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رياضة

زجنبار/ األمناء/ عارف علوان:
 

 كــرم محافظ أبني اللــواء أبوبكر 
املحافظة  شــطرنج  بعثة  سامل  حسني 
التي  الدولية  املشاركة يف بطولة آســيا 

استضافتها العاصمة العامنية مسقط. 
جاء ذلك خالل استقبال األخ املحافظ  
- صباح أمــس األول الثالثاء يف مكتبه 
بإدارة املياه مبدينة زنجبار - بعثة فريق 
شــطرنج املحافظة العائد من ســلطنة 
عامن واملكونة من: نارص سوبان وتقى 
الهليبي ونعمة ربيح، بحضور مدير عام 
مكتب الشــباب والرياضــة بأبني أحمد 
صالح الراعي، واألمني العام لفرع اتحاد 
الشطرنج باملحافظة عيل إبراهيم ومدير 
الشباب والرياضة مبديرية خنفر  مكتب 

رفعت بقبــق، حيث أثنى اللــواء أبوبكر 
حسني سامل عىل مشاركة فريق بعثة املحافظ للشطرنج الناجحة 
وتحقيقه إلنجاز مرشف يضاف إىل اللعبة املمتعة بشــكل عام 
من خالل حصول الالعبني عــىل التصنيف الدويل واملركز الثالث 
وتقديم مستويات مميزة يف بطولة آســيا الدولية للشطرنج.. 
مشــرا إىل أن ما تم تحقيقه يف هذه البطولة الدولية يأيت يف 
ظل االهتامم بالشباب والرياضيني باملحافظة وإرشاكهم يف كل 
الفعاليات واألنشطة عىل الصعيدين املحيل والعريب.. مؤكدا أن 
أبني منبع املواهب والطاقات التي يجــب رعايتها وتقديم كافة 

أشكال الدعم لها.
من جانبه شــكر أمني عام اتحاد شطرنج أبني عيل إبراهيم 
محافظ أبني عىل هذه اللفتة الطيبة من قبله تجاه فريق شطرنج 

املحافظة من خالله استقباله لهم يف مكتبه وتكرميهم التكريم 
الالئق بهــم نظر اإلنجاز الذي حققه يف بطولة آســيا الدولية 
للشطرنج.. منوها إىل أن قيادة اتحاد اللعبة باملحافظة تعمل عىل 
تفعيل لعبة الشطرنج ونرشها عىل نطاق واسع من خالل إقامة 
املراكز التدريبية وصقل املواهب الناشــئة للرفع من مســتواهم 
ليكونوا قادرين عىل املنافســة يف البطوالت داخل املحافظة أو 
خارجها.. مشيدا مبا توصل إليه العبي املحافظة وحصولهم عىل 

التصنيف الدويل للهواه الغر مصنفني.
هذا وقد قــام محافظ أبــني بتقديم حافز مــايل إلبطال 
املحافظة الذين شــاركوا يف البطولة اآلسيوية والتي شارك فيها 
العبي أبني والتي انطلقت يف 28 سبتمرب حتى 7 أكتوبر وضمت 
العبني من مختلف دول آســيا وحقق فيها الشــطرنجي نارص 

سوبان املركز الثالث لالعبني غر املصنفني عىل مستوى آسيا.

املكال/ األمناء / أحمد قروان:
 

النادي الشــيخ خالد  بتكليف مــن رئيــس 
باوزير، تفقد مسؤول االستثامر واملشاريع بنادي 
التضامن الريايض املهنــدس عالء عيل العمودي 
األعامل اإلنشائية مبنشأة الفقيد عبدالله بن رسور 

بنادي التضامن الريايض باملكال.
وتابع العمودي سر العمل مع املقاول بالخر 
واملرحلة املتبقية وما تم إنجازه، حيث تم استكامل 
املدرجات والعمل عىل بناء الجدار الخلفي الساند، 
وسيتم العمل يف توســعة املنصة فور استكامل 
البناء  أعامل  واســتكامل  لها،  النهائية  التصاميم 

العبارات لترصيف ميــاه األمطار، والردم  وأعامل 
للملعب، وآلية أعامل التعشــيب، حيث سيتم متابعة السلطة يف 
رصف مستحقات املرحلة األوىل  للمرشوع ليتم إنجاز العمل يف 

أرسع وقت ممكن.. وتشــمل مكونات التصميم: تعشيب امللعب، 
مع بناء مدرجات وإنارة وتســوير، حيث بلغت نسبه اإلنجاز يف 

املرشوع 22٪.

عدن / األمناء /  عالء عياش :

منافســات  الخميس  اليــوم  تنطلق 
ومصارعة  للقوة  األوىل  املفتوحة  البطولة 
الذراعني باملكال، وتنظــم من اتحاد اللعبة 
البكري  نايف  برعاية  بســاحل حرضموت 
وزير الشــباب والرياضــة، ومبخوت بن 
مايض محافظ حرضموت، بالتنســيق مع 
االتحاد العام للعبــة وتحت إرشاف مكتب 

الشباب والرياضة بساحل حرضموت.
وتقام منافسات البطولة - التي تعترب 
األوىل مبدينــة املكال - بعد قرار تشــكيل 
الفرع، تحــت أنظار قيــادة االتحاد العام 
بالرئيس  ممثلة  الذراعني  ومصارعة  للقوة 
املهندس أرحب حســن ياسني الذي وصل 
االثنني رفقة املسؤول املايل رأفت عمران، 
وســعيد عبدالكريــم مســؤول العالقات 

باالتحاد.
وعرّب املهندس أرحب حسن ياسني فور 
بالتواجد  املكال عن سعادته  مدينة  وصوله 
تعترب  التي  املنافســات  وحضــور  باملكال 
نتمنى  وانطالقة  اللعبة  لفرع  أوىل  باكورة 
أن تكــون مميزة للعبة القــوة ومصارعة 
إىل  الذراعني بســاحل حرضموت، مشرا 
أن البطولة هي الثانية بعد تأسيس االتحاد 
شــهدته  الذي  الكبر  النجــاح  بعد  العام 
البطولة األوىل التي نظمها فرع عدن تحت 

إرشاف االتحاد العام الشهر املنرصم.
وأكد أرحب ياسني إىل أن االتحاد العام 
يعمل ومبســاٍع حثيثة عىل توسيع رقعة 
اللعبة عىل مستوى نطاق أوسع يف بقاع 

الوطــن وذلك من خالل تشــكيل حاضنة 
للعبة باملحافظات ممثلة باتحادات الفروع 
، مضيفا أن االتحاد بعد تشكيل فرعي عدن 
فرع  تشكيل  بصدد  حرضموت،  وســاحل 
القادمني،  اليومني  خالل  حرضموت  وادي 
وكام سيتم تشكيل فرع محافظة تعز يف 

األيام القادمة.
ياسني،  حسن  أرحب  املهندس  ومتنى 
ومصارعة  للقــوة  العام  االتحــاد  رئيس 
الذراعني، التوفيق لفرع ساحل حرضموت 
يف تنظيم بطولة متألقة ال تختلف بزخمها 
كل  شــاكرا  عدن،  العاصمة  بطولــة  عن 
الجهــود املبذولة من أجل انتشــار اللعبة 

وتطوير مستواها.

أبني/ األمناء/ خاص:

تتواصل يف مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبني، منافســات بطولة شهداء الجنوب 
الكروية للفرق الشــعبية مبدينة زنجبار والتي تقام برعاية دائرة الشباب والرياضة لهيئة 
رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب وتنظيم إدارة الشباب والطالب بانتقايل زنجبار مبشاركة 
8 فرق رياضية مثلــت مختلف أحياء وضواحي زنجبار تلعب بنظام خروج املغلوب من مرة 

واحدة.
حيث أقيمت عرص الثالثاء وضمــن مباريات الدور التمهيــدي األول )دور الثامنية( 
مباراة جمعت بني فريقي النرص واالســتقالل عىل ملعب دار املعلمني، والتي انتهت بفوز 
النرص بهدفني دون مقابل بعد أداء قوي من كال الفريقني اللذين دخال اللقاء برغبة تحقيق 
الفوز وإكامل املشوار قبل أن تبتســم آخر املحطات ملصلحة النرص الذي عرف العبوه كيف 
يســتثمرون الفرص التي أتيحت لهم خالل شــوطي اللقاء وترجمتها إىل هدفني نظيفني 

بواقع هدف يف كل شوط. 
ونال جائزة أفضل العب يف املباراة الكابنت أحمد الدوبحي، العب فريق النرص، واملقدمة 

من دائرة الشباب والرياضة باألمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب.
وتأيت بطولة شــهداء الجنوب ضمن االهتامم والدعم الذي يحيطه مستشــار رئيس 
املجلس االنتقايل لدائرة الشباب والرياضة يف األمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الجنويب  أ. مؤمن الســقاف - بالرياضة وتنشيطها يف أبني والجنوب، عىل املستوى الفرق 

الشعبية، واألندية يف الرياضات واأللعاب املختلفة.

عدن / األمناء/ خاص :
 

استقبل مستشــار الرئيس الُزبيدي رئيس 
العامة  األمانــة  والرياضة يف  الشــباب  دائرة 
لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب األستاذ 
»مؤمن الســقاف«  رئيس اتحاد كرة القدم فرع 

العاصمة عدن »عبدالجبار سالم«.
والتجهيزات  االســتعدادات  اللقاء  وناقش 
ملعسكر املنتخب األول يف العاصمة عدن ومدى 
جاهزية ملعب الحبيــي الحتضان التدريبات 

وتذليل العقبات والصعوبات إلنجاحه.
ووجه الســقاف بإصــالح منظومة املياه 
للملعــب املنقطعة منذ أكرث من شــهر، ورشاء 
مضخــة وعمل الالزم إلعادتهــا، كذلك تنظيف 

غرف املالبس.
وأبدى الســقاف اســتعداد دائرة الشــباب والرياضة يف املجلس 
االنتقايل إلنجاح معسكر املنتخب األول املشارك يف بطولة كأس الخليج 

25 مطلع العام املقبل وتهيئة األجواء الالزمة لهم خالل فرتة املعسكر.
 وشكر السقاف كل الجهات التي ساهمت يف نقل معسكر املنتخب 
من صنعاء الخاضعة لســيطرة مليشــيا الحــويث إىل العاصمة عدن، 
استجابة الجتامعه االســتثنايئ مع رؤساء أندية عدن األسبوع املايض 

والذي شــدد به املجتمعون عىل املنع التام ألي مشــاركة رياضية من 
الجنوب يف مناطق سيطرة مليشيا الحويث.

بدوره شــكر عبدالجبار ســالم  املستشــار مؤمن السقاف عىل 
توجيهاته لتجهيز ملعب الحبيي لالعبي املنتخب األول وتنقية األجواء 
والبحث عن سبل التعاون املشــرتك مبا يسهم تطوير الحركة الرياضية 
العدنية، وأكد اســتعداد اتحاد الكرة بعدن عــىل تنظيم البطوالت تحت 

رعاية املجلس االنتقايل الجنويب. 

م�ؤمن ال�صقاف يلتقي عبداجلبار �صالم ملناق�صة ال�صتعدادات والتجهيزات ملع�صكر املنتخب الأول يف العا�صمة عدن

حمافظ اأبني يكرم بعثة ال�صطرجن امل�صاركة يف بط�لة اآ�صيا مبلي�ن ريال

ا�صتمرار العمل مبن�صاأة الفقيد عبدالله �صرور بنادي الت�صامن

اأرحب يا�صني: بط�لة م�صارعة الذراعني 
ت�صكل انطالقة حقيقية للعبة باملكال

بثنائية نظيفة.. الن�صر اإىل ن�صف نهائي بط�لة �صهداء زجنبار
برعاية دائرة الشباب والرياضة باملجلس االنتقالي اجلنوبي..


