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رياضة

عدن / إعالم االحتاد:
استقبل وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي وعضو هيئة مجلس 
الرئاســة للمجلس االنتقــايل الجنويب نريان الســوقي والدكتور 
محمود بن جرادي مأمور مديرية صــرية، ابطال منتخبنا الوطني 
للقوة البدنية، بعد مشــاركة ناجحة يف بطولــة العامل بالغردقة 

جمهورية مرص، وكللت بتحقيق تسع ميداليات ملونة .
وعادت بعثة منتخبنا الوطنــي للقوة البدنية ظهر الثالثاء ارض 
الوطن قادمــة من جمهورية مرص العربية، بحضور جمهور غفري 
من محبي وعشــاق اللعبة تجمهروا الستقبال واالحتفاء باإلنجاز 
الرائع الذي حققه أبطال منتخبنا الوطني للقوة البدنية يف بطولة 

العامل بالغردقة .
وشارك العبو منتخب القوة البدنية بطولة العامل للقوة البدنية) 
wpc ( التــي أقيمت يف الغردقة املرصية خــالل الفرتة من 7 حتى 
11 مارس 2023، يف أول ظهور خارجي للعبة منذ تأسيس ونشأة 

االتحاد يف منتصف العام املنرصم .
وحقق ابطال منتخب القوة البدنية إنجاز جديد للرياضة اليمنية، 
من خالل حصد ) 9( ميداليــات ملونة، ) 4( ذهبية ) 4( برونزية ) 
1( فضية، من بني ابطال شاركوا ممثلني عن 50 دولة عىل مستوى 
العامل يف فئات ) البنش برس( و ) الباور ليفتنج ( و ) الديدلفت ( .

واستطاع البطل ادهم بدر مســعود يف حصد ميداليتني ذهبية 
بالفئة الوزنية 140 كجم يف البنش برس و الديدلفت، وحصل عىل 
فضية يف الباور ليفتنج، ويف فئــة 110 كجم متكن البطل عمرو 
جامل يف خطــف ميدالية ذهبية الباور ليفتنــج، وميداليتني يف 
البنش برس و الديدلفت ، بينام حقق البطل صخر محسن قاسم يف 
الوزنيــة 82.5 بروزينت يف الديدلفت و الباور ليفتنج ، كام تحصل 
محمد عبده يحيى املالكم عىل امليداليــة الذهبية يف الوزنية 82.5 

الديدليفت .
وشــاركت بعثة منتخبنا الوطني للقوة البدنية يف بطولة العامل 
بوفد برئاسة املهندس ارحب حسن ياســني ) رئيس االتحاد العام 
( ، وسعيد عبدالكريم ) مســؤول العالقات العامة (، ومحمد عبده 
يحيى املالكم ) مدربًا(، وادهم بدر مســعود ) العبًا( وعمرو جامل 

السومحي ) العبًا( وصخر محسن قاسم ) العبا ( .
ويف ســياق متصل، تحصل املدرب الوطني للقوة البدنية محمد 
عبده يحيى املالكم عىل الشهادة الدولية العاملية من االتحاد العاملي 
يف التدريــب، كأول مدرب يحصل عىل هذه الشــهادة من االتحاد 

الدويل يف الدورة التي أقيمت عىل هامش تنظيم البطولة .

املكال/األمناء / خاص :
شــهد ملعب الفقيــد طاهر 
نادي  مبنشــاة  باســعد  حاج 
املكال  الريــايض مباراة افتتاح 
منافسات دور اإلياب للتصفيات 
التصنيفي  للــدوري  التمهيدية 
لكــرة الســلة ألندية ســاحل 
حرضمــوت املؤهلــة للمرحلة 
التجمعات  أبطال  لألندية  الثانية 

اليمني  االتحــاد  ينظمها  التــي 
لكرة الســلة ويرعاها وزير الشــباب والرياضة األستاذ 
نايف صالح البكري ومحافظ حرضموت األستاذ مبخوت 
مبارك بن مايض وبإرشاف مكتب وزارة الشباب والرياضة 

وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة بساحل حرضموت.
وكرر املكال الفوز عىل أهيل الغيــل يف هذا اللقاء بعد 
فــوزه بلقاء الذهــاب، لكن األهالوية ظهروا مبســتوى 
متوازي مــع املكال صاحب األرض والجمهور ومتكنوا من 

فرتات  من  كثري  يف  مجاراته 
املباراة  ليخــروا  املبــاراة 
بفارق ثــالث نقاط فقط 77 

.74 /
انتصار جديد  املكال  ويضع 
له بعد خسارتني من التضامن 
والشعب مع أن نتيجة مباراة 
التضامــن الزالت معلقة ومل 
اللعبة بعد  اتحــاد  يبت فيها 

تقدم املكال باحتجاج.
ومساء اليوم جرت عىل امللعب الشامل لأللعاب الرياضية 
مبلعب الفقيد بارادم باملكال املباراة الثانية يف افتتاح دور 
اإلياب التي جمعت بني التضامن وضيفه سمعون الشحر 

بعد أن حقق األزرق الفوز يف لقاء الذهاب.
يف لقاء اإلياب اليوم متكن التضامن من حسم النتيجة 
لصالحه بنتيجة كبرية 117مقابل 43 ليسجل الفوز الرابع 
له مقابل خسارة واحدة ويعمق جراح سمعون بالخسارة 

الخامسة عىل التوايل.

عدن / األمناء / عالء عياش:
فعالية  الخميس  اليوم  صباح  تختتم 
 " والتحكيمية  التدريبيــة  الدورتــني 
العام  "،والتي نظمها  للووشو كنغ فو 
للعبة برعاية وزير الشــباب والرياضة 
نايف البكري، بدعــم ومتويل صندوق 
والشباب، وتحت إرشاف  النشء  رعاية 
مكتب الشــباب والرياضة، وجرت يف 

الفرتة بني 13_16 مارس .
وشــهدت الدورة التي تأيت يف إطار 
 ،2023 االتحاد لســنة  خطة نشــاط 
ومبشاركة ) 30 ( مدربًا وحكام ميثلون 
أندية ومراكز ومدارس الووشــو كونغ 
املســتوى  فو بعدن، وهدفت إىل رفع 
للحــكام واملدربــني وتنمية  الفنــي 
املنافســات  مهاراتهم متهيدًا النطالق 

والبطوالت يف الفرتة املقبلة .
عىل  الدورة  يف  املشــاركون  وتلقى 
مدى أربعــة أيام، من خالل محارضات 
إثرها  عىل  تعرفــوا  وتطبيقية  نظرية 
عىل بعض املفاهيم األساسية واملعارف 

واملهارات الالزمــة التي يجب معرفتها 
الواقع  أرض  إىل  وتحويلها  واكتسابها 
للعبة  والتقــدم  الرقي  لإلســهام يف 
مســتقبال ، باإلضافة رشح التعديالت 
والقوانــني الجديدة واملســتحدثة من 
االتحاد الدويل للووشــو كنغ فو، مبا 

يتواكب مع التطور الذي شهدته اللعبة.
تجدر اإلشارة إىل أن الدورتني اقيمتا 
تحــت إرشاف املحارضين محمد عبده 
راوح ) محــارصا للحــكام ( و املدرب 
مجاهد املنترص ) مدرب التاولو ( ورائد 

نعامن محارض ) التدريب والتأهيل ( .

عتق /األمناء / عارف علوان:
ظفر نادي ســهام املراوعة من الحديدة  
بلقــب بطولة الفقيد خالد صالح حســني 
الفرقية للشــطرنج ألنديــة الدرجة األوىل 
والتي نظمها االتحاد العام للعبة واستضافت 
نزاالتها وملدة مثانية أيام قاعة فندق الفخامة 
مبدينة عتق عاصمة محافظة شبوة برعاية 
الشباب والرياضة األستاذ  كرمية من وزير 
نايف البكري ومحافظ شبوة عوض محمد 
بن الوزير العولقي بدعم من صندوق النشء 
والشباب بإرشاف قطاع الرياضة بالوزارة ، 
مبشاركة 70 شــطرنجيا مثلوا 14 ناديا من 
الدرجة األوىل مــن محافظات عدن - ابني 
-لحج -شــبوة- الحديدة -تعز - صنعاء - 
وذمار وبحســب النظام السويري من 9 

جوالت. 
وتصدر نادي ســهام املراوعــة للرتتيب 
لعام برصيد)17( نقطة فيام جاء يف املركز 
الثاين نادي ردفان لحج )15( نقطة ، وحل 
ثالثا تضامن شبوة)13( نقطة متفوقا عىل 
جاره نــادي ريدان الذي حــل رابعا بنقطة 

اليوم ختام الدورتني التدريبية والتحكيمية ) للوو�شو كنغ فو(

اإ�شدال ال�شتار على بطولة الفقيد خالد �شالح ح�شني لل�شطرجن لأندية الأوىل

اإ�شتقبال حافل لأبطال منتخبنا 
الوطني للقوة البدنية 

فوز �شعب للمكال على اأهلي الغيل والت�شامن يلحق ب�شمعون اخل�شارة اخلام�شة

كر التعادل. 
فيام هبطــت أندية الصحــة من تعز  
وشباب رخمة وسالم معرب من ذمار إىل 

الورطة الثانية. 
ويف الحفــل الختامــي ألقــى وكيل 
محافظة شبوة ســامل أحمد النيس كلمة 
هنا خاللها األندية الفائزة باملراكز الثالثة 
التوفيق يف  األوىل وملــن مل يحالفهــم 
البطولة  بنجاح  وأيضا  القادمة  البطوالت 
التي ســارت بشكل ســلس وفق ما هو 
مخطط لها من قبــل االتحاد العام للعبة 
والتزامها  املشــاركة  األندية  تفاعل  وإىل 
بالئحــة البطولة إضافة إىل األعداد املبكر 
استضافة شبوة  بأن  لها... مؤكدا  والجيد 
لهذا الحــدث الريايض الــذي جمع أكرث 
من  )100( العبا وإداريا وحكام ومرشفا 
هو مبثابــة رشف وفخــر للجميع دون 
اســتثناء.. ناقال للجميع يف ختام كلمته 
تحيات وتهاين املحافظ ابن الوزير بنجاح 
البطولة بامتياز واستعداد السلطة املحلية 
لتقديم كافة أشــكال الدعــم للمزيد من 
البطوالت عىل مســتوى الوطن يف إطار 
الشباب  بني  الرياضية  األنشــطة  تفعيل 

باعتبارها ركيزة املستقبل. 
 عقب ذلك قــام األخوة وكيل محافظة 
املحافظة  ووكيل  النيس  ســامل  شــبوة 
مرشف قطاع الشــباب ســامل األحمدي 
للشــطرنج  العام  اليمني  االتحاد  ورئيس 
املــوىل ومدير عام  الدكتورة صربي عبد 
باملحافظة  والرياضــة  الشــباب  مكتب 
األندية  بتكريم  ســنان  عوض  محســن 
النحو  األوىل عىل  الثالثة  باملراكز  الفائزة 

التايل :-

املراوعة - كأس  : ســهام  املركز األول 
البطولة و ميداليات ذهبية ومبلغ  )500( 

ألف ريال. 
املركز الثاين : ردفان لحج - كأس املركز  
الثاين وميداليات فضية ومبلغ)300( الف 

ريال.
املركز الثالث : تضامن شــبوة - كأس 
املركز الثالث وميداليــات برونزية ومبلغ  

)200( الف ريال.
كام جــرى تكريــم محافظ شــبوة 
ووكيل  العولقي  الوزير  ابن  محمد  عوض 
سامل  الشباب  قطاع  لشــؤون  املحافظة 
االحمدي ومدير عام مكتب اإلعالم حسني 
الرفاعــي ومدير عام رشطــة املحافظة 
العميد فؤاد النيس من قبل قيادة االتحاد 
العام الشــطرنج .. كام قــام فرع اتحاد 
الشطرنج بشــبوة بتكريم رئيس االتحاد 
العام للشطرنج الدكتور صربي عبد املوىل 
الشــباب والرياضة  ومدير عــام مكتب 
بشــبوة محسن عوض ســنان.. كام تم 
تقديم دروع تذكارية للمحافظات املشاركة 
ولرؤساء االتحادات وتكريم فندق واجنحة 
الفخامة مبدينة عتق ومصنع مياه الغيث. 
آدار البطولــة نخبة من ابــرز الحكام 
الدويل  الحكم  برئاسة  واملحليني  الدوليني 
رائــد األصبحي رئيس لجنــة الحكام يف 
البطولة ومشــاركة زمالئــه الحكام عبد 
القادر أبو بكر البــاين رئيس فرع إتحاد 
الخلقي  شبوةوخالد  مبحافظة  الشطرنج 
رئيــس فرع إتحاد الشــطرنج مبحافظة 
صنعاء ورمزي قاســم رئيس فرع إتحاد 
الشطرنج عدن أضافة إىل محمد الصغري 

وعبدالله العسودي وعيل إبراهيم.


