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إن االهتمام برياضات ذوي اإلعاقة أصبح ضرورة ملحة ملا تقدمه هذه الفئة الغالية من
إجنازات وإبداعات أصبحت مثال يحتذ به ،وإن مشاركات أبناء الدولة يف خمتلف احملافل
الرياضية وإحرازهم العديد من النتائج املشرفة على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل
ما هو إال دليل ساطع وبرهان المع على حقيقة مؤداها إن اإلصرار والعزمية أقوى من
اإلعاقة مهما كانت طبيعتها.
فنظري جميع هذه اإلجنازات ،والهمم العالية والغايات النبيلة يجب علينا كأفراد ومؤسسات
جمتمع أن نتعاون جميعا يف دفع عجلة التقدم والرقي يف كافة اجملــاالت الرياضية،
والتعليمية والصحية واالجتماعية...الخ لذوي االحتياجات اإلعاقة.
وإن جمعية اإلمارات للمعاقني بصريا منذ بداية تأسيسها كان النشاط الرياضي أحد أبرز
األهــداف الرئيسة ،وقد مت تخصيص جلنة رياضية منتخبة من قبل اجلمعية العمومية
لتكون مشرفة على جميع األنشطة الرياضية اخلاصة باملعاقني بصريا ،وذلك إدراكا منها
بأهمية ممارسة األنشطة الرياضية للجميع عامة وللمعاقني بصريا منهم خاصة.
عادل عبد اهلل الزمر
رئيس جملس اإلدارة
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تعمل جمعية اإلمارات للمعاقني بصريا على إقامة األنشطة التي من شأنها إذكاء الوعي
العام بقضايا هذه الفئة وإبراز اإلمكانات الهائلة التي يتمتع بها أفرادها.
ويعد النشاط الرياضي أحــد أهــم ركائز األنشطة التي حتــرص إدارة جمعية اإلمــارات
للمعاقني بصريا على إقامتها وتسخري كافة اإلمكانيات إلجناحها واإلسهام يف التعريف
بها على الدوام.
ونظرا ملا للعبة كرة الهدف من شعبية كبرية بني أوساط املعاقني بصريا يف كافة أرجاء
املعمورة ،تعمل جمعية اإلمارات للمعاقني بصريا على التعريف بهذه اللعبة وذلك من
خالل إقامة التجمعات التحضريية للفريق القومي لدولة اإلمارات العربية املتحدة من أجل
تهيئة الفريق للمشاركة يف احملافل اخلليجية والعربية والدولية.
ويعد التجمع احمللي السنوي لكرة الهدف أكرب نشاط رياضي من نوعه ينظم سنويا على
مستوى الدولة وذلك للتعريف بهذه اللعبة ونشرها حمليا ،ويأتي التجمع الرياضي الثامن
لكرة الهدف تتويجا جلهود القائمني عليها وتأكيدا على رغبتهم الكبرية يف إذكاء وعي
اجلمهور بهذه اللعبة وأهم قواعدها.
وتود اجلمعية يف هذا اخلصوص التقدم بالشكر اجلزيل إىل كافة الرعاة الذين مل يألو جهدا
يف توفري الدعم الالزم إلقامة هذا التجمع وتسخري اإلمكانيات إلجناحه.
د .أحمد العمران الشامسي
نائب رئيس جملس اإلدارة

					

6

بطولة اإلمارات لكرة الهدف

جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا ً

تأسست اجلمعية يف عام  1983م .ومت إشهارها من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية بدولة
اإلمارات العربية املتحدة يف عام  1985م .حتت مسمى «جمعية اإلمارات لرعاية وتأهيل املعاقني»،
كجمعية من جمعيات ذات النفع العام.
ويف عام  1999م .صدر القرار الوزاري رقم ( )274بشأن تعديل مسمى اجلمعية إىل» جمعية اإلمارات
لرعاية املكفوفني».
وبتاريخ  2012/06/27صدر القرار الــوزاري رقم ( )348لسنة  2012بشأن تعديل مسمى
جمعية اإلمارات لرعاية املكفوفني ليصبح (جمعية اإلمارات للمعاقني بصريا) وذلك بغرض إضفاء طابع
التخصصية على اجلمعية ،ولتكون خدماتها موجهة للمعاقني بصريا من املكفوفني وضعاف البصر
وبحسب التوجه العاملي ملسميات مؤسسات ذوي اإلعاقة.
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أهداف اجلمعية:
* العمل على دمج املعاقني بصريا يف اجملتمع.
* إكساب املعاقني بصريا املهارات األساسية التي جتعل منهم أناس منتجني يف اجملتمع.
* تنمية العالقات بني اجلمعية واملؤسسات املماثلة من أجل دعم وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة
للمكفوفني يف الدولة.
* تسليط الضوء من خالل وسائل األعالم على قضايا املعاقني بصريا.
* أجراء البحوث والدراسات العلمية وامليدانية التي تخدم املعاقني بصريا.
* إعطاء الرأي العام ،صورة واضحة عن املعاقني بصريا واحتياجاتهم.
* أحياء النشاط التطوعي يف اجملتمع والتوعية بأهميته.

أنشطة اجلمعية:
النشاط االجتماعي:
انطالقا من حرص اجلمعية على مد جسور التواصل بني املعاقني بصريا واجملتمع ،بغرض اإلسهام يف
دمج املعاقني بصريا يف جمتمعهم ،فأن اجلمعية تقيم العديد من األنشطة االجتماعية مثل:
* حلقات احلوار املفتوح.
* الرحالت الرتفيهية.
* تبادل الزيارات مع خمتلف املؤسسات االجتماعية.
* املعارض التعريفية.

النشاط الثقايف:
حترص اجلمعية ،على إقامة النشاط الثقايف إسهاما منها يف رفع مستوى ثقافة املعاقني بصريا
ّ
بصورة خاصة ،واجملتمع بصورة عامة ،ويتمثل النشاط الثقايف يف-:
* الندوات العلمية.
* الدورات التدريبية.
* املسابقات الثقافية.
* إصدار املطويات اإلرشادية.
* إصدار مطبوعات ( بطريقة برايل).
* إنتاج الكتب املسموعة.
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النشاط الرياضي:
ال يقتصر دور اجلمعية على االهتمام بالنشاط الثقايف واالجتماعي وإمنا أمتد ليشمل النشاط الرياضي،
أميانا منها بأن» العقل السليم يف اجلسم السليم» .لذلك أخذت اجلمعية على عاتقها توفري املناخ
املناسب للمعاقني بصريا ملزاولة أنشطتهم الرياضية ،ويشمل النشاط الرياضي:
* رياضة كرة الهدف للمعاقني بصريا.
* رياضة ألعاب القوى.
* لعبة املواجهة (تنس الطاولة للمعاقني بصريا)
* الشطرجن.
* رياضات التسلية والرتفيه.
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برامج اجلمعية:
برنامج ( آفـاق)

مع بدايات عام  2003م .أطلقت اجلمعية مشروعها التعليمي الرائد (آفـاق) لتعليم املعاقني بصريا
تكنولوجيا املعلومات .ويهدف هذا الربنامج إىل فتح آفاق جديدة من العلم واملعرفة أمام املعاقني
بصريا .حيث أن اجلمعية بهذا الربنامج تعمل على إكساب املعاقني بصريا مهارات استخدام احلاسب
اآليل ،والدخول إىل الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنرتنت) وذلك بقصد تنويع مصادر املعرفة املقدمة لهم
 ،وفتح أبوابا جديدة لعملهم.

برنامج ( تعلم):
برنامج ( تعلم) هو عبارة عن برنامج لتعليم وتدريب املعاقني بصريا على مهارات القراءة والكتابة بطريقة
برايل ،ملا لهذه الطريقة من أهمية بالغة .وينقسم الربنامج إىل قسمني:
* القسم األول :تدريب وتعليم وإكساب املعاقني بصريا من املكفوفني وضعاف البصر مهارات القراءة
والكتابة بطريقة برايل.
* القسم الثاين :تدريب وإكساب أولياء أمور املعاقني بصريا ،واملهتمني ،مهارات القراءة والكتابة بطريقة
برايل ،والعمل على التعريف بطريقة برايل وأهميتها.

برنامج ( مهارات):
تــعــتــر عــمــلــيــة إك ــس ــاب املــعــاقــن
بصريا املــهــارات احلياتية ،ضــرورة
من ضــروريــات استقالله واعتماده
على نفسه ،لــذا أطلقت اجلمعية
برنامج (مــهــارات) الــذي يهدف إىل
إكساب املعاقني بصريا املهارات
احلياتية الــضــروريــة ،مثل مــهــارات
احلــركــة والــتــنــقــل ،مــهــارات التدبري
املــنــزيل لــإنــاث ،ومــهــارات التواصل
لغرض تواصل املعاقني بصريا مع
جمتمعهم.
كما تعمل اجلمعية من خالل برنامج
(مهارات) على التعريف باملعاقني
بــصــريــا وطـــرق وأســالــيــب التعامل
معهم وتدريبهم.
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الئحة كرة الهدف للمكفوفين

مقدمة:
أسم اللعبة :كرة الهدف (كرة اجلرس)
اإلشراف :احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني
أهداف بطوالت كرة الهدف:
تشجيع ذوي اإلعاقة وإبراز قدراتهم.
دمج ذوي اإلعاقة يف اجملتمع.
تنمية العالقات بني االحتادات واألندية واملراكز العاملة يف اجملال.
إتاحة الفرصة لهم للمشاركة احمللية واخلارجية.
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نبذة تعريفية:

ابتكرت اللعبة يف العام 1946م بواسطة النمساوي هانز واألملــاين سب رنــدل لتأهيل املكفوفني
احملاربني ،وأدخلت عامليا عام  1976بتورنتو يف كندا وأصبحت تقام بطوالتها كل  4سنوات عامليا يف
جميع أقاليم االحتاد الدويل لرياضة املكفوفني (.)IBSA
وكانت أول بطولة عامل يف النمسا عان 1978م ودخلت هذه اللعبة إىل اإلمــارات العربية املتحدة عام
1986م حيث مت اعتمادها يف جمعية اإلمارات لرعاية املكفوفني (سابقا) جمعية اإلمارات للمعاقني
بصريا حاليا يف أول التسعينات كما مثل فريق اجلمعية الدولة يف عدة حمافل عربية يف اللعبة وقد
بدأ االهتمام بشكل مباشر يف السنوات األخرية حيث متلك الدولة اآلن منتخبا من املنتخبات التي متتلك
سمعة طيبة يف اللعبة عربيا .وتشرف اجلمعية الدولية لرياضة املكفوفني ( )IBSAعلى اللعبة دوليا
حتت مظلة اإلحتاد الدويل لرياضة املعاقني (.)IPC
من نشأة اللعبة يالحظ ازدياد عدد املقبلني عليها ملا حتققه من متعة بوصفها لعبة جماعية وقد بدأ
مؤخرا بزيادة االهتمام باللعبة يف اإلمارات العربية املتحدة فأنشأت لها صالة رياضية خاصة جمهزة
بكل ما يلزم لهذه اللعبة يف البناء اجلديد جلمعية اإلمارات لرعاية املكفوفني وهو بناء حديث بني ليوفر
كل احتياجات املكفوفني بكل النواحي وهو هدية كرمية لهذه الفئة الغالية على قولبنا من سمو الشيخ
الدكتور سلطان بن حممد القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم الشارقة إىل جميع أبناء اإلمارات من
ذوي اإلعاقة البصرية.
وقد متت إضافة لعبة كرة الهدف أخريا يف العام 2005م لأللعاب التي يشرف عليها احتاد اإلمــارات
لرياضة املعاقني.
اجلزء األول (أ) :قواعد اللعب ()Rules of the game
مادة ( )1امللعب واألدوات court and equipments

 1:1امللعب ()Cort
 1:1:1أبعاده ( )Dimensions
يتكون امللعب املستخدم لكرة اجلرس من مستطيل طوله ( 18مرت 5 +سم) وعرضه ( 9مرت+
 5سم) (انظر الشكل).
تؤخذ القياسات من احلد اخلارجي خلطوط امللعب.
ال يسمح بوجود أي شيء على أرض امللعب سوى العالمات واخلطوط فقط على أرض امللعب.
 2:1:1منطقة الفريق للدفاع)Team area( :
تتكون منطقة الفريق للدفاع من مستطيل طوله ( 9مرت 5 +سم) وعرضه ( 3مرت 5 +سم) يف
اجتاه طول امللعب ،حيث يكون خط املرمى احلد اخللفي للمنطقة.
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 3:1:1خطوط إرشاد الالعبني ))Player orientation
عبارة عن خطني خارجيني على أطراف منطقة الفريق على بعد (1.5مرت5+سم) من خط املرمى،
و ( 1.5مرت 5 +سم) من اخلط األمامي ملنطقة الفريق (للدفاع).
طول كل من هذين اخلطني ( 1.5مرت 5 +سم) ومتتد من اخلط اجلانبي ملنطقة الفريق إىل داخل
امللعب يف منتصف منطقة الفريق.
يوجد هذين اخلطني على كال جانبي منطقة الفريق للدفاع.
باإلضافة لذلك ،يوجد خطني مركزيني داخل منطقة الفريق  ،يوجد هذين اخلطني يف منتصف
منطقة الفريق متاما وميتدان داخل منطقة الفريق للدفاع من منتصف اخلط األمامي ملنطقة
الفريق ومنتصف خط املرمى اخللفي ويكونان عموديان على هذين اخلطني وطول كل من هذين
اخلطني ( 50سم 5 +سم).
باإلضافة لذلك أيضا يوجد خطني طول كل منهما ( 15سم 5 +سم) عموديان على اخلط األمامي
ملنطقة الفريق وميتدان للداخل ناحية املرمى على مسافة ( 1.5مرت 5 +سم) من خطي اجلانب
داخل منطقة املرمى (منطقة الفريق) ..انظر الشكل يف الصفحة رقم (.)38
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 4:1:1منطقة املرمى ()landing area
هي املنطقة األمامية التالية ملنطقة الدفاع (الفريق) متاما ،وتتكون من مستطيل طوله (9

مرت 5+سم) وعرضه ( 3مرت 5+سم) يف اجتاه طول امللعب.
 5:1:1املنطقة املتعادلة (احملرمة))Neutral area( :
وهي املنطقة املتبقية من امللعب واملوجودة بني منطقتي املرمى لكال الفريقني وعرضها (6
مرت 5 +سم).
 6:1:1منطقة البدالء (:)Team bench area
تقع منطقة البدالء للفريقني على جانبي منضدة املسجل وامليقاتني وعلى بعد ( 3مرت) على
األقل من خط جانب للملعب ،يجب أن تكون منطقة البدالء أقرب ما ميكن من منضدة املسجل
وامليقاتني ،كما يجب أن تكون على نفس امتداد منطقة الفريق الدفاع.
حتدد منطقة البدالء بخط أمامي طوله ( 4مرت 5 +سم) وخطني جانبيني طول كل منهما ( 1مرت)
على األقل  ...أنظر الشكل يف الصفحة (.)38
يجب على أعضاء الفريق البقاء داخل منطقة البدالء أثناء سري املباراة.
كما يجب على الفريقني تبادل منطقة البدالء لكل فريق على امتداد نهاية منطقة الدفاع لنفس
الفريق.
 7:1:1اخلطوط ))Markings
يجب أن يكون سمك جميع خطوط امللعب ( 5سم 1 +سم) ويجب أن ترسم بوضوح كما يجب أن
يسهل التعرف عليها باللمس ،كل اخلطوط فيما عدا خط املرمى توضح بوضع شداد أو حبل
بسمك ( 3مم 2/1+مم) حتت منتصف شريط الصق على األرض.
 2:1األدوات)Equipment) (Goals ( :
اتساع املرمى (9مرت5+سم) ،ارتفاع قوائم املرمى ( 1.3مرت 2 +سم) والقائم قطاعه دائري
الشكل.
العارضة للمرمى البد أن تكون صلبة ( قوية غري قابلة لإلنحاء).
توضع قوائم املرمى بحيث تكون مالصقة خلطي اجلانب من اخلارج مباشرة وعلى نفس امتداد
خط املرمى ،كما تؤخذ قياسات املرمى كلها من املراحل.
ال يجب أن يزيد قطر القطاع العرضي للقوائم والعارضة للمرمى عن ( )15سم.
البد من تغطية القائمني والعارضة مبادة واقية للصدمات.
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 2:2:1الكرة)Ball( :
تزن الكرة املستخدمة للعبة (  1.25كغ ) ومزودة بأجراس رنانة.
حميط الكرة حوايل (76سم ) كما حتتوي الكرة على ( )8فتحات قطر كل فتحة منها حوايل ( 1سم).
تصنع الكرة من مادة مطاطية مت حتديد درجة صالبته بواسطة اللجنة التقنية للجمعية الدولية
لرياضات املكفوفني.)IBSA(...
 3:2:1الزي (املالبس( )Uniform( :
البد أن يرتدي جميع املتنافسني الزي الرياضي الرسمي  ،كما البد من وضع األرقام على الزي بحيث
ال يقل حجم الرقم عن ( 20سم) كما يجب أن تكون األرقام بني (.)9-0
البد أن توضع األرقام بصورة ثابتة على الزي يف كال الناحيتني األمامية واخللفية.
كما يجب أال تتسع املالبس على الالعبني بأكرث من  10سم خارج اجلسم.
 4:2:1معتمات العني)Eye shades ( :
البد أن يرتدي جميع الالعبني (معتمات العني) أثناء تواجدهم داخل امللعب ابتدءًا من صفارة احلكم
األوىل للشوط وحتى نهاية الوقت  ،ويسري هذا على الوقت األصلي للمباراة والوقت اإلضايف
ووقت الرميات الرتجيحية.
كما يجب على العب من البدالء ارتداء معتمات العني إذا دخل امللعب أثناء الوقت املستقطع
داخل املباراة.
مادة ( )2املتنافسون (الالعبون)
 1:2التصنيف)Classification( :
تنقسم املسابقات إىل قسمني مسابقات رجال ومسابقات سيدات.
 2:2تكوين الفريق)Team Composition( :
يجب أن يتكون الفريق عند بداية املباراة من ( )3العبني أساسيني وبحد أقصى ( )3ثالثة العبني
بدالء.
يف حالة حدوث إصابة بالغة ألحد الالعبني بحيث يصبح الالعب أو الالعبة غري قادر على مواصلة
اللعب يف املباراة ،يسمح للفريق باستكمال املباراة بعدد أقل من احلد األدنى املسموح به من
الالعبني ،ولكن ال يسمح للفريق باللعب بالعب واحد فقط.
يسمح لكل فريق بثالثة مرافقني فقط يف منطقة البدالء ( إداريني).
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مادة ( )3احلكام ()OFFICIALS
 1:3العدد املطلوب)Number required( :
يتم اعتمادهم من االحتاد الدويل ولهم شهادة من ( )IBSAوللمباريات الدولية حكام درجة ثالثة
على األقل ،ويكون احلكام  12حكم موزعون كالتايل  2حكم ساحة و 4حكام للمرمي اثنان لكل مرمى
وحكم ميقاتي لزمن املباراة وحكم مسجل لألهداف وحكمني ميقاتي للعشرة ثواين والوقت
املستقطع واخلمسة دقائق بني الشوطني وحكم مسجل الرميات وضربات اجلزاء.
 2:3واجبات احلكام)Duties of officials( :
ملعرفة واجبات احلكام ومساعدي احلكام ميكن الرجوع إىل كتاب (برنامج تأهيل حكام كرة اجلرس)
للجمعية الدولية لرياضات املكفوفني.
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مادة ( )4سري املباراة ()Conduct of the Game
 1:4زمن املباراة )Length of the Game( :
الزمن الكلي للمباراة هو ( )24دقيقة مقسمة على شوطني كل منهما ( )12دقيقة.
يجب على امليقاتي التنبيه بوضوح قبل بداية أي شوط ( )30ثانية ،ويعترب كل شوط منتهيًا متامًا
بعد مرور زمن الشوط.
زمن االسرتاحة بني الشوطني ( )5خمس دقائق فقط يبدأ بعدها متامًا متابعة املباراة مرة أخرى،
وإذا مل يكن أحد الفريقني مستعدًا للعب بعد مرور الدقائق اخلمس يجب اعتبار هذا إضاعة للوقت
وحتسب رمية جزائية على الفريق.
 2:4الوقت اإلضايف)Over Time( :
إذا كان البد من حتديد فائزًا يف املباراة وانتهى الوقت األصلي بتعادل الفريقني ،يلعب الفريقني
وقتًا إضافيًا مدته ( )6دقائق على شوطني ( 3دقائق لكل شوط) مع احتساب فرتة راحة مدتها
( )3دقائق بني الوقت األصلي وبداية الوقت اإلضايف األول.
البد من عمل قرعة جديدة عند بداية الوقت اإلضايف األول لتحديد الفريق الرامي والفريق املدافع
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عند بداية الوقت اإلضايف ،وأثناء النصف الثاين من الوقت اإلضايف يتم عكس وضع الفرقني.
إذا استمر وضع التعادل بني الفريقني وكان البد من حتديد فائزًا يف هذه املباراة ،يتم اللجوء إىل
رميات اجلزاء الرتجيحية.
 3:4إجراء القرعة)Coin Toss( :
يتم إجراء القرعة قبل بداية املباراة بواسطة أحد احلكام أو أحد اإلداريني املعتمدين.
يحق للفائز بالقرعة أن يختار أما الرمية األوىل أو امللعب ،ويبقى االختيار الثاين بالطبع للخاسر يف
القرعة.
عند بداية الشوط الثاين للمباراة يتم تعادل طريف امللعب والكرة.
عند عمل القرعة إذا مل يتواجد أد الفريقني حتتسب عليه رمية جزاء لضياع الوقت تلعب يف أول
املباراة.
 4:4إعادة التعرف على امللعب :))Reorientation
أثناء سري املباراة يسمح مبساعدة الالعبني املدافعني إلعادة التعرف على امللعب بعد إجراء
رمية جزائية عندما يتم إخراج الالعبني من امللعب للرمية اجلزائية.
إذا مت مساعدة أي العب للتعرف على امللعب يف أي وقت آخر أثناء سري املباراة ،يعترب هذا إضاعة
فردية للوقت ويتم احتساب رمية جزاء على الالعب.
 5:4تسجيل الهدف)Scoring ( :
إذا عربت الكرة خط املرمى إىل داخل املرمى يف أي وقت أثناء املباراة يعترب هدفًا ،ولكن ال ميكن
احتساب الهدف عندما يحدث نتيجة لتمرير حكم امللعب أو أحد حكام املرمى للكرة داخل امللعب
ً
خطأ.
فتدخل املرمى
إذا مت تسجيل الهدف عند نهاية وقت املباراة يتم احتساب الهدف فقط إذا عربت الكرة خط
املرمى قبل انتهاء الوقت اخملصص للمباراة.
 6:4األوقات املستقطعة)Team Out( :
 1:6:4الوقت املستقطع للفريق ()Team time out
يسمح لكل فريق بثالثة أوقات مستقطعة فقط أثناء الوقت األصلي للمباراة ،مدة كل منها ()45
ثانية لغرض إعطاء إرشادات تدريبية لالعبني.
مبجرد أن يعلن احلكم الوقت املستقطع يكون من حق كل فريق استغالل هذا الوقت ،عند النداء
وقت مستقطع ويأخذ الفريق ها الوقت ال يسمح لهذا الفريق بطلب وقت مستقطع آخر إال بعد
لعب رمية واحدة على األقل بعد الوقت األول.
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هذا باإلضافة إىل وقت مستقطع واحد لكل فريق أثناء الوقت اإلضايف مدته ( )45ثانية أيضًا.
ميكن طلب الوقت املستقطع يف أي وقت من حكم املباراة بواسطة املدرب أو أحد الالعبني
بشرط أن يكون الطلب باإلشارة فقط" مستخدمًا يف ذلك اإلشارة فقط".
يجب أن يكون طلب الوقت املستقطع للفريق من احلكم أما أثناء إيقاف وقت املباراة بسبب
رسمي بواسطة احلكم أو عندما تكون الكرة يف حوزة الفريق الذي يطلب الوقت املستقطع.
يتم اإلعالن من قبل حكم املباراة فقط عندما يحدد احلكم بوضوح اسم الفريق الذي يطلب الوقت
املستقطع.
يجب على امليقاتي أن يعلن بإشارة واضحة قبل انتهاء فرتة الوقت املستقطع ب ( )15ثانية.
 2:6:4الوقت املستقطع الرسمي)Officials time out( :
ميكن للحكم أن يعلن عن إيقاف الوقت رسميًا يف أي وقت يرى فيه حاجة لهذا.
يسمح للمدربني بإعطاء إرش ــادات لالعبني من خــارج امللعب أثناء هــذا الوقت املستقطع
الرسمي.
 3:6:4الوقت املستقطع الطبي)Medical time out( :
يف حالة اإلصابة ألي من الالعبني ميكن إعالن وقت مستقطع طبي بواسطة احلكم ،وإذا مل يتم
عالج الالعب املصاب بحيث يكون مستعدًا للعب مرة أخرى خالل ( )45ثانية ،يجب استبدال هذا
الالعب بالعب آخر حتى نهاية هذا الشوط من املباراة.
 7:4تغيري الالعبني)Substitutions( :
 1:7:4التغيريات للفريق:
يف كل مباراة كل فريق ميكن إجراء ثالثة تغيريات فقط أثناء الوقت الرسمي للمباراة ،كما يسمح
لكل فريق بتغيري واحد فقط أثناء الوقت اإلضايف.
ميكن لنفس الالعب أن يقوم بالتغيري أكرث من مرة ولكن كل تغيري يقوم به يحتسب مبرة من مرات
التغيري للفريق.
يجب طلب التغيري من احلكم بواسطة املــدرب أو العب من الفريق يف أي وقت أثناء املباراة
باستعمال اإلشارة باليد فقط.
يتم إعالن احلكم للتغري أثناء توقف املباراة أو عندما تكون الكرة يف حوزة الفريق الذي يطلب إجراء
التغيري بعد استئذان احلكم يجب أن يقوم املدرب بتحديد رقم الالعب الذي سيخرج من امللعب
بواسطة اللوحة والالعب الذي سيدخل مكانه.
أثناء إجراء الرمية اجلزائية يسمح إجراء التغيري ألي من الالعبني عدا الالعب الذي وقعت عليه ضربة
اجلزاء.
يجب إدخال الالعب املتبادل إىل امللعب وإخراج اآلخر بواسطة حكم امللعب.
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إذا مت عمل التغيري أثناء الوقت املستقطع للفريق يحتسب على الفريق التغيري والوقت املستقطع
ويستطيع املدرب إعطاء اإلرشادات لالعبيه.
إذا مت تغيري أي العب بعد نهاية أي من الشوطني ال يسجل الالعب ( وذلك ألن الوقت متوقف) ولكن
يجب إخطار احلكم بهذا التغيري يف بداية الشوط التايل.
 2:7:4التغيري الطبي "أي سبب اإلصابة" ()Medical substitution
يف حالة إصابة أحد الالعبني وعندما يسمح بدخول املدرب أو أي عضو آخر من أعضاء الفريق
إىل امللعب ( إىل داخل منطقة الفريق بامللعب) للمساندة أو العالج أو عندما ال يستطيع الالعب
املصاب مواصلة اللعب بعد مرور ( )45ثانية من إعالن احلكم عن الوقت املستقطع الطبي ،يجب
إجراء التغيري لالعب املصاب بأسرع ما ميكن  ،وال يسمح لالعب املصاب بالدخول مرة أخرى إىل
امللعب حتى نهاية هذا الشوط من املباراة.
ال يحتسب هذا التغيري ضمن التغيريات الثالثة املسموح بها لكل فريق.
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مادة ( )5اخملالفات ( ) INFRACTIONS
يف حالة ارتكاب اخملالفة يجب أن تعاد الكرة إىل الفريق املدافع.
 1:5الرمى قبل الصفارة: ) )Premature throw
إذا رمى الالعب الكرة قبل أن يسمح له احلكم باللعب (صفارة) تعرب الرمية ولكن ال يحتسب منها
تسجيل هدف.
 2:5خطوط خارجية)Step over( :
الالعب الرامي البد أن يكون جزء من جسمه مالمس للمعلب حلظة ترك الكرة ،وإذا مل يحدث ذلك
تعد رمية ولكن ال يسجل منها هدف.
بينما يف حالة حماولة الالعب للتعرف على مكانه يف امللعب ،ال حتتسب خمالفة على الالعب إذا
وجدت إحدى قدميه خارج حدود امللعب.
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 3:5متريرة خارجية )Pass out( :
يف حالة مترير الكرة بني أعضاء الفريق الواحد (من عضو آلخر) إذا خرجت الكرة خارج حدود امللعب
اجلانبية (خط اجلانب) يعترب الفريق غري قادر على السيطرة الكرة وتعترب يف هذه احلالة
خمالفة على الفريق.
ويالحظ أنه إذا اصطدمت الكرة بأي جسم مرتفع على أرض امللعب – أثناء متريرها بني أعضاء
الفريق – ثم عربت خط اجلانب خارج امللعب يعترب أيضًا الفريق غري قادر على السيطرة على الكرة
وتعترب هذه احلالة خمالفة أيضًا.
 4:5االرتداد العكسي للكرة )Ball over( :
إذا مت اعرتاض الكرة بواسطة أحد املدافعني فارتدت منه الكرة حتى عربت خط املنتصف للملعب
إىل املنطقة املتعادلة للفريق اآلخر ،يجب إعادة الكرة للفريق اآلخر (الذي قام برميها من قبل).
ويطبق هذا احلكم أيضًا إذا اصطدمت الكرة بأحد قوائم املرمى أو بالعارضة ثم ارتدت حتى عربت
املنتصف للمعلب ،وال يطبق هذا احلكم يف حالة رميات اجلزاء الرتجيحية ورميات اجلزاء العادية.
مادة ( )6اخملالفات ()PENALTIES

 1:6أنواع الرميات اجلزائية:
هناك نوعني من الرميات اجلزائية
 -1رميات جزائية بسبب خمالفة فردية ()Personal penalties
 -2رميات جزائية بسبب خمالفة الفريق ()Team penalties
يف كال احلالتني يبقى العب واحد فقط داخل امللعب لصد الرمية اجلزائية.
يف حالة الرمية اجلزائية بسبب اخملالفة الفردية ،يكون هذا الالعب هو نفسه الالعب املتسبب
يف رمية اجلزاء ،أما يف حالة الرمية اجلزائية بسبب خمالفة الفريق يكون هذا الالعب هو الالعب
الذي قام بأداء آخر رمية لفريقه قبل احتساب الرمية اجلزائية.
يف حالة احتساب الرمية اجلزائية على الفريق قبل أن يقوم الفريق بأداء أي رمية (أي قبل بدء
اللعب) يكون ملدرب الفريق حرية اختيار الالعب الذي سوف يبقى يف امللعب لصد الرمية اجلزائية.
لكل خمالفة جزائية تلعب رمية جزائية.
يجب أن ،يطبق قواعد اللعب على جميع الرميات اجلزائية..
يف احلاالت اآلتية يتم احتساب رمية جزائية بسبب خمالفة فردية مادة :7:1:6-1:1:6
(.)Short ball
 -1الكرة القصرية			.
(.)High ball
				
 -2الكرة العالية.
(.)Long ball
				
 -3الكرة الطويلة.
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(.)Eye shades
 -4حماولة ملس أو حتريك معتمات العني.
 -5احتساب الرمية الثالثة املتتالية لنفس الالعب.)Third time throw( .

(.)illegal defense
(.)Personal delay lf game
(.)Personal unsportsmanlike-like

		
 -6حماولة دفاع خاطئة من الالعب.
		
 -7حماولة الالعب إضاعة الوقت
		
 -8السلوك الغري رياضي من الالعب

 أما يف احلاالت اآلتية فيجب احتساب رمية جزائية بسبب خمالفة الفريق – مادة :4:2:6 -1:2:6(.)Ten seconds 10
 -1احتفاظ الفريق بالكرة أكرث من ( )10ثواين.
(.)Team delay of game
		
 -2احملاولة اجلماعية إلضاعة الوقت.
(.)like conduct-Team unsportsmanlike
		
 -3السلوك الغري رياضي للفريق.
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 -4إعطاء املدرب تعليمات بصورة غري قانونية.)illegal coaching( .
 يجب أداء كل الرميات اجلزائية طبقًا لقوانني اللعب. 1:1:6الكرة القصرية (:)Short ball
إذا سكنت الكرة بعد رميها بواسطة العب من الفريق الرامي قبل وصولها منطقة دفاع الفريق
اخلصم تعترب ( كرة قصرية) وحتتسب ضربة جزاء على الالعب الرامي.
 2:1:6الكرة العالية)High ball( :
البد أن تالمس الكرة أرض امللعب على األقل مرة واحدة داخل منطقة الفريق أو منطقة املرمى
للفريق بعد ترك الكرة من يد الالعب الرامي يف حركة الرمي إذا مل يحدث ذلك تعترب الرمية ولكن ال
يتم التسجيل منها.
 3:1:6الكرة الطويلة)Long ball( :
البد أن تلمس الكرة أرض امللعب على األقل مرة واحدة يف املنطقة املتعادلة وإال تعاد الرمية
وال يحتسب منها هدف.
 4:1:6معتمات العني:)Eye shades( :
أي العب (داخل امللعب) يقوم بلمس معتمات العني التي يرتديها يعاقب برمية جزائية ملا يجب
على الالعب الذي يخرج من امللعب أثناء أداء الرمية اجلزائية أال يلمس معتمات العني اخلاصة به
وإال يحتسب رمية جزائية أخرى على الفريق نفسه.
الفئات :تقتصر املشاركة فقط على املكفوفني وضعاف البصر الفئات ( B2 B1و.)B3
القوانني :القوانني املرجع األساسي لها القانون الدويل الذي يصدره االحتاد الدويل لكرة الهدف
( )IBSAالنسخة اإلجنليزية.
قوانني عامة:
-1مبا أنها لعبة تعتمد على السمع فال يسمح للمدرب أو اإلداري أثناء سري اللعب بالتحدث مع الالعبني
حتت أي ظرف.
-2يتم اعتماد املاسك من قبل مندوب االحتاد الدويل ومندوب االحتاد واحلكام باالتفاق.
-3الطاقم الفني واإلداري :لكل فريق مدرب وإداري ومساعد تدريب وأخصائي عالج طبيعي.
-4اجلماهري :لعبة كرة الهدف هي رياضة تعتمد بشكل أساسي على السمع فعندما تكون الكرة يف
اللعب يجب على اجلمهور الصمت التام ألن أدنى صوت يؤثر على سماع الالعب لسري الكرة أثناء اللعب.
-5البطولة مفتوحة للذكور واإلناث على أال أن ال يقل عمر الالعب عن  14سنة.
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البطوالت
 -1تعتمد البطوالت الدولية التي تشارك
فيها أربع دول أو أكرث من قبل االحتاد الدويل
 IBSAويتطلب االعتماد التايل:
اسم اجلهة املنظمة.
وصف البطولة.
تاريخ البطولة.
أسماء الدول املشاركة.
(امليزانية ،وسائل النقل ,السكن واإلقامة,
أي معلومات أخرى ذات صلة).
بعد االعتماد إذا خالفت اجلهة املنظمة
إحدى النقاط األساسية حتسب عليها غرامة
قدرها  10.000فرنك سويسري ومتنع من
التنظيم ملدة خمس سنوات.
 -2البطوالت الدولية الكربى حكام درجة ثانية
والنصف األكــر درجــة أوىل وحكمني من كل
دولة وال يسمح ألي
حكم بإدارة مباراة تكون بلده طرفا فيها.
 -3العدد األقصى للمشاركة عامليًا  16فريق
للرجال وإذا قل تقبل جميعها للنهائي بدون
تنافس و 12فريق للنساء وعادة تقبل جميعا بدون حساب للنتائج للنهائي.
 -4ال يسمح بلعب أكرث من أربع مباريات يوميا والفريق املنسحب يعترب مهزوما ويحصل خصمه على
 3نقاط دون حساب األهداف وعند انسحابه من البطولة حتصل جميع الفرق على  3نقاط بدون أهداف
وتشطب نتائجه السابقة.
اجلوائز واملكافئات املالية:
يتم حتديدها بواسطة اللجنة املنظمة للمنتخبات واحلكام.
املنتخب اإلماراتي
 -1حممد بالل مال اهلل – إداري – حكم دويل معتمد من االحتاد الدويل لرياضة املعاقني (اإليبسا).
 -2طارق قريشي  -مدرب
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 -3أحمد حممد رفيع – مساعد مدرب
 -4عبد الرحمن البستكي – العب

 -1لؤي سعيد عالي – العب
 -1أحمد سعيد عالي – العب
 -1نواف خلفان عبيد – العب
 -1أحمد يعقوب إبراهيم – العب
 -1سعيد علي الكعبي – العب

نبذة عن إحتاد اإلمارات لرياضة املعاقني:
تأسس احتاد اإلمــارات لرياضة املعاقني كهيئة رياضية وطنية مبوجب القرار الــوزاري رقم  24بتاريخ
1996/6/22م والصادر عن وزارة الشباب والرياضة.
االنتساب إىل عضوية االحتادات:
انتسب احتاد اإلمــارات لرياضة املعاقني لعضوية االحتــادات العربية والدولية والقارية يف نفس سنة
التأسيس 1996م.
أهداف االحتاد:
رعاية وتطوير رياضة املعاقني بالدولة.
املشاركة يف البطوالت واملسابقات احمللية واخلليجية والعربية والدولية.
إتاحة الفرصة لذوي اإلعاقة مبختلف فئاتهم ملمارسة الرياضة واملنافسة احلرة.
دمج فئة ذوي اإلعاقة يف اجملتمع.
فئات اإلعاقة املستفيدة من االحتاد:
يستفيد من برنامج احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني ما يقارب ( 3.000ثالثة آالف) رياضي معاق ضمن
الفئات التالية:
احلركية ،البصرية ،السمعية ،الذهنية ،الشلل الدماغي.
يعمل االحتــاد على تعزيز ودعم األلعاب والرياضات اخلاصة باملعاقني والتي متارس على املستوى
األوملبي والدويل وهو التنظيم الرياضي الوحيد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة املسئول عن إدارة
ألعاب املعاقني الرياضية.
تبوأ املعاق الرياضي اإلماراتي مراكز متقدمة يف البطوالت العاملية حيث حصل على امليداليات على
مستوى بطوالت العامل وخاصة بألعاب القوى ورفع األثقال  ،حيث برز العبون حققوا اجنازات رياضية عالية
رفعوا علم الدولة خفاقا يف احملافل الدولية والعاملية.
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الفرق المشاركة في بطولة اإلمارات لكرة الهدف خالل
الفترة 2013-5-18-17
فريق الشارقة:
لؤي سعيد عالي
أحمد سعيد عالي
سعيد علي الكعبي

فريق دبي
عبد الرحمن أحمد البستكي
أحمد يعقوب إبراهيم
بدر عبد العزيز القصاب

فريق الفجرية:
نواف خلفان عبيد
وليد البلوشي
حممد حسن غريب احلوسني

فريق راس اخليمة
خالد خميس راشد أبوسهم
أحمد حممد إسحق
حممود جنيب نعمان

الطاقم التحكيمي
حممد بالل مال اهلل رئيس احلكام
أحمد حممد رفيع حكم
عثمان حسن الزبري حكم
حكم
علي سعيد عالي
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الفرق املشاركة يف البطولة
فريق الشارقة:
يضم الالعبني:

 .1لؤي سعيد عالي

مواليد الفجرية
رئيس اللجنة الرياضية باجلمعية
شارك يف بطولة املؤسسات يف العام 2005م وبطولة تونس أللعاب القوى وبطولة اإلمارات أللعاب
القوى وبطولة اخلليج أللعاب القوى  2006ممثال للدولة وكان مربزا واظهر تفوقا واضحا كما شارك يف
بطولة الدولة األوىل يف كرة الهدف يف العام  2006وجميع بطوالت الدولة وأحرز املراكز األوىل عدة مرات
مع فريق الشارقة.

 .2أحمد سعيد عالي

من مواليد الشارقة
شــارك يف بطولة الدولة أللعاب القوى العام  2005كما أحــرز مع فريق شركة الناطق كأس بطولة
املؤسسات لكرة الهدف العام 2005م وأحرز املركز الثالث مع فريق الفجرية يف البطولة الثانية يف
العام 2006م ومشارك أساسي جميع بطوالت الدولة ويعترب من أميز العبي الوسط بالدولة حيث يشارك
مع املنتخب باستمرار كالعب وسط أساسي وشارك مع املنتخب يف جميع البطوالت اخلارجية آخرها
البطولة العربية بقطر يف ديسمرب 2012م.
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 .3سعيد علي خلفان الكعبي

من مواليد الفجرية
شارك يف بطولة الدولة أللعاب القوى يف رمي اجللة ويعترب من الالعبني القدامى يف كرة الهدف بالدولة
حيث شارك ضمن املنتخب خارجيا أكرث من مرة كما شارك يف بطولة املؤسسات يف العام 2005
وبطولة الدولة األوىل يف العام  2006وأحرز مع فريقه املركز الثاين يف بطولة الدولة للعام  2007ويعترب
من الالعبني األساسيني مبنتخب الدولة.

فريق دبي
يضم الالعبني:
عبد الرحمن أحمد البستكي

من مواليد دبي
يعترب من الالعبني املميزين يف اللعبة ومن أميز العبي الوسط بالدولة شارك يف العديد من البطوالت
مع منتخب الدولة يف مصر ويف تونس وسلطنة عمان ويف بطولة اإلمارات كما شارك أيضا يف العديد
من بطوالت ألعاب القوى خارجيا وداخليا ومن أهم إجنازاته فوز فريق شركة الناطق ببطولة املؤسسات
لكرة الهدف العام  2005وفوز فريقه باملركز األول لبطولة الدولة األوىل للعام  2006والبطولة الثانية للعام
2007م وأحرز مع فريقه العديد من املراكز األوىل حتى البطولة السادسة يف العام  2011كما شارك مع
املنتخب يف جميع املشاركات اخلارجية خالل الفرتة املاضية.
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 .2أحمد يعقوب إبراهيم

من مواليد أبوظبي
شارك يف بطولة ألعاب القوى العام  2006يف رمي الرمح كما شارك يف بطولة جملس التعاون لكرة
الهدف بسلطنة عمان والبطولة العربية لكرة الهدف بتونس وكان بارزا فيها وداخليا شارك يف بطولة
املؤسسات األوىل لكرة الهدف العام 2005م وبطولة الدولة األوىل لكرة الهدف يف العام 2006م وأحرز مع
فريق الشارقة املركز الثانية يف النسخة الثانية من بطولة الدولة ولقب الهداف.

 .3بدر عبد العزيز القصاب

من مواليد دبي
من الالعبني اجلــدد يف كرة الهدف بالدولة وينتظر منه الكثري شــارك يف ،شــارك يف بطولة الدولة
السادسة يف العام 2011م وبطولة الدولة السابعة يف العام املاضي.
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فريق الفجرية:
يضم الالعبني:
 .1نواف خلفان عبيد

من مواليد الفجرية
من الالعبني اجلدد الواعدين الذين ثبتوا أقدامهم منذ البدايات يف كرة الهدف حيث شارك مع املنتخب
يف سلطنة عمان وشارك يف البطولة العربية شارك باملعسكر اإلعــدادي باجملر أغسطس 2007
ويعترب آخر العب ينضم للمنتخب ويرجى منه الكثري يف كرة الهدف حيث ميتاز باحلماس وقوة التسديد
وتنوع أساليب اللعب كما أنه العب رامي ميني ويسار وقد أحرز امليدالية الفضية يف أول ظهور له يف
مسابقات ألعاب القوى يف العدو  100مرت بامللتقى الدويل لدول غرب آسيا بخورفكان أوائل العام 2008
وأحرز لقب هداف بطولة الدولة أكرث من مرة وثاين هدايف اخلليج.

 .2وليد البلوشي

من مواليد دبي
من الالعبني اجلدد يف كرة الهدف بالدولة وينتظر منه الكثري شارك يف جتمعات كرة الهدف للعام 2010

وشارك مع املنتخب يف املعسكر املشرتك مع املنتخب اجلزائري وهو من الالعبني الواعدين يلعب يف
خانة الطرف األمين وميتاز بطريقة جديدة يف التسديد ،شارك يف بطولة الدولة اخلامسة يف العام
 2010والسادسة يف العام 2011م والسابعة يف العام املاضي.
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 .3حممد حسن غريب احلوسني

من مواليد عجمان
من قدامى العبي منتخب اإلمارات لكرة الهدف ويعترب من أميز العبي املنتخب شارك مع املنتخب يف
معظم املشاركات اخلارجية كما شارك يف بطولتي جملس التعاون أللعاب القوى  2006 – 2003وحصل
على ميدالية ذهبية يف العدو وشارك يف بطولة املؤسسات للعام  2005وبطولة الدولة األوىل لكرة
الهدف يف العام  2006والبطولة الثانية يف العام 2007م حيث أحرز املركز األول مع فريق دبي ومشارك
باستمرار يف جميع بطوالت اإلمارات حتى البطولة السابعة يف العام .2012

فريق الشارقة:
يضم الالعبني:
 .1خالد خميس راشد أبوسهم

من مواليد خورفكان
من الالعبني اخملضرمني لكرة الهدف شارك يف العديد من البطوالت احمللية واخلارجية كان أخرها
بطولة الدولة الثانية لكرة الهدف يف العام 2007م كما شارك يف بطولة املؤسسات األوىل لكرة الهدف
يف العام  2005وبطولة الدولة األوىل لكرة الهدف يف العام 2006م وجميع بطوالت اإلمارات حتى البطولة
السابعة يف العام .2012
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 .2أحمد حممد إسحق

من مواليد الشارقة
شــارك يف بطولة الدولة أللعاب القوى العام  2005كما أحــرز مع فريق شركة الناطق كأس بطولة
املؤسسات لكرة الهدف العام 2005م وأحرز املركز الثالث مع فريق الفجرية يف البطولة الثانية يف العام
2006م ومشارك منتظم يف جميع بطوالت الدولة حتى العام املاضي ويعترب من الالعبني صغار السن
الذين يرجى منهم الكثري مستقبال.

 .3حممود جنيب نعمان

من مواليد عجمان
العب جديد أنضم حديثا لالعبي اجلمعية ويعترب من الالعبني صغار السن الذين يرجى منهم الكثري
مستقبال.
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طاقم التحكيم:
 .1حممد بالل مال اهلل

 من مواليد دبيله العديد من املشاركات اخلارجية مع منتخب كرة الهدف اإلماراتي كما حضر العديد من الــدورات
التحكيمية لكرة الهدف ويعترب أول حكم إماراتي متخصص يف كرة الهدف بالدولة .وشارك يف حتكيم
بطولة املؤسسات للعام 2005م وبطولة الدولة األوىل للعام 2006م وبطولة الدولة سنويا حتى البطولة
السابعة يف العام املاضي ،كما نال شهادة احلكم الدويل يف كرة الهدف من اإليبسا يف العام 1997
ويف مارس  2010نال الشهادة املتقدمة يف التحكيم الدويل لكرة الهدف من اإليبسا (االحتاد الدويل
لرياضة املعاقني) وشارك يف حتكيم بطولة اخلليج لكرة الهدف بقطر خالل الفرتة 2010/5/3-4/26
وشارك يف حتكيم البطولة الودية الدولية يف العام 2011م باإلمارات.

 .2أحمد حممد رفيع

من مواليد دبي
حكم وإداري شارك يف حتكيم بطولة الدولة األوىل لكرة الهدف 2006م وبطولة الدولة سنويا حتى البطولة
السابعة يف العام  2012كما شارك مع املنتخب خارجيا يف العديد من البطوالت العربية واخلليجية
آخرها كمساعد مدرب يف بطولة اخلليج لكرة الهدف بقطر خالل الفرتة  2010/5/3-4/26ومدرب يف
البطولة االوملبية اخلليجية األوىل بالبحرين يف أكتوبر  2011ومساعد مدرب يف البطولة العربية بقطر يف
ديسمرب 2011م .ويعترب من املؤسسني للمنتخب اإلماراتي لكرة الهدف.
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 .3عثمان حسن الزبري

سوداين اجلنسية من مواليد مدينة اخلرطوم
شارك يف حتكيم بطولة املؤسسات العام  2005وبطولة الدولة األوىل لكرة الهدف 2006م ,وبطولة
الدولة سنويا حتى البطولة السابعة يف العام  2012كما شارك يف حتكيم العديد من املباريات الودية
الدولية يف كرة الهدف بالدولة وسلطنة عمان والبطولة الودية الدولية العام  2011باإلمارات التي ضمت
منتخبي اإلمارات (أ) و(ب) ومنتخب السعودية واملنتخب املصري ويعترب من احلكام الذين تخصصوا يف
لعبة كرة الهدف بالدولة.

 .4علي سعيد عالي

من مواليد الفجرية
شارك كمساعد مدرب يف بطولة غرب آسيا يف األردن كما شارك يف بطولة اخلليج يف الدوحة 2010
كمساعد مدرب وشــارك يف حتكيم بطولة الدولة اخلامسة  2010وبطولة الدولة السادسة 2011
والسابعة يف العام  2012ومشارك يف جميع جتمعات كرة الهدف بالدولة كحكم أساسي.
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