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رياضة

عدن/ األمناء/ عالء عياش :
يوشــك اتحاد القوة ومصارعة 
فــرع عدن  )الرســت(  الذراعني 
التحضريات  االنتهاء مــن  عــى 
الخاصــة النطــاق منافســات 
األحد  عرص  تنظــم  التي  البطولة 
جولة  بساحة  سبتمرب   25 القادم 
العبا،   30 مبشاركة  بكريرت،  الفل 
 ( وزنية  فئات   6 عى  يقســمون 
60 كجم ، 70 كجم , 80 كجم, 90 

كجم ، 100 كجم ، 110 كجم( .
وتعد هذه البطولة األوىل لفرع 
االتحــاد بالعاصمة عــدن، عقب 
قبل  من  تشــكيله  قــرار  صدور 
مكتب الشباب والرياضة، وتحظى 
والرياضة  الشــباب  وزير  برعاية 
نايــف البكــري، ووزيــر الدولة 
محافظ عدن أحمــد حامد مللس، 
وإرشاف مكتب الشباب والرياضة 
مع  بالتنســيق  عدن،  بالعاصمة 

االتحاد اليمني العام للعبة.
الجمعة  يــوم  االتحاد  وحــدد 
القادمــة موعــد إقامــة الوزن 
والقرعــة عى أن يتــم يف وقت 

لها،  املكان املخصص  الحق تحديد 
األحد  عرص  املنافســات  وانطاق 
الفل بكريرت، مبشاركة 30  بجولة 
العبا، يقسمون عى 6 فئات وزنية 
)5( العبــني يف كل فئــة، يتوج 
صاحب عدد أكرب من النقاط بطا 

ووصيف لكل وزن .
وتأيت اقامــة هذه البطولة بعد 
، نظمت  نجاح بطولتني سابقتني 
بإرشاف وجهود الكابنت أدهم بدر 
مسعود ، وحظيت  بشعبية كبرية 
مصحوب بنجاح منقطع النظري ، 

كلل مثارها بتشكيل اتحاد للعبة .
تجــدر اإلشــارة إىل ان اقامة 
البطولة التي تعترب باكورة انشطة 
الفرع الجديد بعدن ، تهدف شكا 
ومضمونا اىل االســهام بتطوير 
اللعبــة ونــر رقعــة مزاولتها 
 ، عى نطاق واســع بني الشباب 
وقوانينها  بقواعدهــا  والتعريف 
، باإلضافة إىل تشــجيع  االندية 
للعبة  املخصصة  الصاالت  وبعض 
عى االهتــام وفتح ابوابها أمام 
الشباب الراغبني بااللتحاق باللعبة 

ومزاولتها .

املكال / األمناء/ فهمي باحمدان :
اشتدت املعارك والرصاع عى مســاحة الرقع الشطرنجية يف بطولة 
الفقيد حسني عمر العكربي يف نســختها السابعة 2022 التي يقيمها 
اتحاد الشطرنج بحرضموت الساحل ضمن خطة نشاطه والخطة العامة 
للنشاط الريايض والشــبايب والثقايف ملكتب وزارة الشباب والرياضة 

للعام الجاري.
ومع بلوغ املعارك واحتدام التنافس بعد جولة حاسمة وساخنة مساء 
يوم أمس )الجولة الثالثة( بدأت مامح املتنافســني عى املراكز األوىل 
تتضح حيث حســم املخرضم عبدالله بن محفــوظ الرصاع يف الجولة 
بفوز مستحق عى خالد باين, ومتكن املخرضم عيل سعدالله من إلحاق 
الخسارة ببطل أول نسخة للبطولة يف العام 2012 النجم صربي بامعلم 
وانضم إىل ابن محفوظ وســعد الله الشاب أديب بن مرضاح وزميلها 
املخرضم نارص بلبحيث والرباعي أحرزوا العامة الكاملة ثاث انتصارات 

دون تعرث إىل اآلن.
الجولة الرابعة ستشهد تنافًســا أكرث يصاحبه حاس وندية وبروز 
واضــح للمتقدمني نحو منصة التتويج، وعى الجانب اآلخر ســيتذوق 

البعض مرارة الخسارة التي رمبا تزيحه عن املنافسة.
البطولة ال زالت يف امليدان واملعــارك مل تنتهي بعد، وامليدان ملن أجاد 

وأبدع يف حسم الرصاع ومواصلة التألق عرب االنتصارات.

عدن/ األمناء / عالء عياش : 
تفتتح عرص السبت القادم منافسات 
البطولــة الخامــس لتنــس امليداين، 
برعاية  العدين،  التنس  نادي  وينظمها 
األستاذ عقيل عمر شهاب مدير رشكة 
والتجارة،  للتأمــني  شــهاب  وكاالت 
وتجري يف الفرتة بني 24 سبتمرب - 3 

أكتوبر القادم .
إطار  يف  تأيت  التي  البطولة  وتشهد 
خطة نشــاط النادي للعــام 2022م، 
نادي  وتستضيف منافســاتها ماعب 
التنس العدين بكريرت، مشاركة واسعة 
من ابطال اللعبــة يف الفئات الخمس 
املختلفــة )فــردي الرباعــم - فردي 
الناشــئني - فردي الشــباب - فردي 

املفتوح - الزوجي املفتوح(.
وتتزامــن البطولــة مــع االفتتاح 

الرســمي إلنجاز مروع بناء البوابة 
الرئيســية ملبنــى النــادي التاريخي، 
ومبا يتناســب وحجم ومكانة النادي 
بدعم  ونفذت  أنجزت  والتي  التاريخية، 

للتجارة  خاص من قبل وكاالت شهاب 
والتأمني يف كل مكان ممثلة مبديرها 
شــهاب،  عمر  عقيل  األســتاذ  العام 

الراعي الرسمي للبطولة .

احملفد/ األمناء/ عارف أحمد:
متكن فريق الــوادي من الفوز عى 
فريق العاصفة بهدفني مقابل ال يشء 
وذلك يف املبــاراة التي جمعتها عرص 
أمس األول عى أرضية ملعب الشــهيد 
مهدي سعيد لربق املعشب التابع لنادي 
املحفد الريايض ضمن منافسات دوري 
للفرق  القــدم  لكرة  الجنوب  شــهداء 
الشــعبية والذي يقام برعاية انتقايل 
والطاب  الشباب  دائرة  وتنظيم  املحفد 

تحت شعار "ال للمخدرات". 
املباراة يف شوطها  وكانت مجريات 
الحذر شــديد  األول قد غلــب عليها  
اللعب يف وســط  وانحصــار معظم 
للوادي مل  أفضلية نســبية  امللعب مع 
تثمر عن يشء لينتهي الشــوط األول 

بالتعادل السلبي.
دخله  والذي  الثاين،  الشــوط  ويف 
الفريقان برغبــة تحقيق الفوز، حيث 
كان الوادي البادئ يف التسجيل  بهدف 

مبكر عرب  العبه مروان حديج، لرتتفع 
اللقاء عى وقع الحاس واإلثارة،  رتم 
ويستمر اللعب ســجاال بني الطرفني، 
العاصفــة للتعديل والــوادي للتعزيز، 
قبل أن  ينجح األخري من إضافة الهدف 

الثاين عن طريــق حمودي مكواه من 
به  الثــاين والذي قىض  الهدف  إحراز 
عى آمال العاصفة، ليعزز الوادي بهذا 
الفوز من حظوظــه يف التأهل للدور 

الثاين.

عدن / األمناء / خاص :
أصدر مدير مكتب الشباب والرياضة 
عيل  محمد  عرفــات  عدن،  بالعاصمة 
قاســم، قرارا بتشــكيل لجنة مؤقتة 
التحــاد الرياضة للجميــع فرع عدن، 
تتوىل إدارة مهــام االتحاد يف تنظيم 
األنشــطة والفعاليات الرياضية خال 

الفرتة املقبلة.
وجــاء قــرار املكتب اســتنادا إىل 
الائحة التنظيمية وموافقة وزير وزارة 
قرار وزير  والرياضة، وعى  الشــباب 
الدولة محافــظ العاصمة عدن ) 50( 
لعام 2021 بشــأن تكليــف مدير عام 

مكتب الشباب والرياضة بعدن.
التحاد  املؤقتــة  اللجنة  وتشــكلت 
الرياضة للجميع فرع عدن من األساء 

التالية:
- أديب نجيب عبدالله غالب  )رئيسا(. 
)أمينا  الحسني  حسن  محمد  أنس   -

عاما(

الشعبي  - حكمي عبدالحكيم محمد 
) مسؤوال ماليا ( 

- نجيــب ســعيد محمد ســعيد  ) 
مسؤوال فنيا (  

- كــال جال ســامل الدمــاين  ) 
مسؤول العاقات ( 

- أصيل أبوبكــر عبدالرحمن محمد 

)مسؤول اإلعام ( 
أرزاق عمــر عبدالقــادر بازرعة    -

)مسؤول النشاط النسوي( .
القرار  الثانية مــن  املــادة  وقضت 
ويبلغ  تاريخ صــدوره  من  به  بالعمل 

تنفيذه ملن يلزم.

ال�سبت.. افتتاح البطولة اخلام�سة لنادي التن�س العدين

برعاية انتقايل املحفد.. الوادي يخمد العا�سفة يف دوري �سهداء اجلنوب الكروي

ت�سكيل جلنة موؤقتة الحتاد )الريا�سة للجميع( بالعا�سمة عدن

االأحد.. انطالق بطولة القوة 
وم�سارعة الذراعني )الر�ست( بعدن 

ا�ستداد املعارك على الرقع ال�سطرجنية يف بطولة 
الفقيد ح�سني عمر العكربي )ال�سابعة( باملكال


