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عدن/ األمناء / خاص : 
وقعت إدارة نادي املنصورة ممثلة 
بنائب رئيس النادي األســتاذ نارص 
العمدة عرص، األحد،  محمد ســعيد 
مبقر النادي، عقــدا مع املدرب وليد 
األول يف  الفريق  لتدريب  أحمد عمر 
لتحضري  وذلك  الطائــرة،  كرة  لعبة 
وإعداد الفريق للبطوالت واملسابقات 

القادمة .
املنصورة  إدارة نادي  واســتعانت 
الكبري وليد أحمد عمر  املدرب  بخربة 
بالنادي،  الطائرة  كرة  فريق  لتدريب 
من خالل توقيع عقد ميتد ملوســم 
قابل للتجديد، ســعت عىل إثره إدارة 
النــادي إىل تصحيح مســار لعبة 
مغايرة  بصــورة  والظهور  الطائرة 
 ، القادمة  واملسابقات  البطوالت  يف 
يليق  الذي  القوي  الحضور  وتسجيل 
بحجــم الجهود التــي تبذلها قيادة 
النادي بقيادة رئيسها االستاذ أحمد 
توفري متطلبات  الداؤودي من خالل 
الخصبة  االرضية  إيجــاد  و  النجاح 
التي تضمن للعبة الســري بخطوات 

ثابتة مستقبال .
وليد  الكابنت  عرب  التوقيع  وعقب 
أحمــد عمر عن ســعادته بالتوقيع 
والعمــل رفقــة فــرق بالنادي يف 
أنه   الطائرة ، مشــريا إىل  لعبة كرة 
سيســعى إىل تقديم كل ما بوسعه 
للعبة وتحقيق مــا هو مطلوب منه 

الثقة  شاكرا  القادمة،  املرحلة  خالل 
املمنوحة له من قبــل اإلدارة وبإذن 
الله سيكون عند حسن ظن الجميع.

وليد أحمد عمر يف سطور
الكابنت / وليد أحمد عمر ) مدرب 

كرة الطائرة(
هندســة  بكالوريوس  املؤهــل: 

مدنية  جامعة  عدن 
املهنة: مهندس 

الحالة االجتامعيــة: متزوج وأب 
ألربعة أبناء 

العمر: 59 عاما
املؤهالت الرياضية: 

حائز عىل ثــالث دورات تدريبية 
داخلية 2002م. 

حائز عــىل دورة خارجية )دبلوم 
املعهد الدويل للكرة الطائرة من دولة 

املجر 2006م(.  
خربة تدريب يف األندية واملنتخبات  

من عام 1995  إىل عام  2020م.
مدربا للمنتخب الوطني للناشئني 

يف ثالث بطوالت آسيوية. 
مدرب سابق لخمسة أندية محلية 
)امليناء , شمسان, الوحدة , خنفر , 

سيئون( 
العب نادي امليناء واملنتخب ونادي 
الزهرة ولعب  يف منافســات عديدة 
مع املنتخــب الوطني وله 27 مباراة 

دولية.
لعب يف ســت بطوالت رســمية 

دولية  من العام 1982 – 1994م.

األمناء / متابعات :
أصــدر االتحاد األرجنتينــي لكرة القدم 
بياًنــا، يدين فيــه تعليق مبــاراة الربازيل 
واألرجنتني ، يف إطــار التصفيات املؤهلة 

ملونديال 2022.
وأىت تأجيل املباراة بعد دخول مسؤولني 
من وكالة الصحة الربازيلية امللعب، للمطالبة 
بخــروج العبي األرجنتني الناشــطني يف 
يف  تواجدهم  رضورة  بدعوى  الربميريليج، 

الحجر الصحي.
األرجنتيني:  االتحــاد  قــال  ذلك،  وعن 
"يعرب االتحــاد األرجنتيني لكرة القدم عن 
مباراة  تعليق  لقرار  الشــديد،  ارتياحه  عدم 

الربازيل واألرجنتني يف ساو باولو".
وأضاف: "ومثــل االتحاد الربازييل لكرة 
القدم، شــعر االتحــاد األرجنتينــي أيًضا 
باملفاجأة من ترصف وكالة الصحة بعد بدء 

املباراة".
وأردف: "يجــب العلــم أن وفد األرجنتني 

يتواجد عىل األرايض الربازيلية، منذ الســاعة الثامنة من صباح 
يوم 3 ســبتمرب )أيلول(، وفًقا لجميع الربوتوكوالت الصحية التي 
أقرها كومنيبول يف التصفيات املؤهلة إىل مونديال قطر 2022".

وتابع: "بعد صــدور تقرير كومنيبول وحكم املباراة، ســيتم 
إرســال املعلومات إىل الجهات املختصة يف االتحاد الدويل لكرة 

القدم، وفًقا للوائح الحالية".
وأتم االتحاد األرجنتيني: "ال يجب أن متر كرة القدم مبثل هذه 

التجارب، التي تؤثر عىل املسابقات املهمة".

األمناء / متابعات :
تخطى املهاجم الهولندي لــوك دي يونج، صباح أمس االثنني، 
الفحوصات الطبية كالعب جديد لربشلونة، يف مستشفى املدينة 

الكتالونية.
وينتظر أن يتدرب دي يونج، مــع فريقه الجديد للمرة األوىل، 

تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.
وتأخر تقديم املهاجم الهولندي بســبب فــرة التوقف الدولية 
وغياب رئيس النادي خوان البورتا، ومدير قطاع كرة القدم، ماتيو 

أليامين.
وكان لوك دي يونج )31 عاًما( قد انضم للبارســا يف آخر أيام 
ســوق االنتقاالت الصيفية قادًما من إشبيلية، عىل سبيل اإلعارة 

لنهاية املوسم.
ورغم وصوله إىل برشــلونة باألمس، إال أنــه ال ينتظر تقديم 

املهاجم الهولندي هذا األسبوع.
وقد يتم تقديم دي يونج بشكل رسمي بداية من 13 سبتمرب/

أيلول الجاري، حيث أقدم النادي الكتالوين، عىل التعاقد معه، بعد 
إعارة أنطوان جريزمان لصفوف أتلتيكو مدريد.

األمناء / متابعات :
أحبط منتخب أوروجــواي انتفاضة ضيفه البوليفي يف الشــوط 
الثاين وحقق فوزا كبريا عليه بنتيجــة )4 / 2(، )صباح أمس االثنني( 
يف الجولة السادسة املؤجلة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية املؤهلة 

لكأس العامل 2022.
وانفــرد منتخب أوروجواي باملركز الرابع يف جدول التصفيات رافعا 
رصيده إىل 12 نقطة بعدما حقــق أول فوز له يف آخر خمس مباريات 

خاضها بالتصفيات.
وتجمد رصيد املنتخب البوليفي عند 6 نقاط يف املركز التاســع قبل 
األخري بجدول التصفيات حيث جاءت الهزميــة بعد تعادلني متتاليني 

للفريق.
وأنهى منتخب أوروجواي الشــوط األول لصالحه بهدفني سجلهام 

جورجيان دي أراسكايتا وفيدريكو فالفريدي يف الدقيقتني 15 و31.
ويف الشوط الثاين، أضاف الفريق هدفني آخرين أحرزهام أوجستني 
ألفاريز ودي أراســكايتا مجددا يف الدقيقتني 47 و67 من رضبة جزاء، 
فيام سجل مارسيلو مارتينيز مورينو هديف بوليفيا يف الدقيقتني 59 

و85 من رضبة جزاء.

األمناء / متابعات :
كشفت تقارير صحفية عن محاولة فاشلة من نادي برشلونة للتعاقد 
مع نيامر جونيور، نجم باريس ســان جريمان خــالل فرة االنتقاالت 

الصيفية األخرية.
وأشــارت إذاعة "راديو كتالونيا" إىل أن خــوان البورتا رئيس نادي 
برشــلونة، حاول التعاقد مع نيامر هذا الصيف، حيث أرســل اثنني من 

مسؤويل النادي إىل العاصمة الفرنسية للتحدث إىل الالعب الربازييل.
وأضافت أن نيامر اعرف ملسؤويل البارسا بأن لديه رغبة عارمة يف 

العودة إىل الفريق الكتالوين، واللعب مجددا بجوار ليونيل مييس.
وأشارت إىل أن املفاوضات انهارت عندما قام أحد أفراد العائلة املالكة، 
بإيداع 20 مليون يورو يف الحساب البنيك الخاص بوالد نيامر جونيور، 

عندما علم برغبة البارسا يف استعادة الالعب.
ولفتت إىل أن هذا املبلغ مل يخرج من الحســابات الرســمية لنادي 

باريس سان جريمان.
وبعدها نجح باريس يف إقناع مييس، باالنضامم لصفوفه ليجتمع 

الالعبان مجددا ولكن بعيدا عن برشلونة.
يذكر أن يب إس جــي تعاقد مع نيامر يف صيف 2017، وقام الالعب 

الربازييل بتمديد تعاقده إىل صيف 2025.

وليد اأحمد عمر مدربا لطائرة املن�صورة

الحتاد الأرجنتيني يدين تعليق مباراة الربازيل

دي يوجن يجتاز الك�صف الطبي لرب�صلونة

اأوروجواي ي�صتعيد توازنه 
باإحباط انتفا�صة بوليفيا

20 مليون يورو تعرقل عودة 
نيمار لرب�صلونة

رياضة


