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رياضة

أبني / األمناء / نبيل ماطر :

االثنني يف قاعة   أمــس  افتتحت صباح 

زنجبار،  مدينة  يف  الريايض  حســان  نادي 

الدورة  فعاليــات  أبــني،  محافظــة  مركز 

التحكيمية لحكام كــرة اليد ملحافظات أبني 

برعاية معايل  تقــام  والتي  وعدن ولحــج 

البكري  الشباب والرياضة نايف صالح  وزير 

ومحافظ محافظــة أبني اللواء الركن أبوبكر 

حســني ســامل وبإرشاف قطــاع التدريب 

والتأهيــل بالوزرة و بالتنســيق مع االتحاد 

العام لكــرة اليــد ومكتب وزارة الشــباب 

والرياضة وتنظيم فرع االتحاد يف محافظة 

أبني بقيادة الكابنت انيل صالح أمذيب ، التي  

ستســتمر ملدة ثالث أيام للفرتتني الصباحية 

واملسائية. 

ويتلقى املشاركون يف هذه الدورة التي تأيت ضمن خطط وبرامج 

اتحاد فرع كرة اليد يف محافظة أبــني للعام الحايل2021م،  والتي 

يحارض فيها املدرب خالد يحيى املطري مبشاركة 20  حكامً، مفاهيم 

التحكيم ورشح مفصل للقانون الدويل يف قواعد كرة اليد الصاالت 

والشــاطئية من خالل تقديم بعض املحارضات النظرية والتطبيقات 

العملية عىل ملعب مبنى نادي حسان الريايض.

وتهدف الدورة إىل تأهيل ورفع مستوى التحكيم يف محافظات 

ابني وعدن ولحج ورفده بدماء شــابه وجديدة، واكتسابهم معارف 

ومفاهيم جديدة فيام يخص ويتعلــق بالتحديثات األخرية للقوانني 

الدولية املستحدثة للعبة، من أجل االستخدام السليم لقرارات الحكم 

والحكام املســاعدين واملســاهمة يف االرتقاء والنهوض مبستوى 

اللعبة.

ويف مســتهل افتتاح الدورة، رحب األمني العام للمجلس املحيل 

األســتاذ مهدي محمد الحامد بجميع الضيوف والحكام املشاركني 

من محافظات عدن ولحج، قائالً: »ســعداء أن تقام هذه الدورة يف 

املحافظة وهذا رشف لنا«. متمنيــاً اإلقامة الطيبة للحكام، متوجها 

بشــكره للوزارة  وقطاع التدريب والتأهيل ومكتب وزارة الشــباب 

والرياضة واتحــاد الفــرع يف  االهتامم املبارش  إلنجــاح الدورة 

وإقامتها وإخراجها إىل الواقع. 

متمنياً مــن وزارة الشــباب والرياضة »االســتمرار يف الدعم 

واستهداف أندية املناطق الريفية كونها تواجه مشاكل  وضغوطات 

كبرية جدا، وتهميش كبري لألسف ما نتمناه  من الوزارة أن تهتم بهذه 

األندية الريفية لكونها أشد احتياجاً ملثل هذه الدورات«.

باتيس / األمناء /  عارف أحمد:

نجح فريق األهيل من الحبيل من خطف 

إحــدى بطاقــات التأهل إىل الــدور الثاين 

)الـ16( من  بطولة الفقيد الشــيخ عيل 

للفرق  الكرويــة  العيســايئ  عبدالله 

الشعبية يف نسختها الخامسة،  بعدما 

نجــح يف إقصاء فريــق التحالف من 

التي  املباراة  يف   )1/3( بنتيجة  باتيس 

جمعتهام عرص األحد عىل ملعب نادي 

السد الريايض يف إطار الدور التمهيدي 

اتحاد  ينظمها  التي  للمســابقة  األول 

الفرق الشــعبية مبنطقة باتيس بدعم 

من مصنــع باتيس لإلســمنت وتقام 

مختلف  ميثلون  فريقا   32 مبشــاركة 

خنفر  مبديريتــي  أبني  دلتــا  مناطق 

وزنجبــار واعتمد فيهــا نظام خروج 

املغلوب من مرة واحدة .

الشــوط  أنهى  قد  األهــيل  وكان 

األول متقدم بهدفــني نظيفني حمال توقيع 

جالل عبده يف الدقيقتني )3 و 33 ( بعد أداء 

متوسط مع أفضلية نسبية لألهيل من حيث 

صنع الخطورة عىل مرمى املنافس.

ويف الشــوط الثاين متكــن الخالق من 

تقليص الفــارق عن طريــق عثامن محمد 

يف/52 ، لكن  رسعان ما عاد األهيل للتقدم  

بهدف ثالث عرب محمد ســامل ، لتصل املباراة 

إىل نهايتها بفــوز األهيل بثالثة أهداف 

مقابــل هدف أكد من خاللــه احقيته 

بالتأهل إىل الدور الثاين.  

أدار اللقــاء ايهاب الحمري ومهنى 

جحزر وبســام فتيني.. وحرضه مدير 

مكتب الشــباب والرياضة يف مديرية 

خنفر رفعت بقبق ورئيس اتحاد باتيس 

للفرق الشــعبية فاروق عيل عبيد )أبو 

جميل( ورئيس لجنة املسابقات محمود 

الجوهري.

ويف  الثالثاء  اليــوم  عرص  يلتقي 

للمســابقة فريقا  االول  الــدور  إطار 

النــرص والنجم وكالهــام من منطقة 

باتيس.

األمناء / متابعات :

أعلن اتحــاد كأس الخليــج العريب، 

الخليج  تأجيل بطولة كأس  االثنني،  أمس 

ثان  يناير/كانــون  إىل   »25 »خليجــي 

.2023

وذكــر االتحــاد عرب موقعــه »قرر 

العمومية  للجمعية  االستثنايئ  االجتامع 

التحاد كأس الخليج العريب، تأجيل بطولة 

 ،2023 ثان  يناير/كانون  إىل   25 خليجي 

وذلك خــالل االجتامع الــذي عقد اليوم 

برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاين رئيس االتحاد«.

وكان املكتــب التنفيذي التحــاد كأس الخليج العريب، قد قرر يف 

نهاية مايو/آيار املايض، إقامة النســخة 25 من بطولة كأس الخليج 

يف العراق، بعد اعتذار قطر عن استضافتها دعاًم 

ملدينة البرصة من أجل تنظيمها.

ومبوجب القرار، أعلنت الهيئة املؤقتة لالتحاد 

العراقي، يف مايو/آيار املــايض، أن »اتحاد كأس 

الخليج حدد الرابع والعرشين من ديسمرب/كانون 

أول املقبل، موعًدا الفتتاح بطولة خليجي 25، التي 

تستمر حتى السابع من يناير/كانون ثان 2022«.

وأضافت يف بيان رســمي وقتها »تم تشكيل 

لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب 

والرياضــة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ 

البرصة أسعد العيداين نائبا له«. 

ويبدو أن قرار التأجيل مرتبط بإقامة بطولة كأس العرب يف قطر، 

نهاية العام الجاري.

املهرة/ األمناء/ مختار باداس:

صعق اإلسكان منافسه فريق تنهالن بخامسية منعشة مقابل هدف 

،يف منافســات دوري نادي خيبل التنشيطي للشباب. يف شوط املباراة 

األول تقدم اإلسكان  بهدفني  األول عند الدقيقة 7 ، وفيام عادل النتيجة 

تنهالن عرب العبه عبد النارص ســعد مخبال ،وقبيل نهاية شوط املباراة 

األول أطلق الالعب رشاد خالد رصاصة الرحمة محرزا هدفا ثانيا لفريقه 

اإلسكان وسط فرحة عارمة من جامهريه.

يف الشوط الثاين ســعى تنهالن بكل قوة عىل أمل معادلة النتيجة 

ولكنة عجز أمام التامسك الدفاعي لفريق اإلسكان ، وعندما تراجع فريق 

تنهالن ،اســتحوذ اإلسكان هجومياً وســجل ثالثية  جميلة يف مرمى 

تنهالن ، تناوب عىل تســجيلها محمد ياســني يف د 20 وهجرس حاكم 

يف د30 وعبدالله بن ساهل ،لينتهي اللقاء بفوز عريض لفائدة اإلسكان 

. 5-1

متابعات/ عارف أحمد :

أجريت مبحافظة أرخبيل ســقطرى أمس االثنني مراسيم سحب  

قرعــة دوري الفقيد أحمــد عبد الله بن حمدون لكــرة القدم ألندية 

املحافظة، الذي ينظمه فرع اتحاد الكرة بدعم من مؤسسة خليفة بن 

زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية.

وأسفرت القرعة عن تقسيم أندية املحافظة التي تم تصنيفها بحسب 

مستوياتها يف املسابقة املاضية، إىل 4 مجموعات كالتايل: املجموعة 

األوىل ضمت أندية )الهالل ، وامليناء ، والنجم الســاحيل ، واالتحاد ( 

، فيام ضمت املجموعة الثانية أنديــة )الجزيرة ، وردفان ، والوصل ، 

والجمهور ، والوحدة ( ، ويلعــب يف املجموعة الثالثة أندية ) الرشق 

ودم   ، واألهيل   ،

 ، األخويــن 

ويف    ،  ) والسد 

املجموعة الرابعة 

 ( أندية  تتنافس 

والنرص   ، نوجد 

 ، والطليعــة   ،

والعني(.

ضــح  و أ و

رئيس فرع اتحاد 

الكرة بســقطرى 

األســتاذ أحمد حزوم  أحمد أن البطولة ســتنطلق يف أكتوبر القادم 

وستستمر ملدة شهرين  عىل ملعب الفقيد سعد عيل ساملني بالعاصمة 

حديبو مبشــاركة 17 ناديا بعد أن تم توقيف نادي املجد عن املشاركة 

يف مسابقة االتحاد ملدة عام .

ومثن حزوم ورؤساء أندية سقطرى الجهود التي تبذلها مؤسسة 

خليفة لتطوير النشاط الريايض يف املحافظة. 

وكان االجتــامع قد ناقش مجموعة مــن النقاط املطروحة عىل 

جدول أعامله وتم اتخاد بشأنها التوصيات املناسبة. كام أقر االجتامع 

الســامح لألندية بتســجيل عدد 6 العبني محرتفني بواقع  3 العبني 

من املحافظة و3 من خارجها لتدعيــم صفوفها يف الدوري وبهدف 

تنمية قدرات الشباب يف اكتساب بعض املهارات مع العبني من خارج 

املحافظة.

حــرض االجتامع عضوا فــرع اتحاد الكرة أحمــد يحيى ومحمد 

باشكيل ورئيس لجنة الحكام إسامعيل محمد.

 اأهلي احلبيل اإىل ثاين اأدوار بطولة الفقيد العي�سائي اخلام�سة

تاأجيل بطولة كاأ�س اخلليج

الإ�سكان ي�سعق تنهالن بخما�سية منع�سة 
يف دوري نادي خيبل التن�سيطي لل�سباب

بدعم من خليفة الإن�سانية.. �سحب قرعة 
دوري الفقيد »بن حمدون« لأندية �سقطرى

 افتتاح فعاليات الدورة التحكيمية حلكام كرة اليد يف اأبني


