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رياضة

جعار / األمناء / عارف أحمد:
أمس  أبني  شــطرنج  اتحاد  دشن 
املرحلــة األوىل من عمليــة توزيع 
طاوالت شــطرنجية مــزودة برقع 
أندية  ثابتة وقطع وكرايس لعدد من 
املحافظة بإرشاف من مكتب الشباب 
والرياضــة وبرعاية اللــواء ابوبكر 

حسني سامل محافظ أبني.
ومتت عملية التدشني بنادي الهالل 
مبدينة جعار ايذانا ببدء مزاولة اللعبة 
املقدمة  الشــطرنجية  الطاولة  عىل 
من فرع اتحــاد اللعبة بحضور مدير 
بأبني  والرياضة  الشباب  مكتب  عام 
الكابنت أحمــد صالح الراعي ورئيس 
الرحمن  عبــد  واالندية  االتحــادات 
الشــاعري ورئيــس نــادي الهالل 
الريايض الدكتور احمد املوقري والتي 
تأيت يف إطار خطة مكتب الشــباب 
والرياضــة الحتــواء الشــباب يف 
مقرات األندية مللئ الفراغ وحاميتهم 
الذي  من االنزالق واالنحراف الفكري 

يهدد مستقبلهم.
وأكد رئيس اتحاد الشــطرنج فرع 
أبني الكابــنت عالء حمود باحكر يف 
ترصيح خص بــه "األمناء" أن فرع 
اللعبة يسعى لتشجيع مزاولة  اللعبة 

حتى يتمكن الشــباب من مامرستها 
يف مقــرات األندية كســاحات أمنه 
منوها  الفراغ..  مللء  الشــباب  تأوي 
إىل أن لعبــه الشــطرنج مــن أهم 
األلعاب الرياضية يف أندية املحافظة  
التــي يجــب الرتكيز عــىل دعمها 
وتنمية  الالعبني  تدريب  من  لنتمكن  
مهاراتهم وقدراتهــم العقلية إلثبات 
أنفســهم خالل خوضهم اي بطوالت 
تقام عىل مســتوى  منافســات  أو 
املحافظــة ومتثيلها عىل مســتوى 

الوطن وخارجيًا..
ولفــت باحكر  خــالل ترصيحه 
إىل أن هــذه الخطوة تعــد من أهم 
الخطوات التي يــرف عليها مكتب 
الشــباب والرياضة باملحافظة ممثال 
بالكابنت احمد الراعي ويحرص عليها 
اتحاد الشــطرنج الحتواء الشــباب 
وزيادة عدد مامريس اللعبة واقبالهم 
عــىل األندية ..مثمنــا دعم محافظ 
حســني  ابوبكر  الركن  اللــواء  أبني 
املحيل  للمجلس  العام  واألمني  سامل 
الحامد ومدير  االخ مهدي  باملحافظة 
الراعي  الكابنت  عام مكتب الشــباب 
اللعبة  عىل حرصهم ودعمهم التحاد 
لتنفيذ خططه التي تهدف إىل تطوير 

اللعبة ودميومة مزاولتها.

املكال / األمناء/ خاص :
 تــوج نــادي التضامــن بطال 
ساحل  ألندية  التنشيطية  للبطولة 
حرضموت لكــرة اليد بعــد فوزه 
عىل نادي شباب روكب يف املباراة 
النهائية التي اختتمت منافســاتها 
عىل ملعب الشامل )بارادم( ،  وذلك 
برعاية  اقيمت  التــي  البطولة  يف 
نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس 
 ، حرضموت  محافظــة  محافظ   ،
قائــد املنطقة العســكرية الثانية  
البحسني  الركن فرج ساملني  اللواء 
والرياضة  الشــباب  ومعايل وزير 
االســتاذ نائــف صالــح البكري 
الشــباب  وزارة  مكتــب  وارشاف 
حرضموت  بســاحل  والرياضــة 

وتنظيم اتحاد كرة اليد  .
اليد  كــرة  فريــق  واســتطاع 
البطولة  كأس  حصد  يف  التضامن 
وانهاء  واســتحقاق  جــدارة  عن 

القوي  وحضورهم  تألقهم  مشوار 
واملميز يف البطولة وذلك من خالل 
السيطرة عىل معظم فرتات املباراة 
مع اهدار شــباب روكب العديد من 
بعد  الخطر  تحــت  جعلته  الفرص 
تألق واضح من قبل التضامن الذي 

استطاع الفوز بنتيجة ) 18 /8 ( .
مراسيم  جرت  املباراة  نهاية  بعد 
التكريــم للبطل فريــق التضامن 
بكأس البطولــة وتكريم الوصيف 
فريق شباب روكب بكآس الوصيف 
االندية  مــن  املشــاركني  وتكريم 

والحكام .
الخطة  ضمــن  تأيت  البطولــة 
والرياضة  الشــباب  ملكتب  العامة 
والخاصة إلتحــاد كرة اليد ٢٠٢٢م 
وضمن استعدادات االندية  لخوض 
االوىل  الدرجة  دوري  منافســات 
لكرة اليد وتشــكيل منتخب ساحل 
االســتحقاقات  يف  حرضمــوت 

القادمة .

عدن/ األمناء/ عالء عياش: 
تواصلــت صبــاح امــس االربعاء 
فعالية الدورة التحكيمية التنشــيطية 
الثاين   يومها  يف  للمالكمة  واملستجدة 
لرياضة  العــام  اإلتحاد  ، و ينظمهــا 
املالكمة خالل الفرتة بني ٢٣ / ٢٧ مايو 
، بصالة نادي شمســان للمناســبات 
بالعاصمة عدن ، مبشــاركة ٢٠ حكام 
 ، مــن محافظــات: عــدن ، صنعاء 
حرضموت الســاحل والــوادي ،مأرب 

،لحج ،ابني . 
وشــهد اليــوم الثاين للــدورة يف 
املحارضات  استكامل  الصباحية  الفرتة 
النظريــة يف قوانــني التحكيم واهم 
التحديثــات والتــي يقدمهــا الحكم 
واملحارض الدويل بهجت الســيد أحمد 
، وكام جرى تقييم مســتوى املتدربني 
من خالل اقامــة اختبار كتايب لتثبيت 
املفاهيــم واملعلومات التــي تلقوها ، 
للتطبيق  املســائية  الفرتة  وخصصت 
العميل عــىل حلبة نادي شمســان ، 
املباريات من  تنظيم عدد مــن  تخللت 
أجل تقييم أداء ومستوى الحكام عمليا 
بصورة  املعلومة  ترسيخ  إىل  باإلضافة 

تساعدهم عىل االستفادة .

وتختتم صبــاح اليوم فعالية الدورة 
ســخي  بدعم  اقيمت  التي  التحكيمية 
واإلجتامعية  الرياضية  الشخصية  من 
كريم منــر عبداملجيد ، واقيمت ضمن 
خطط اإلتحاد العام للعبة ، باملحارضة 
النظرية األخرة يعقبه الحفل الختامي 
وتكريم الحكام بشهادات املشاركة يف 

الدورة .

تجدر اإلشــارة إىل أن اقامة الدورة 
هدف  إىل تثقيف وتنمية القدرات الفنية 
لدى حكام اللعبة ورفدها بوجوه ودماء 
شــابه من القضاة متســلحة بالعلم 
مواصلة  عىل  قــادرة  تكون  واملعرفة  
تقديم العطاء ووضع بصمة جيدة عىل 
صعيد املستوى الوطني ، باإلضافة إىل 

رفع الكفاءة وتطوير القدرات الفنية.

عدن/ األمناء/ خاص:
تعادل فريــق خنفر بهدف ملثلة أمام 
مضيفة شمسان عدن يف اللقاء الودي 
الكــروي الذي جمــع الفريقني عرص 
باملعال  باوزير  الفقيد  ملعب  عىل  أمس 
والتي تأيت يف إطار استعدادات األخرض 
اندية  تصفيات  معرتك  لخوض  األبيني 

الدرجة الثانية املؤهلة لألوىل. 
الفريقان رغم حرارة الجو املرتفعة إال 
أنهام قدما أداء جميال ومفتوحا ، وكان 
خنفــر األفضل من حيث االســتحواذ 
والسيطرة ومبعيار الفرص حيث متكن 
األرض  خنفر من زيارة شباك أصحاب 
مع بداية الشــوط الثــاين عرب العبه 
املنتقل حديثا من الجيل الصاعد  رفعت 
سمر مستفيدا من عرضية زميله عبد 
الرحمــن حبــش ،  وكاد أحمد باعراك 

أن يســجل هدفا ثانيا غر القائم كان 
باملرصاد لتصويبته القوية ومع تواصل 
الضغط لألخرض األبيني يحتسب الحكم 
رضبــة جزاء اثر عرقلــة العبه محمد 

حسن العنربي أخفق رفعت سمر يف 
ترجمتها إىل هــدف ثان يف اللحظات 
اللقاء  لينتهي  املباراة  األخرة من عمر 
بالتعادل اإليجايب يهدف يف كل شبكة.

كتب/خالد بارويس:
الدكتور وسام  أن  أو ال تصدق  صدق 
معاويــة - رئيس نــادي وحدة عدن 
والســن  الجســد  صاحب  الريايض، 
مســتنر-  كبر  عقل  وذو  الصغــر 
للنادي  الحكيمة  قيادته  خالل  استطاع 
الجامهر  أن يحقق أحــالم  الحاليــة 
عرش  عىل  الرتبــع  يف  الوحداويــة 

البطوالت املرة تلــو األخرى بعد صيام 
عن البطوالت دام طويال من قبل أسالفه 
الســابقني الذين قادوا دفة الســفينة 

الوحداوية ومل يحققوا أي بطوالت.
فهذا إن دل عىل يشء إمنا يدل عىل 
الحنكة والقيادة الرشــيدة التي يتحىل 
بهــا والجهــود الجبارة التــي يبذلها 
النادي  أمجاد  إعــادة  الدكتور يف  هذا 
الوحداوي نحــو التتويج عىل منصات 

البطوالت الغالية.
علينا  يجب  كوحداويني  بدورنا  نحن 
أن نعمل عىل تكرميه افضل تكريم يف 
يوم تأسيس نادي وحدة عدن الريايض 
ولنفتخر به كونه أصغر ســنا من بني 
محافظة  يف  األهليــة  األندية  قيادات 
عدن ويحقق هــذا اإلنجاز الرائع ما مل 

يحقق اآلخرون.

اليوم.. اختتام  الدورة التحكيمية للمالكمة بالعا�صمة عدن

وديا.. التعادل الإيجابي ي�صود لقاء خنفر و�صم�صان

و�صام معاوية والبطولت الغالية

تد�صني املرحلة الأوىل من توزيع طاولت 
�صطرجنية بتوابعها لعدد من اأندية اأبني

الت�صامن يتوج بطال للبطولة التن�صيطية 
لأندية �صاحل ح�صرموت لكرة اليد


