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رياضة

لودر/ األمناء/ عارف علوان:
بحضــور جامهريي كبري ويف 
أجواء رياضية وتنظيمية اختتمت 
بطولة  منافســات  لودر   مبدينة 
تنس الطاولة التنشيطية املفتوحة 
لفئتي الشــباب والناشئني، والتي 
الشــباب  دائرة  برعايــة  أقيمت 
العامة للمجلس  والطالب باألمانة 
إدارة  الجنويب، وإرشاف  االنتقايل 
الشــباب والطالب بانتقايل لودر، 
الريايض،  عرفــان  نادي  وتنظيم 
أيام  والتي اســتمرت ملدة خمسة 
ومبشــاركة 32 العبــا بواقع 16 
العب يف كل فئة تنافسوا بطريقة 

خروج املغلوب. 
وقد متكن الالعب مختار محمد 
لقب  خطف  مــن  )تويت(  عوض 
فئة الشــباب بعد فوزه يف املباراة 
النهائية عىل منافسة عالء حجاش 
نظيفة  أشــواط  ثالثة  بنتيجــة 
الواعد  الالعب  )3/0(..فيام حسم 
محمد املحرق لقب فئة الناشــئني 
بعد فوزه يف مواجهة الختام عىل 
بنتيجة  السالم  عبد  أرقم  منافسة 

ثالثة اشواط مقابل شوط )3/1(.
ويف الختام قام مدير عام لودر 
األســتاذ نارص عــوض موىس ، 
ورئيــس إدارة الشــباب والطالب 
بانتقــايل لــودر عــامد الخرض 
ســعيد ونائب رئيس نادي عرفان 
املرافعي  الــرزاق  الريــايض عبد 
بتســليم  بطل فئة الشباب مختار 
تويت كاس ومبلــغ مايل ، وبطل 
كأس  املحرق  محمد  الناشئني  فئة 
ومبلغ مايل، كام تم منح وصيف 
حجاش  عالء  الشــباب  فئة  بطل 
مبلًغا مالًيا وكذا وصيف بطل فئة 
دعسه  السالم  عبد  أرقم  الناشئني 
مبلغ مــايل ، كام جــرى تكريم 
الشــخصيات التي ســاهمت يف 
التي جرت  املســابقة  إنجاح هذه 
منافســتها ليال وتحــت األضواء 

الكاشفة.
• هذا وقد أرشف عىل مباريات 
الشباب  إدارة  نائب رئيس  البطولة 
العالقات  ومســؤول  والطــالب 
العامة بنادي عرفان حسني محمد 
عيل  تحكيميا  وأدارها  دعســه.. 

محمد السعيدي.

عدن / األمناء / خاص :
انتقــل إىل جــوار ربــه 
الرتبويــة  الشــخصية 
عوض  األســتاذ  واإلعالمية 
املنية  وافته  الــذي  بامدهف 
عــر الجمعــة بعد مرض 
مشــوار  بعد  به،  أمل  عضال 
طويل مــن العمل يف املجال 
الرتبــوي واإلعالم الريايض 

وألكرث من نصف قرن.
الصحفيني  شيخ  ويعترب 
األســتاذ القديــر عــوض 
بامدهف، والذي امتد مشوار 
عملــه يف املجــال الرتبوي 
نصف  من  أكــرث  واإلعالمي 
لإلعالم  املؤسسني  أحد  قرن، 
حظى  وقد  املحيل،  الريايض 

بالعديد من الجوائز والتكريــم، ولعل أهمها تكرميه من االتحاد العريب 
مبيدالية االســتحقاق يف عيد اإلعالميني الذي أقيم بالجزائر يف أكتوبر 

. 2016
وبهذا املصاب الجلل نعزي أوالده وأرسته الكرمية وآل بامدهف جميعا 
والوســط الريايض والرتبوي، ســائلني الله عز وجل أن يتقبله بواسع 
الرحمة واملغفرة ويســكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه 

الصرب والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عدن / عالء عياش :
توج الثنــايئ منصور محمد و محمد ميك 
ابطــاال يف فئــة الزوجي املفتــوح ، ضمن 
منافســات البطولة الخامســة لتنس امليدان 
،والتــي ينظمها نادي التنــس العدين خالل 
الفرتة بني 24 ســبتمرب وحتــى 3 اكتوبر ، 
برعاية ودعــم من وكاالت شــهاب للتأمني 
والتجارة فرع عدن ، مبشــاركة واســعة من 
العبــو الكرة الصفــراء يف فئــات ) فردي 
الناشــئني و فردي الشــباب وفردي املمتاز 

والزوجي املفتوح ( .
وجاء تتويج الثنايئ منصور محمد ومحمد 
ميك بالزوجي املفتوح بعد فوزهم يف النهايئ 
عىل الثنايئ ترتيل فائز و بدر لؤي يف مباراة 
حامســية مثرية انتهت بكرس التعادل ) 6/1 
( ، بعد التعادل مبجموعــة لكل منهام ، فاز 
باملجموعــة األوىل منصــور محمد ومحمد 
ميك ) 6/0( ، وفوز الثنايئ ترتيل فائز و بدر 

لؤي باملجموعة الثانية بواقع ) 3/6( .
واحرز محمد عادل لقب بطولة الناشــئني 
بعد فــوزه بالنهايئ عىل منافســه ابراهيم 
محمد بواقــع مجموعتني دون مقابل ) 6/4 
6/2- ( ، وجاء باملركز الثالث خالد بسام بعد 
فوزه يف مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع 

أمام منافســه زياد غازي بكــرس التعادل ) 
10/3 ( ، بعــد ان فاز كال الالعبان مبجموعة 
، حيث كســب املجموعة األوىل خالد بسام ) 

6/4( ، وفاز بالثانية زياد غازي )  6/3 ( .
الالعبان  تأهل  البطولة  وشهدت منافسات 
النهائية  للمباراة  عادل  منصور محمد وعزيز 
يف فئة املمتاز ، وذلك بعد ان حســمت نتائج 
النهايئ بفوز منصور محمد  النصف  مبارايت 
عىل بدر لــؤي مبجموعتني وبواقع ) 6/3 و 

6/2 ( ، يف حني كســب عزيز عادل منافسه 
سمري سند مبجموعتني دون مقابل ) 6/2 و 

.  ) 6/1
وتتواصــل عر اليوم األحد منافســات 
فئة  يف  النهائية  املبــاراة  بإقامــة  البطولة 
الشــباب وتجمع املتأهالن ترتيل فائز وعزيز 
عادل ، عىل أن يســدل الســتار عن البطولة 
عر غــدا االثنني بإقامة الحفــل الختامي 

وتكريم األبطال .

أبني/ األمناء/ عارف أحمد:
املرقيش،  منصــور  أحمد  العميــد  أجرى 
قائد لواء الكوارس، اتصــاال هاتفيًا مع بعثة 
شــطرنج أبني املشــاركة يف بطولة آســيا 
للرجال والســيدات املقامة يف سلطنة عامن 
مبســقط خالل الفرتة من 28 سبتمرب وحتى 
7 أكتوبر الجاري وذلــك ملتابعة أحوال البعثة 
واالطمئنان عليها وتحفيزها.. حاثا املشاركني 
األداء  الالعبني والالعبات عــىل مواصلة  من 
لليمن بشــكل  نتائج مرشفة  املميز وتحقيق 
عام وأبني بشكل خاص.. مؤكدا بأنه سيكون 
التي  الصعوبات  وتذليل جميــع  إىل جانبهم 
تواجههم مــن أجل تحقيق مراكز مرشفة يف 

البطولة اآلسيوية.
من جهتها شــكرت بعثه أبني للشــطرنج 
اهتامم العميد أحمد منصور املرقيش ودعمه 
املحافظة  بعثة  مع  الدائم  ووقوفه  املســتمر 

للشطرنج.  
بدوره أكد رئيس اتحاد شطرنج أبني الكابنت 
عالء باحكر يف تريــح صحفي  بأن قيادة 
اتحاد اللعبــة يف املحافظة لن تنىس املوقف 
املرشف والنبيل من قبل  العميد أحمد منصور 

مع بعثة أبني للشطرنج.. مشريا إىل أن العميد 
أحمد منصــور املرقيش قائد لواء الكوارس مل 
يكتِف بتقديــم الدعم الســخي لجميع أفراد 
البعثة إلنجاح مشــاركتهم يف بطولة آســيا 
يف العاصمة العامنية مســقط بل صار عىل 

تواصل مستمر مع البعثة وتحفيزها. موضحا 
إىل أن قيــادة اتحاد الشــطرنج بأبني تعجز 
عن التعبري يف شــكرها ملثل تلــك القيادات 
للشــباب  واملحفزة  الداعمة  والشــخصيات 

لتحقيق كل أهدافهم وتطلعاتهم.

املكال/ األمناء/ فهمي باحمدان:
التقــى املدير العام ملكتب وزارة الشــباب 
والرياضة بحرضموت الساحل الكابنت حسن 
صالح مسجدي، مبكتبه، رئيس وأعضاء فرع 
)الرســت(  الذراعني  ومصارعة  القوة  اتحاد 
بحضور مدير إدارة االتحادات واألندية باملكتب 
محمد ســامل الجفري وعضــو مجلس إدارة 

االتحاد العام الكابنت عزي عثامن الحديدي.
العام  املديــر  رحب  اللقاء  مســتهل  ويف 
بقيادة فــرع االتحاد بعد قرار تشــكيله من 
قبل االتحاد العــام ومصادقة وتعميد املكتب 
لقــوام إدارة الفــرع، مشــريا إىل أن املكتب 
للفرع يف مهامه يف  سيقف مسانًدا وداعاًم 
منتسبي  الرياضة ومامرستها بني  نرش هذه 

األندية والهواة. 
يف من جانبهم استعرض رئيس وأعضاء فرع  املقبلة  ومهامهم  عملهــم  خطة  االتحاد 

ســبيل إظهار هذه اللعبة واحتواء شــبابها 
وتنظيم املنافســات رســميا فيــام بينهم. 
اللقاء  شــاكرين حرص قيادة املكتب عــىل 
بهم وتزويدهم باإلرشــادات والنصائح التي 
ســتكون عونا و سندا لهم يف تنفيذ مهامهم 

وخاصة يف بدايات التأسيس. 
وكان االتحــاد العــام للقــوة ومصارعة 
الذراعني قد أصدر قراًرا بتشكيل فرع االتحاد 
بالتنسيق مع مكتب وزارة الشباب والرياضة 

بساحل حرضموت وتكون من اإلخوة:
- سلطان عوض بن سميدع – رئيسا.

- سهل محمد باعشن - أمينا عاما.
- صالح عبدالحكيم الجعيدي-  مســؤوال 

ماليا.
- أمين عوض دويل-  مرشفا رياضيا.

- إبراهيم محمد غزي-  مسؤوال للعالقات 
واإلعالم.

الثنائي من�سور ومكي ابطال الزوجي املفتوح وحممد عادل للنا�سئني يف البطولة اخلام�سة لتن�س امليدان بعدن 

العميد املرق�سي يجري ات�ساًل ببعثة �سطرجن اأبني ويحثها على موا�سلة الأداء املميز وحتقيق النتائج امل�سرفة

مدير مكتب ال�سباب والريا�سة ب�ساحل ح�سرموت يلتقي قيادة احتاد القوة وم�سارعة الذراعني

ختام مميز  لبطولة تن�س الطاولة التن�سيطية 
املفتوحة لفئتي ال�سباب والنا�سئني

الإعالمي القدير عو�س بامدهف يف ذمة الله


