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رياضة

عدن/األمناء/ عالء عياش :

تتواصل  دورة املســتجدين،  التي 
ينظمهــا لجنة الحــكام يف اتحاد 
كــرة القدم بعدن، برعاية املؤسســة 
، وتحت إرشاف  اليمنيــة  االقتصادية 
االتحــاد العــام لكرة القــدم ولجنة 
الحكام العليا ، وتقام يف الفرتة بني 1 
_ 5 مارس الجاري ويستضيفها ملعب 

الشهيد الحبييش بكريرت .
ويتلقى املشاركون يف الدورة التي 
تأيت ضمن خطط وبرامج اتحاد القدم 
بعــدن للعام الحــايل و يحارض فيها 
املحارض والحكم الدويل املعتزل هشام 
 ، 21 حكاً  الجاروين  مبشاركة فيها 

مفاهيم التحكيم ورشح مفصل لقوانني 
وذلك   ، الدويل  لالتحاد  واملستحدثة  الجديدة 
من خالل تقديم  بعض املحارضات النظرية 
والتطبيقــات ،  باإلضافــة إىل عرض أفالم 

وثائقية عن اللعبة ومستجدات القانون .
 وتهــدف الــدورة التي تعتــر باكورة 

ألنشــطة وفعاليات فرع اللعبــة بعدن إىل 
تأهيل ورفــع مســتوى  التحكيم يف عدن 
ورفده بدماء شــابة وجديدة ، واكتســابهم 
معــارف ومفاهيــم جديــدة  ومتابعة كل 
جديــد فيا يخــص ويتعلــق بالتحديثات 
األخرية للقوانني  املستحدثة للعبة ، من أجل 

االستخدام الســليم لقرارات الحكم والحكم 
املساعد واملســاهمة يف االرتقاء والنهوض 

مبستوى اللعبة بعدن .
هذا وتختتم غــدا الجمعة فعالية الدورة 
باالختبار النهــايئ ، يعقبه الحفل الختامي 

وتوزيع شهادات املشاركة عىل املتدربني .

لودر/األمناء/ احمد احلامدي :

العــني  مدينــة  تســتضيف 
الرياضيــة وعىل ملعبها الرســمي 
عبدالله  الشــيخ  ملعــب/  باملحلة 
الجمعــة املوافق  الحامد يــوم غداً 
 16 الـــ  دور  افتتــاح   5-3-2021
من بطولــة »تحديث ليــج« للفرق 
بأبني  الوسطى  باملنطقة  الشــعبية 
يف حفل كرنفايل مثري ستشــهده 
مدينة العني التي ستضعنا يف اجمل 
وابهى صورة لها بهــذه االحتفالية 
وبأســتقبال الضيــوف ملشــاهدة 
بني  ســتجمع  التي  الكروية  القمة 
نرص  العني  تجمــع  ممثل  القطبني 
الكــورة وممثل تجمــع لودر نجوم 

لودر مباراة ســتكون جميلة ورائعة للفريقني ستحمل يف طياتها 
بعض الذكريات والحاس والندية ملا يحظى به الفريقان من عشاق 

ومتابعة جاهريية كبرية يف املنطقة
مدينة العني بخرة السنني واملايض وبثقافة الحارض واملستقبل 

ومثقفيهــا  بكوادرهــا 
يوم  املوعد  يف  ســتكون 
غداً كا عهدناها ســابقاً 
هذه  مثل  اســتضافة  يف 
والتي  الكبرية  املناســبات 
ستعطينا طابع خاص من 

الندية واألثارة والحاس.
تقام  البطولة  ان  يذكر 
من  املغلوب  خروج  بنظام 
مباراة واحدة بعد ان لعبت 
التصفيات ذهاباً واياباً يف 
والتي  الســابقة  اداورها 
فريق شــعبي   56 جمعت 

من مختلف مناطق ابني.
مع العلــم ان البطولة 
مؤسســة  برعاية  تقــام 
تحديث للتنمية وبدعم ســخي من قبل االستاذ/ امني قنان رئيس 
املؤسسة الذي يحب ان تعيش ابني يف وًد وسالم تحت اجواء جميلة 

ورائعة بعيداً عن االجواء العكرة التي تعكر من صفوها .

عدن/األمناء/ خاص  :

كرمــت ادارة التالل  ابطــال الجمهورية 
ألندية رفع االثقال يف فئتي الشباب والناشئني 
، وذلك يف  الحفــل التكرميي الذي اقيم  يف 
مقر النادي بكريرت ، برعاية كرمية من الشيخ 
عبدالرحمــن  القطيبي رئيس مجلس الرشف 
االعىل بالنادي وبحضور الدكتور عزام خليفة 
وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وخالد سيدو 
مأمور مديرية صرية الســابق ، ونائب مدير 
مصلحة الهجرة والجــوازات صالح عاطف ، 

واالستاذ عوض مبجر  .
ويف مســتهل الحفل أشاد العقيد عارف 
يرميي باإلنجاز الذي حققه ابطال النادي يف 
البطولة  اللعبة والظهور بصورة مرشفة  يف 
من خالل الظفر بكأيس الشباب والناشئني ، 
مضيفــا إىل أن وبرغم الظروف الصعبة التي 
يعاين منها النادي إال أن ابطالنا استطاعوا يف 
كسب رهان التحدي وتجاوز الصعاب وفرض 

أنفسهم ابطاال للعبة عن جدارة واستحقاق .
واضاف رئيس التــالل :«أن ادارة النادي 
االعىل  الــرشف  رئيس مجلس  وبدعم مــن 
الشــيخ عبدالرحمن القطيبي ، حرصت عىل 
أن تكون يف املوعــد ومبادلة ابطالها الوفاء 
مقابل ما قدمــوه يف البطولة ورفعهم راية 
النادي عاليــا .. مشــريا إىل أن ادارة النادي 
ســتبقى دامئا عىل مقربة من ألعاب النادي 

املختلفة وعىل استعداد لتذليل وتسهيل كافة 
العقبات والصعوبات التي تواجهها بحسب ما 

هو متاح امامها«.
وبــارك الدكتــور عزام خليفــة وكيل 
قيادات  ابرز  وأحد  والرياضة  الشباب  وزارة 
النادي ، لإلبطال تحقيقهم بطولة الناشئني 
والشــباب واظهار الوجه الحقيقي للنادي 
وخاصة يف لعبــة رفع االثقال التي انجبت 
الكثري من األبطال عىل مســتوى اللعبة .. 
الحالية والعمل  مشيدا بدور وجهود االدارة 
من أجل اعادة ألعاب النــادي إىل الواجهة 

ومواصلة مشوار االلق والتمييز يف مختلف 
األلعاب .

وبعدها تم تكريم الجهاز الفني والعبي 
الفريق ابطال فئتي الشــباب والناشــئني 
، الحائزيــن عىل امليداليــات امللونة بأوزان 

مختلفة .
ادارة  اقامت  التكرميــي  الحفل  وعقب 
النادي بدعــم من رئيــس مجلس الرشف 
االعــىل بالنادي وجبة عشــاء عىل رشف 

االبطال .

توا�سل دورة امل�ستجدين حلكام كرة القدم بعدن 

مدينة العني ت�ست�سيف افتتاح دورالـ16 من بطولة حتديث ليج باأبني

ادارة التالل تكرم ابطال اجلمهورية يف فئتي ال�سباب والنا�سئني لرفع االثقال

األمناء / متابعات :

حددت رابطة الدوري اإليطايل، امس األربعاء، موعد املباراة املؤجلة بني يوفنتوس 
ونابويل، والتي كانت مقــررة يف 4 أكتوبر/ترشين أول املايض، ضمن الجولة الثالثة 

من الكالتشيو.
وأعلنــت الرابطة يوم 17 مارس الجاري موعًدا للمباراة، لتي ســتقام عىل ملعب 

أليانز ستاديوم، معقل يوفنتوس.
وكانت الســلطات املحلية لنابويل، قد رفضت مغادرة الفريــق للمدينة، من أجل 
مواجهة يوفنتوس يف أكتوبر املايض، بســبب القيود املفروضة ملواجهة تفيش وباء 

كورونا.
واحتسبت حينها رابطة الدوري النقاط الثالث لليويف، مع خصم نقطة من رصيد 
نابويل، قبل أن يستأنف فريق الجنوب عىل القرار أمام املحكمة األوملبية، التي أنصفته 

وشددت عىل رضورة تحديد موعد جديد للمباراة.
يشــار إىل أن نابويل فاز عىل البيانكونريي، يف مباراة املرحلة الثانية من الدوري، 

التي أقيمت يوم 13 فراير املايض، بنتيجة )0-1(، ضمن الجولة الـ22.

األمناء / متابعات :

دخل صندوق االستثارات العامة السعودي، ســباق االستحواذ عىل إنرت ميالن، 
اململوك لرشكة سونينج الصينية، وفقا لتقارير صحفية إيطالية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد أكدت مؤخرا أن سونينج قررت بيع أغلبية 
أسهم النادي، نظًرا لحاجتها إىل 200 مليون يورو.

وأشارت التقارير إىل أن سونينج عاشت عاًما صعًبا، عقب جائحة كورونا، يف ظل 
القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة الصينية، عىل االستثار يف كرة القدم.

وبحب موقع »توتو مريكاتو« وصحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« اإليطاليني، فإن 
الصندوق الســعودي الذي ينافس أكرث من رشكة، لنيل الحصة األكر يف النرياتزوري، 

هو األقرب لحسم الصفقة.
وكان موقع »كالتشــيو مريكاتو« قد ذكر، أمس الثالثاء، أن صندوقا قطريا انضم 

لصندوق »BC Partners« األورويب، يف رصاع االستحواذ عىل إنرت ميالن.
وتأيت هذه الخطوة من صندوق االستثارات السعودي، بعد أيام من تقديم رشكة 
القدية الســعودية عرضا ضخا لريال مدريد، بقيمة 150 مليون يورو، لتصبح راعيا 

رئيسيا لفريق السيدات بالنادي، ملدة 10 سنوات.

حتديد موعد موقعة يوفنتو�س ونابويل 

�سندوق اال�ستثمارات ال�سعودي 
االأقرب المتالك اإنرت ميالن  


