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عدن/ األمناء/ سامح املديني :

الهجن  ســباق  الثالثــاء  نظــم 
املفتــوح يف ملعــب 22 مايو والذي 
يتزامن مع احتفــاالت بالدنا بعيد 30 
أحمد  القائــد  نوفمــر بحضور  من 
قائد  الهجن  اتحــاد  رئيس  بن عفيف 
الشباب  املنشآت ووكيل وزارة  حراسة 
والرياضة والكابنت وجدان الشــاذيل 
الشــباب والرياضة  مدير عام مكتب 
عدن وكذلــك األخ نضال فتيني رئيس 
الحديدة وعدد من  الفروســية  اتحاد 

الشخصيات االجتامعية والرياضية .
إنعاش  إىل  البطولة  هذه  وهدفت 
هــذا النوع مــن الرياضــات بعد أن 
انطفأت شــمعتها منذ فــرة طويلة 
تلقت من خاللهــا الكثري من اإلهامل 
املهمة  الرياضــات  أنهــا مــن  رغم 
والرسمية واملعتمدة ، وحقت البطولة 
نجاحا باستقطاب عدد ال يستهان به 
من املشــاركني وتم تقييدهم رسميا 

لدى اتحاد الفروسية والهجن عدن.
ويف نهاية السباق قام ابن عفيف وشخصيات مرموقة 
بوزارة الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بامليداليات الثالث 

وكذلك مبالغ نقدية تحفيزية وتشجيعية. 
ويف الختام ألقى القائد ابن عفيف كلمة وعد من خاللها 
باالســتمرار بإنعاش رياضة الفروسية والهجن إىل أن تبلغ 
ذروتها وأنه سيحافظ عىل استمرارية املنافسات والسباقات 

وسيخصص لها ميزانية وسيقوم بتوفري كل املتطلبات.
الجديــر بالذكر أن القائد ابن عفيــف مل يكتِف برياضة 

الفروسية والهجن كونه رئيسا لالتحاد بل قام بإنشاء صالة 
رياضية تتسع لجميع األلعاب كرياضة الجمباز والتايكواندو 
ورفع األثقال وكامل األجســام واملالكمــة والجودو وقام 
بتوفــري كل األدوات واملعدات املطلوبــة وكذلك قام بتوفري 
حلبة املالكمة الذي تفتقرها الكثري من األندية كام استقطب 
كبار املدربني حتى أصبحت اآلن الفرق الرياضية لنادي قوات 
حرس املنشــآت تنافس وبقوة عىل مســتوى الجمهورية 

واملحافظات والبطوالت الرسمية.

رياضـــة

زجنبــار/ األمنــاء/ 

عارف أحمد:

إدارة  مديــر  ناقش 

الشباب والطالب بتنفيذية 

انتقايل محافظة أبني عبد 

صباح  السنيدي،  الرقيب 

القيادة  مقر  يف  الثالثاء، 

املحلية مبدينة زنجبار مع 

واالتحادات  األندية  مدير 

مبكتب الشباب والرياضة 

باملحافظــة عبد الرحمن 

الشــاعري الرتيبات الجارية النطالق بطولة كأس االستقالل 30 من نوفمر الكروية 

ألندية أبني .

واستعرض اللقاء اإلجراءات والسبل  الكفيلة إلنجاح بطولة كأس االستقالل  التي 

تعتزم ادارة الشباب والطالب بانتقايل ابني تنظيمها برعاية كرمية من الرئيس القائد 

عيــدروس الزبيدي رئيس  املجلس االنتقايل الجنــويب ، ونائب رئيس مجلس القيادة 

الرئايس  ، وارشاف القيادة املحلية بانتقايل املحافظة، والتي يشارك فيها أكرث من 20 

ناديا من مديريات الدلتا ويافع واملنطقة الوسطى.

كــام أكد اللقاء عىل رضورة تضافر الجهود إلنجاح هــذه البطولة  الكروية التي 

تهدف إىل كرس حالة  الجمود التي مير بها النشــاط الريايض يف املحافظة، وإعادة 

الروح لالعبني واألندية والجامهري الرياضية، وحتى تكون هذه البطولة مبثابة تظاهرة 

كروية تليق بحجم وقيمة الذكرى العظيمة لالســتقالل الوطني املجيد ومبكانة أبني 

عىل الســاحة الرياضية التي ظلت وما زالت منجام ورافدا لالعبي االندية واملنتخبات 

لقاء يناق�ش ترتيبات انطالق بطولة بح�سور القائد اأحمد بن عفيف.. ختام رائع للبطولة الأوىل ل�سباق الهجن املفتوح
كاأ�ش ال�ستقالل الكروية لأندية اأبني

يعلن الديــوان العام الهيئــة العامة لألرايض واملســاحة والتخطيط 

العمراين وفرع الهيئة م/عدن, لكافــة املواطنني بعدم التعامل بأي نوع 

من أنواع التعامالت مع اإلســقاطات الفنية بأرايض الدولة الصادرة من 

املدعو/ أحمد سالمة مروك، املعتدي عىل أرايض الدولة، ونهيب بالجهات 

القضائية والحكومية واملختصة ومدراء املديريات ومكاتب األشغال العامة 

باملحافظة وأقالم التوثيق بعدم التعامل مع اعتامد اإلسقاطات املرصوفة 

من املذكور أعاله أو منح ترخيص بناء كون هذه اإلسقاطات ليست صادرة 

مــن الهيئة العامة لــألرايض م/عدن, صاحبة الواليــة القانونية بإدارة 

واســتغالل والترصفات بأرايض الدولة اســتناًدا إىل نص املادة )10( من 

قانون أرايض وعقارات الدولة رقم )21( لعام 1995م, والئحته التنفيذية 

رقم )170( لعام 1996م، وكذلك القرار الجمهوري رقم )35( لعام 2006م، 

بشأن إنشاء الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين والئحته 

التنفيذية رقــم )82( لعام 2009م، ومبوجب هــذا اإلعالن تخيل الهيئة 

العامة لألرايض م/عدن, مسؤوليتها من أي ترصفات غري قانونية بأرايض 

الدولة وســيتم إحالة من يخالف ذلك إىل نيابة األموال العامة استناًدا إىل 

نصوص املواد )4( و)17(و)47(و)48(و)55( من قانون أرايض وعقارات 

الدولة رقم )21( لعام 1995م.

صادر عن الهيئة العامة لألرايض 

واملساحة والتخطيط العمراين م/عدن

اإعالن حتذيري هام


