رياضة

www.alomanaa.net
الثالثاء  20 -اغ�سط�س  - ٢٠١٩املوافق  19ذو احلجة  ١٤٤٠هـ

14

Thusday | 20 Aug 2019 - No:1022

البحرين ت�ست�ضيف مواجهة اليمن وال�سعودية اليوم :.تد�شني مناف�سات البطولة ال�صيفية
بالت�صفيات امل�شرتكة لك�أ�سي العامل و آ��سيا  ..ال�شطرجنية لأندية املنطقة الو�سطى ..
األمناء  /متابعات :

وافق االتحــاد البحريني لكرة
القدم عىل اســتضافة مواجهة
املنتخــب الوطنــي االول لكــرة
القدم امام نظريه الســعودي يف
التصفيات املشرتكة لكأس العامل
وكأس اسيا الشهر القادم.
واعلن موقــع اخبار البحرين
الرياضيــة ( )bsnأن االتحــاد
البحريني وافق عىل طلب نظريه
اليمني الســتضافة املباراة التي
تقام يف العارش من سبتمرب القادم باعتبارها
يف ملعب املنتخــب الوطني املحروم من اللعب
يف ارضــه وبني جامهريه منــذ العام ٢٠١١م
بسبب االحداث التي تشهدها البالد.
وكانت قرعة التصفيــات املزدوجة لكأس
العامل بقطــر ٢٠٢٢م وكأس اســيا بالصني
٢٠٢٣م قد وضعت منتخبنــا ضمن املجموعة
الرابعــة اىل جانــب منتخبــات الســعودية

األمناء  /لودر /عارف علوان :

وفلسطني واوزبكستان وسنغافورة.
وتستضيف الســعودية مباريات املنتخب
الوطنــي التي تعتــر يف ملعبه باســتثناء
مواجهة العارش من ســبتمرب امام السعودية
والتي ستقام بالبحرين.
ويســتهل منتخبنــا مشــواره يف هذه
التصفيــات بضيافة منتخب ســنغافورة يف
الخامس من سبتمرب القادم.

تعيني �إدارة جديدة لنادي احتاد �سيئون
األمناء  /سيئون /خاص :

أصدر املهندس عيل يسلم باشعيب مدير عام مكتب
الشــباب والرياضة القرار رقم ( )٢٨لعام ٢٠١٩م بشأن
تعيني هيئــة إدارية لنادي االتحــاد الريايض مبديرية
ســيئون وذلك إلعادة ترتيب الوضع اإلداري والتنظيمي
لنادي االتحــاد الريايض مبديرية ســيئون عىل ضوء
االســتقالة الجامعية من رئيس واعضاء الهيئة اإلدارية
السابقة..
وجاء التشكيل الجديد بقيادة الدكتور فهمي شعبان
فرارة رئيسا
والدكتور محمد باعبود نائبا للرئيس
والدكتور مكسيم معاون السباعي أمينا عاما..
وتم تعيني أديب كرامه بالل أمينا عاما مساعدا
ونبيل أحمد عبدون مرشف ريايض
فواد سعيد ميرسي تسويق واستثامر
محمد صالح حداد ..عالقات وإعالم
حمدي عبد الحميد شقران مسول ثقايف واجتامعي.
عدنان عيل عباد مسئول مايل
صالح جعفر التميمي ..مسئول كشفي
حسني سعيد جوبان عضوا
وجــاء يف املادة الثالثة من القرار عــى جميع الهيئات الرياضية والشــبابية التابعة لوزارة
الشباب والرياضة تقديم العون واملساعدة لإلدارة الجديدة..
سيئون /عيل باسعيده

العني ي�سقط ام�صرة بثنائية يف بطولة بلقي�س ابني
األمناء  /عارف أحمد :

حقق فريق نادي العــن الكروي فوزا مثينا عىل فريق نادي شــباب امرصة بنتيجة هدفني
مقابــل هدف يف اللقاء الذي جمع الفريقني عىل ملعب جوبان مبنطقة الحضن ضمن املجموعة
الثالثة تجمع لودر يف إطار بطولة رشكة طريان امللكة بلقيس لكرة القدم ألندية أبني التي ينظمها
فرع اتحاد الكرة باملحافظة.
مجربات املباراة كانت متكافئة مع أقضلية نسبية ألبناء العني الذين متكنوا من إنهاء الشوط
األول بهــدف حمل توقيع مهاجمه الفنان جويل عبدالله يف د 27 /بعد ســدد كرة أرضية زاحفة
متقنة عىل ميني حارس امرصة لينتهي الشوط األول بتقدم عيناوي بهدف نظيف.
وجاءت أحداث الشــوط الثاين رسيعة منذ البداية من الطرفني مع تحســن نســبي يف أداء
امرصة الذي نجح يف تعديل الكفة عرب العبه ســامل صالح مبارك يف د 17/لكن رد العني مل يتأخر
كثريا عرب صاحب املجهود الوافر يف خط وسطه محمد نارص الوحييش الذي سجل الهدف الثاين
إثر دربكه داخل املنطقة املحرمه للخصم وبعد الهدف دانت الســيطرة البناء العني وســنحت لهم
العديد من الفرص املؤكدة لتعزيز النتيجة مل يتم اســتثامره بالشكل الصحيح لينتهي اللقاء بفوز
العني بهدفني مقابل هدف أودع من خالله اول ثالث نقاط يف رصيده جعلته يف صدارة املجموعة
بفارق هدف عن جوبان الذي ميلك نفس الرصيد..
 تحصل مهاجم العني جويل عبدالله عىل جائزة أفضل العب يف املباراة واملقدره ب ( 10آالفريال ) مقدمه من رشكة طريان بلقيس الراعية للمســابقة وتسلمها من الرحاله الشهري و عضو
عام اتحاد العاب القوى سابقا الكابنت سامل حسني الغسييل.
أدار اللقاء فهد البجــري وخالد اليزيدي و مطهر خزيز و صالح عــزان رابعا وراقبه محمد
اليافعي عضو اتحاد الكرة باملحافظة.

تنطلق مساء اليوم الثالثاء
بقاعة مكتــب الرتبية مبدينة
لودر فعاليات البطولة الصيفية
الشــطرنجية الفرقيــة ألندية
مديريــات املنطقة الوســطى
يف محافظة أبني  ،والتي تقام
برعاية معايل وزير الشــباب
والرياضة األستاذ نايف صالح
البكري  ،وبدعــم من محافظ
أبني اللواء الركن أبوبكر حسني
ســامل ،وتحــت إرشاف مكتب
الشباب والرياضة وتنظيم فرع
اللعبة باملحافظة.
ذكر ذلك لـ (األمناء) رئيس
فرع اتحاد شطرنج أبني الكابنت
عالء حمود باحكــر الذي أفاد
قائال:
أن هــذه البطولة الصيفية
الفرقيــة التي تقــرر انطالق
منازالتها مســاء اليوم الثالثاء
يف قاعــة مكتــب تربية لودر
ستقام مبشاركة أندية املنطقة
الوســطى الثامنية (عرفان -
فحــان  -الوضيــع  -امرصة

 العــن  -زارة  -الحصــن -وجوبان)  ،والتي ستقام بنظام
روبــن الكل مع الــكل  ،بحيث
ميثل كل نــاد أربعــة العبني
رشيطة أن يكون بينهم العب
ناشئ  ..مشريا إىل إقامة هذه
البطولــة يف مدينة لودر يايت
مــن منطلق االهتــام ،الذي
توليه أندية املنطقة الوســطى
بلعبة الذكاء والدهاء ومامرسة
الكثري مــن الالعبني لها ورغبة
منا يف اكتشــاف املواهب يف

هذه األندية  ..مشيدا يف ختام
ترصيحه بجهود راعي رياضة
أبني الكابنت القدير أحمد صالح
الراعي و حرصــه و اهتاممه
بتفعيــل النشــاط الريايض
والشــبايب داخــل املحافظة
وجهوده املبذولــة يف متابعة
واســتخراج االعتامدات املالية
من محافظ أبني اللواء أبوبكر
حســن ســامل لتفعيل نشاط
فروع االتحادات الرياضية يف
املحافظة”.

نادي التالل ي�ستنكر �إيقاف العبيه املوزعي وال�شيبة

األمناء  /عدن  /خاص :
إســتنكرت الهيئــة اإلدارية لنــادي التالل
الريايض مؤخر ًا  ،قرار لجنة املســابقات التابعة
لالتحاد العــام لكرة القدم  ،والذي قىض بتوقيف
العبي الفريق األول لكرة القدم  :املهاجم ســامل
عوض املوزعي والعب خط وسط الفريق محمد
أحمد ســامل (حمودي الشــيبة)  ،وحرمانهام
من املشــاركة يف صفوف الفريــق يف الدوري
التنشيطي.
وأرســلت إدارة التالل خطاب ًا لالتحاد العام ،
مســتغربة فيه من القرار الذي اعتربته مجحف ًا
ومخالف ًا لألنظمــة واللوائح املعمول بها  ،والذي
بدا أن الغرض منه اســتهداف مســرة الفريق ،
وحرمانه من خدمات هذين الالعبني يف الدوري
التنشــيطي  ،خاصة بعد اعتامد تقييد الالعبني
والسامح لهام بخوض املباراة األوىل التي كسبها
الفريق بثالثية مقابل هدف عىل منافســه خنفر

أبني يف الجولة األوىل.
وأكدت إدارة نادي التالل يف رسالتها لإلتحاد
العام لكــرة القدم رفضها املطلــق للقرار  ،الذي
يســتهدف نادي التالل ،ألنــه ال يعتمد عىل أي
حقائق  ،خاصة بعد رفع النادي كشــف ًا بأسامء
العبي فريقه املشــارك يف الــدوري  ،والذي تم
اعتامده حيث تم إبالغ النادي بذلك من قبل لجنة
مســابقات االتحاد العام لكــرة القدم يف داللة
واضحة عىل أن إجراءآت القيد والتســجيل التي
متت كانت سليمة ومؤكدة بالوثائق.
الجدير بالذكــر أن االتحاد العام لكرة القدم ،
ممث ً
ال بلجنة املسابقات  ،كان قد أرسل األسبوع
ً
ً
املنرصم خطابا موجها لنادي التالل تضمن إيقاف
العبي الفريق سامل عوض املوزعي ومحمد سامل
أحمد (حمودي الشــيبة) العبا نادي التالل عىل
خلفية إرتباطهام بعقد ســابق مع نادي الهالل
الساحيل الذي يرأسه الشيخ أحمد صالح العييس
رئيس االتحاد العام لكرة القدم حتى يتم البت يف
املوضوع  ،وحل النزاع بشأن قيد الالعبني.

