد الســابق لفريق
شمسان ومنتخباتنا الوطنية لكرة القدم،
عميد حراس اليمن (رحمه الله)  ،اجتامع
الذي عقد يف مكتب الشــباب والرياضة
بإرشاف (شــخيص) من قبل املدير العام
للمكتب املهندس نعامن شاهر.
وخالل االجتامع تم مناقشت عدد من
الجوانب التنظيميــة والخطوات العملية
النجاح حفل التأبــن واملهرجان الكروي
الذي تقــرر ان يقام عىل ملعــب الفقيد
حسني باوزير باملعال التابع لنادي شمسان
الريايض مبناسبة ذكرى اربعينية الفقيد
عادل اسامعيل ،حيث تقرر إقامة الفعالية
خالل األيام القليلة القادمة ،بعد استكامل
كافــة الرتتيبات مــن قبل قيــادة نادي
شمســان الريايض وبجهود شــخصية

من قبــل زمالء
واصدقاء الفقيد
وأبنــاء النادي
ا لرب تقــا يل
(الجبــل)  ،من
بــاب الوفــاء
والعرفان لهذه
ا لشــخصية
ا لر يا ضيــة
و ا ال ســطو رة
الكرويــة التي
قدمــت الكثري
للرياضة اليمنية
عــى
أكان
مســتوى نادي
شمســان او
مــع املنتخبات
الوطنية ،كنجم
كروي بارز واسطورة حراس املرمى عىل

مســتوى الوطن وحارس مرمى فريد مل
يتكرر يف مالعبنا الكروية.

�أحتاد كرة يد الوادي يقر خطة ن�شاطه القادم
سيئون  /خاص :

عقــد مبدينة تريم عاصمــة الثقافة
اإلســامية اجتامعا ملجلس إدارة الفرع
برئاسة الكابنت ســاملني مبارك بن عبدات
رئيــس الفــرع وبحضور األمــن العام
الكابنت سعيد عبده بازهري واملرشف الفني
للفرع الكابنت خالد عمر باغوث .
واســتعرض يف جملة من املواضيع
املتعلقة بنشاط الفرع ملرحلة خطة النشاط
للعام الحــايل 2019والفرتة املتبقية منة
الفصــل األخري لألشــهر 9/10/11/12
واقريف االجتــاع خطة النشــاط التي
ستسلم ملكتب الشــباب والرياضة وذلك
للموافقة واعتامد ها لتســهيل .تنفيذها
يف موعدها ونجاحها بتوفري الدعم املادي
املتمثــل يف املخصصات املاليــة وكذلك
مشاركة بعض الجهات الداعمة مؤسسات
تنموية وتجارية ورعاية بتمويل األنشطة
الرياضية ...وتشمل الخطة:
 النزول امليــداين لألنديــة األهليةواللقاءات مبكاتب الرتبية والتعليم
 التحضري والتنســيق إلقامة الدورةالتدريبية للمدربني
 -البطولة املدرســية ملدارس التعليم
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األسايس ملديريات ســيئون تريم القطن
حريضة حورة ووادي العني شبام
 بطولة األندية للناشئني بطولة املدرســية ملنتخبات التعليمالثانوي
 بطولة الشباب لألندية ثانيا نشاط فرعي مقرتح عند توفريالدعم

دورة
انعاشية للحكام
واملدربــن يف
لعبة كــرة اليد
ا لشــا طئية
(الرملية)
 البطولــةاألوىل لألنديــة
لكــرة اليــد
ا لشــا طئية
{{الرملية}}
 املعســكرالتجريبي ملنتخب
الوادي...
 األهــدافالعامــة لخطة
الفرع من نشاطه

القادم
 توســيع قاعدة اللعبة .يف املدارسالحكومية واألهلية ونرش ها بني أوساط
الطالب تأهيل مدربــن مبتدئني لألندية
واملدارس لرفد االندية وبناء قاعدة بالعبني
واعدين
 -تفعيل واالهتامم بالرياضة املدرسية

اليوم  ..منتخب اليمن يف مواجهة نظريه ال�سعودي
يف الت�صفيات املزدوجة لك�أ�س العامل وا�سيا ..

املنامة  /خاص :
يخوض منتخبنــا الوطني االول
لكرة القدم مســاء اليــوم اختبارا
صعبا عندمــا يلتقي نظريه املنتخب
الســعودي عىل اســتاد البحرين
الوطني ( ملعــب منتخب اليمن )
يف هذا اللقاء ضمن الجولة الثانية
من التصفيات املزدوجة املؤهلة إىل
كأس العامل (قطــر  )2022وكأس
آسيا (الصني . )2023
وتعترب مباراة اليوم هي التحدي
الثاين ملنتخبنا يف مشوار التصفيات
بعــد مباراتــه األوىل التي خاضها
يوم الخميس املــايض أمام منتخب
سنغافورة يف ســنغافورة وانتهت
بالتعــادل اإليجــايب بهدفني لكل
منهام.
ويــدرك الجهاز الفنــي والعبو
املنتخب أهميــة املباراة وصعوبتها،
وأنها تحتــاج إىل تحضري من نوع
خاص كون األخرض السعودي يعترب
من أقوى منتخبات القارة اآلسيوية

وأبرز املرشــحني لخطــف بطاقة
التأهــل عن املجموعــة يف طريق
الوصــول إىل كأس العــامل وكأس
آسيا.
املباراة تحمل الرقم  19يف تاريخ
مواجهات املنتخبــن عىل الصعيد
الرســمي والتجريبي ،بعد أن تقابال
ً
تفوقا
يف  18مباراة سابقة أظهرت
واضحــا لألخرض الســعودي الذي
ً
نجــح يف تحقيق الفــوز  17مرة
بنسبة  ،94.44%وتعادل يف مباراة
مــن دون أن يتمكــن منتخبنا من
تحقيق أي فوز حتى اآلن.
وجــاءت املباريات الســابقة
للمنتخبــن بواقــع مواجهتني يف
التصفيــات املؤهلة إىل كأس العامل
 ،1990و 6مواجهات يف التصفيات
املؤهلة إىل كأس آســيا ،و 7لقاءات
يف كأس الخليــج ،ومباراتــن يف
البطــوالت العربية ،ومبــاراة يف
بطولة غرب آسيا ،وأخرى تجريبية.

القراوي  :ا�شكر نادي وحدة عدن ولن
العب يف اليمن اال مع الأخ�ضر

املنامة  /خاص :
أعرب نجم منتخبنا الوطني (محسن قراوي) املنضم مؤخرا بعقد احرتايف
اىل صفوف نادي النهضة العامين احد أندية دوري عامنتل العامين للمحرتفني
عن سعادته بالتجربة االحرتافية الجديدة مع ناديه الجديد (النهضة العامين)
اىل جانب زمالئه بالفريق العامين عبدالواسع املطري واحمد الحيفي متمنيا
أن يكونوا عند حسن الظن بتلبية رغبة محبي النهضة وادارته خالل مشوار
الدوري القادم.
واضاف نجم منتخبنا
الوطني محســن قراوي
قائــا " :قضيــت خالل
الفرتة القصرية مؤخرا ايام
جميلــة ومنوذجية برفقة
نادي وحدة عدن االحرتايف
بتعامــل ادارتــه الرائعة
وكنت امتنــى أن اخوض
منافســات البطوالت مع
االخرض العــدين ولكن مل
يكتب لنا النصيب يف ظل
توقف وتأخر البطوالت يف
بالدنا وأن كتــب القدر لنا
العودة اىل اليمن فلن العب
اال مع نــادي وحدة عدن
يف حالة احتــاج النادي
االخرض لخدمايت".
واختتــم القــراوي
حديثه مقدما جزيل شكره
وتقديره الدارة نادي وحدة
عدن برئاسة الدكتور وسام
معاوية ولزمالئه الالعبني وجهازه الفني واالداري وجميع ابناء ومحبي املارد
الوحداوي.

