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عدن / األمناء / عالء عياش :

اســتضافت صالة الشــهيد عيل أسعد مثنى 
الرياضيــة املغلقة صباح أمــس اإلثنني  ، وقائع 
منافســات بطولة كامل األجسام ألندية وصاالت 
بالعاصمة عدن و تــأيت ضمن فعاليات  التدريب 
مهرجان عدن الريايض بنسخته الثانية ، ونظمها  
اتحاد اللعبة بعدن ، بدعم ورعاية من دائرة الشباب 
والرياضــة باملجلس االنتقــايل الجنويب ، تزامنا 
 30 مع احتفاالت شعبنا الجنويب بعيد االستقالل 

نوفمرب املجيدة .
وانطلقــت منافســات العــرض والجمهور 
للبطولة بحضور جمهور كبري من عشاق ومحبي 
رياضــة كامل األجســام ملتابعة العــروض التي 
يقدمها  )30( العبا ميثلون اندية وصاالت التدريب 
بالعاصمة عدن ، تنافسوا عىل الفئات الوزنية ) 60 
و 65 و 70 و 75 كجم ( ، وابرزت عدد من االسامء 
والنجوم القادمة التي ســيكون لها مستقبل يف 
( كامل األجســام  الرشــاقة والجامل   ( رياضة 

مستقبال .
وتحــت أجواء رائعــة مصحوبــة بهتافات 
ومــؤازرة جامهريية من الجمهور الحارض والذي 
توافد منذ الصباح الباكــر زاد من وترية التنافس 
والحامس بني املشــاركني ، وبعد منافسات قوية 

ومثرية أسفرت النتائج النهائية عن: 
وزن 60 كجم: 

األول: منري ابراهيم الكاف 
الثاين: أنس وديع محفوظ 

الثالث: خالد رشاد محمد 
الرابع: حسن عيل غالب

وزن 65 كجم: 
األول: محمد عيل بن عيل 

الثاين: وجدي صالح 
الثالث: محمد عيل محمد 

الرابع : عدنان فهمي نعامن 
وزن 70 كجم:

األول: أحمد عيل بن عيل 
الثاين : محمد حسني باحبيب

الثالث: مالك منصور عبدالخالق
وزن 75 كجم :

األول : عبدالله محمد حسني 
الثاين : محمد عامر أحمد 

الثالث : خالد عبدالله الناخبي 
الرابع : محمد سامل النقيب 

الرسج  صالح  املنافســات  إدارة  يف  وساهم 

رئيس لجنة التحكيــم ) حكم أول ( و فهمي زيد ) 
حكم ثاين ( و محمد حســن ) حكم ثالث ( وفتاح 
عبداملجيد ) حكــم رابع ( وكان عبدالجبار نويرص 
يف ) لجنة االحصاء ( و وائل ياســني يف ) لجنة 

السكرتارية ( .
ويف ختام البطولة كرم مدير مكتب الشــباب 
والرياضة بعدن عرفات محمد عيل قاسم ، ورئيس 
االتحاد بعدن فهمي زيد الكلــدي ، ورئيس اتحاد 
الطاولة بعدن محمد أحمد السقاف ، وعضو لجنة 
املهرجان قيــرص علمي ، ورئيس نادي الشــعلة 
، أبطــال الفئات الوزنية بامليداليات والشــهادات 
التقديرية ، وكام تم تكريــم الحائزين عىل املركز 

األول يف كل فئة بالكؤوس والجوائز العينية .

ضمن فعاليات مهرجان عدن الرياضي 2..

تقام برعاية مدير مديرية املنصورة أحمد الداؤودي..

رياضة

أبني/ األمناء/ عارف علوان:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مبحافظة أبني عرص اليوم الثالثاء 30 
نوفمرب 2021م صوب ملعــب الفقيد حيدرة البيتي الكائن مبدينة جعار 
الذي ســيكون مرسحا الحتضان نهايئ بطولة كأس االستقالل الكروية 
ألندية أبني والتي نظمتها دائرة الشــباب والطــالب باملجلس االنتقايل 
الجنــويب باملحافظة احتفاء بالذكرى آل 54 لعيد االســتقالل املجيد 30 
نوفمرب وأقيمت برعاية كرمية من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب ملشاركة 15 ناديا وزعوا إىل مجموعتني 

وبنظام خروج املغلوب. 
وســيلتقي يف املشهد الختامي  للمســابقة فريقا الفجر من الكود 
خنفر وشباب امرصة من لودر اللذين ناال األفضلية والحضور  بنب الفرق 
املشاركة  ، ليعرب بثقة إىل املوعد الخاص والكبري ليكونا اصحاب الرشف 

يف التواجد يف منازلة التتويج الكبرية والظفر بالكأس الغالية. 
كام يتوقع أن تكتــي محطة الختام باإلثارة واملتعة والتشــويق 
لعشــاق كرة القدم الذين يتطلعون إىل تقديــم حوار كروي يليق بقيمة 
وعظمة املناسبة ، وباسم الفريقني اللذين ميتلكان العنارص الجيدة يف 
صفوفهام القادرة عىل إحداث الفارق وإرجاع كفة طرف عىل حســاب 
اآلخر.. كام يتوقع أن تشهد املواجهة النهائية زخام وحضورا جامهرييا 
كونها مباراة مصريية ينكشــف عن هوية واحقية كل فريق يف تدوين 
اسمه نفسه بطال يف نهاية املطاف ألغىل املسابقات الغالية عىل كل أبناء 

شعب الجنوب. 
وكان تأهل الفريقني إىل موقعة النهايئ املرتقبة قد جاء بعد أن فرض 
شباب امرصة نفســه زعيام للمجموعة األوىل والتي أقيمت مبارياتها 
عىل ملعب البلدية التابع لنادي حســان مبدينة  زنجبار وبعد أن حســم 
أوىل لقاءات دور االربعة   عىل حساب التعاون من باتيس وبنتيجة كبرية 
قوامها خمسة أهداف نظيفة ، فيام جاء تأهل الفجر الجديد بعد أن اعتىل 
صدارة املجموعة الثانية والتي أقيمت مبارياتها عىل ملعب البيتي مبدينة 
جعار وبعد أن متكن يف ثاين لقاءات دور االربعة من قهر وإخراج خنفر 

العريق من بوابة ركالت الرتجيح بعد تعادلهام سلبا من دون أهداف. 
ويف ترصيح لـ )األمناء ( أكد رئيس دائرة الشباب والطالب بانتقايل 
أبني عبد الرقيب السنيدي أن كافة الرتتيبات قد استكملت إلخراج النهايئ 
يف أبهى صورة تليق بقيمة البطولة  وعظمة املناسبة العظيمة والهامة 
يف تاريخ الجنوب... مشــريا إىل أنه قد تم رصــد مبالغ مالية وجوائز 
قســمة للفريقني البطل والوصيف وكذا لالعبــني املربزين يف البطولة 
وأفضل العب يف املباراة... متمنيا أن يقدم طرفا النهايئ الفجر وامرصة 

مباراة ممتعة تليق بالحدث.

اأجواء رائعة يف ختام بطولة كمال الأج�سام بعدن

الربيقة يق�سي املعال يف بطولة ال�ستقالل الكروية ملديريات العا�سمة عدن

اليوم.. اإ�سدال ال�ستار على بطولة كاأ�س ال�ستقالل 
ومن�سة التتويج ت�ستعد ل�ستقبال البطل

عدن / األمناء/  خاص :

تغلب فريق مديرية الربيقة عىل منافســه 
فريق مديرية املعــال ) 3/2( ، يف املباراة التي 
أقيمت عرص يــوم أمس عىل ملعب مدرســة 
نشــوان يف إطــار منافســات بطولة كأس 
فوق  الثانية  بنســختها  للمديريات  االستقالل 
)45( عامــا ، والتي ينظمها مكتب الشــباب 
والرياضة مبديرية املنصورة وبرعاية األســتاذ 
أحمد عيل الداؤودي مدير املديرية ورئيس نادي 
املنصورة ، وتأيت تزامنا مع االحتفال بذكرى 30 

نوفمرب املجيدة .
الفريقان مباراة قوية شهدت تقاربا  وقدم 
يف األداء واملســتوى مع أفضلية شــبه نسبية 

لفريق الربيقة الذي اســتطاع يف حسم نتيجة املباراة ملصلحته بفضل 
خــربة العبيه ، حيث ســجل لفريق الربيقة غســان دهيس ومحمود 

شــحنوته وعبدالرحمن قاسم ، يف 
حني سجل هديف فريق املعال صالح 

قاسم ومحمد النعامين .
يتأهل  الثمــني  الفــوز  وبهذا 
فريق الربيقة للــدور الثاين ضاربا 
موعــدا مع فريق املنصــورة وذلك 
األول من ديسمرب  االربعاء يف  يوم 

املقبل .
الحكم  باقتــدار  املبــاراة  أدار 
جامل عبده ، وراقبها الكابنت هاين 

عبدالكريم .
وكان فريــق املنصورة قد حقق 
فريق  منافســه  عىل  عريضاً  فوزا 
 )1/8  ( بنتيجة  خورمكرس  مديرية 
، يف افتتاح مباريات البطولة أمس األول  الســبت يف إطار منافسات 

الدور األول من البطولة التي تقام بنظام خروج املغلوب .

عدن/ خالد هيثم:

متر الســنوات ويظل نادي التنس العدين ”الشاهد” عىل 
تاريخ هذه املدينة، حكاية جميلة تقدم ســيناريو الجامل مرة 
ومرات يف كل منعطف وزمــان، من واقع جميل ورائع، تظهر 
فيه بعض الشــخصيات وكأنها من ذلــك الزمن الذي يعرب عن 

هويــة وتاريخ ومجد وفخــر لألجيال. يف حكايــة نادي التنس 
العدين التي بــدأت يف العام 1902م، كثري من التفاصيل التي متر 
من بني ثقافة متسكت بها كل األجيال التي تعاقبت وظلت تحتفظ 
بكثري من األشــياء التي ســاهمت يف الحفاظ عىل ما هو جميل 
رغم تغري مالمح املجتمع وعطاء منظومة الرياضة يف عدن بفعل 
عوامل مدمرة مرت يف عمق السنوات كان فيه مبنى التنس العدين 

تحت أطامع املتنفذين. 
دعوين أأخذكــم إىل عمق التاريخ وتحديدا يف العام 1956م، 
يف الصــورة املرافقة والتــي تضم العبي التنــس العدين ونادي 
املصايف، هناك كثــري من الدالالت يف قــدرة القامئني عىل هذا 
الرصح االحتفاظ به بل والســعي لتجديد بعــض تفاصيله ، يف 
إطار رغبة ال تتوقف يف ابقاءه جميال ورائعا. ألوان الصورة تظهر 

وقوفا من اليمني )ســعيد قاسم – محمد صادق – العب إنجليزي 
– العب إنجليزي – جــواد جرجرة – العب إنجليزي – أحمد حرت. 
جلوســا :الفقيد كامل حيدر – الفقيد خلف حسن – وديع ثابت – 

نرص حداد وآخرون(.
 صورة تتحدث عن مزايا حقب وتاريخ طويل تنوعت عطاياه 
لتبقى شــاهدة عىل هذا الرصح الذي قدم ســرية عطرة مطرزة 
باألسامء والشخصيات الجميلة يف رياضة عدن. إذن هو التاريخ 
حينام يتمســك به القامئون ممن أطال اللــه عمرهم ويف نطاق 
األجيال التي تتابع بني وقت وآخر ، أصبح لديها ثقافة الســابقني 
يف حوار شــامل ينتسب اىل نادي التنس العدين بروحه وسلوكه 
وأخالقه الجميلة بكل ما فيها من تنوع يتحدث عن ماٍض وحارض 

ومستقبل. 
اليوم يف نادي التنس العدين ومــن خالل جهد الكبار الذين 
يحاولون اإلبقاء عىل التاريخ من حيث هو ممكن، تتجىل الصورة 

ودالالتها لتتحدث عن ثقافة مميزة تصون هذا اإلرث وهذا املحتوى 
من خالل مســاعٍ ال تتوقف شــاهدنا يف كثري من املشاريع التي 
أعادت الوهج وروح الجامل للمالعب، ها هو اليوم النادي يحتضن 
شكل جديد لبوابته من خالل دعم رصيح وجميل من رشكة وكاالت 

شهاب التجارية.
“حارضنا هو ماضينا” وعلينا أن منتلك تلك الثقافة التي يقدم 
فيها التنس العدين ”أمنوذجا” جميال من خالل شخصياته املجربة 
التي يتصدر يف مشــهدها اليوم ”الريايض الخبري” وديع ثابت، 
هكذا يفــرتض أن نكون لنذهب بقيمنا الرياضة لتكون الســلوك 
والدستور الذي نحمي به ومن خالله كل يشء جميل يف رياضتنا. 
هي عدن وما أجمل ما تحتويه يف أروقة رياضتها التي متتد 
يف عمق تاريخ طويل ، دعونا ننهض اعتامدا عىل تكل الجزئيات 
التي تركها لنا السابقون ونظل متمســكون بأخالقها ، فذلك هو 

سبيلنا.

نادي التن�س العدين.. تاريخ ي�سونه الكبار

 أقيمت برعاية الرئيس القائد عيدروس الزبيدي..


