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عدن  /عالء عياش :

افتتحــت صبــاح امــس بطولة
املحبة والســام للمحافظات املحررة
يف لعبة الشــطرنج والتي تستضيف
منافســاتها العاصمة عدن وينظمها
اتحاد الشطرنج برعاية وزارة الشباب
والرياضة وبدعم مــن صندوق رعاية
النشء والشــباب بالتنسيق مع مكتب
الشــباب والرياضة بعدن  ،ومبشاركة
محافظــات (عدن  -لحج  -تعز  -ابني
 الضالع  -شبوة  -حرضموت الساحل حرضموت الــوادي  -املهرة) للفئاتالعمريــة  10 - 12 - 14 - 16خــال
الفرتة مــن  5اىل  11ابريــل الجاري
بفنــدق تــاج الوفاء عــدن مبديرية
خورمكرس.
وانطلقــت منافســات البطولة
بحضور وكيل وزارة الشــباب والرياضة لقطاع الرياضة االستاذ
خالد صالح حسني واالستاذ فرحان املنترص مدير االدارة العامة
لالعالم بوزارة الشــباب والرياضة و محسن ســنان مدير عام
البطولــة وعضو االتحاد العام للشــطرنج  ،بعــد تحريك رقعة
الشطرنج ايذانا بانطالق املنافسات .
وكانت منافســات اليوم االول للبطولة قد شهدت منافسات
مثرية بني العبو الفرق املشــاركة يف الجولة االوىل أسفرت عن
فوز معتز محمد (شبوة ) عىل منصور صقر (لحج)  ، 1/0وفوز
محمد فهمي ( شبوة) عىل حســام محمد (لحج )  ، 1/0وفوز
هائل سعيد ( لحج ) عىل بشار احمد فرج ( شبوة )  ، 1/0وفوز
انس اديب ( لحــج ) عىل صالح باجابر ( لحــج )  ، 1/0وفوز

عبدالقادر ســنان ( املهرة عىل عمر العيدروس ( ســيئون) 1/0
،وفوز اســامة باجميل ( املهرة ) عىل محمد العامري ( سيئون )
 ، 1/0وفوز محمد حسن ( سيئون ) عىل عبدالله شائف ( املهرة )
 ، 1/0وفوز عبدالرحمن العيدروس ( سيئون ) عىل سند باجميل
( املهرة )  ، 1/0وفاز خالد وليد (عدن ) عىل احمد ســامل ( ابني
)  , 1/0صالح نارص( عدن ) عىل حســام الدين ( ابني ) , 1/0
احمد صربي (عدن ) عىل نعمة عيل (ابني )  , 1/0عيل عبدالله (
ابني ) عىل عبده صربي (عدن ) .1/0
وتتواصل منافسات بطولة الشــطرنج عىل قاعة فندق تاج
الوفاء بخورمكرس والتي تشــهد مشاركة واســعة من العبني
ميثلــون عرش محافظــات حتى الحادي عرش من شــهر ابريل
الحايل موعد الختام وتتويج االبطال .

�إي�سكو يرف�ض خلع قمي�ص ريال مدريد

األمناء  /متابعات :
حدد اإلســباين إيســكو ،العب
وســط ريال مدريــد ،موقفه من
مغادرة النــادي املليك يف املريكاتو
الصيفي املقبل.
ً
ووفقــا لصحيفــة "مــاركا"
اإلســبانية ،فإن إيســكو قرر عدم
الرحيل عن ريــال مدريد يف الصيف
املقبل ،واالســتمرار يف العمل تحت
قيادة الفرنيس زين الدين زيدان.
وكان إيســكو ،يعــاين مــن
التهميش مع األرجنتيني سانتياجو
سوالري ،املدير الفني السابق لريال
مدريد ،ولذلك فكر يف مغادرة الفريق
املليك خالل الصيف املقبل.
وبعد أن وضع سوالري ،إيسكو
عىل مقاعــد البــدالء يف مباريات
كثرية ،أصبح يستبعده من القامئة،
ليجعل الالعب يجلس يف املدرجات،
وبــدا أن املــدرب يريد أن يشــعر
فلورنتينو برييز ،رئيس ريال مدريد،
ً
مستهلكا.
بأن النجم اإلسباين بات
وبعيدًا عن املنظور الريايض ،فإن
إيسكو ميلك أسبا ًبا اجتامعية متنعه

من مغادرة إسبانيا ،حيث أن لديه ابن
يعيش بني مالقة ومدريد.
ً
طفل من
كام أن إيســكو ينتظر
رشيكته الحالية (ســارة سالمو)،
ولذلك فإن قرار مغادرة إســبانيا هو
آخر أمر يخطط للقيام به يف املوسم

األمناء  /متابعات :
جدد نادي باريس سان جريمان
الفرنــي ،اهتاممــه بالتعاقد مع
نجم نابويل ،خــال فرتة االنتقاالت
الصيفية املقبلة.
وذكر موقع "توتو مريكاتو" ،أن
ســان جريمان وضع خطته لسوق
االنتقــاالت املقبل ،مشــرا إىل أن
الربازيــي آالن ماريز لوريرو ،العب
وســط نابويل ،يعد ضمــن أهداف
النادي البارييس.
وأضــاف أن باريــس ســيعود
للتفاوض مــن جديد عىل ضم آالن،
يف الصيف املقبل ،بعدما فشل النادي
يف جلبه خــال فــرة االنتقاالت

الشتوية املاضية.
وأشــار املوقــع إىل أن نيامر دا

األمناء /لودر  /عارف أحمد

احتضنت قاعــة مكتب الرتبية والتعليم مبدينــة لودر محافظة أبني
صباح أمس اختتام فعاليات املســابقة الثقافيــة العامة لطالب مرحلة
التعليــم الثانوي والتي أقيمت برعاية محافظ أبني اللواء أبوبكر حســن
سامل وبتنظيم قسم األنشطة املدرسية مبكتب الرتبية وبدعم من مدير
عام لودر االستاذ عوض عيل النخعي ومبشاركة  10مدارس ثانوية وزعت
إىل مجموعتني بحيث يصعد اول كل مجموعة إىل الدور النهايئ.
فعالية الختام بدأت بأي من الذكر الحكيم ثم كلمة ألقاها رئيس قســم
األنشطة املدرسية األستاذ قاسم محمد صالح أبدى فيها حسن انطباعه عن
هذه املسابقة ملا تكتسبه من أهمية يف بث وخلق روح التنافس اإليجايب
لدى املتســابقني بصوره أمثل ..مشريا إىل أن املســابقة هذه تعد مكونا
من مكونات منظومة األنشطة املدرسية التي تتجسد يف امليدان الرتبوي.
.مثنيا عىل كل من دعم وأرشف وشارك يف إنجاح هذه الفعالية .
بعد ذلك جرت وقائع اختتام املسابقة الثقافية بصورة حسنة ومرضية
سادها روح التنافس الرشيف بني املتسابقني والتي أفضت يف األخري إىل
فــوز ثانوية عمر عبد العزيز الحضن بالعالمــة الكاملة  80درجة من 80
وبفارق  11نقطة عن ثانوية الواحدي زاره الذي جاءت ثانيا .
بعد ذلك قام األخوة رئيس قســم التعليم العــام مبكتب الرتبية عيل
عبدالله اليافعي ورئيس قسم األنشطة املدرسية قاسم محمد و رئيس قسم
التوجيــه الرتبوي عزي عبد الحق بتكريم البطل والصيف بالجوائز العينية
والشهادات التقديرية كام جرى تكريم لجنة الحكام.

اختتام بطولة الدوري املدر�سي يف
حبيل جرب واملزاحمي وابن �سيناء �أبطاال
حبيل جبر  /وضاح احلاملي :

الحايل.
يذكر أن إيسكو يحظى باهتامم
من قبل أندية يوفنتوس ومانشسرت
سيتي وتشيليس يف املوسم الحايل،
وذلك قبــل عودة زيــدان إىل ريال
مدريد.

نيمار �سالح �سان جريمان لإبرام �صفقة من الكالت�شيو..

ســيلفا ،نجم سان
جريمــان ،قد يلعب
دورا يف الصفقــة
ً
من خــال الضغط
عــى مواطنه آالن،
إلقناعــه باالنتقال
لصفوف باريس.
ولفــت إىل أن
النــادي الفرنــي
يضــع  60إىل 70
مليون يورو إلمتام
صفقة ضــم آالن،
وهو مــا ال يتوافق
مع طموحات أوريليو دي لورينتيس،
رئيس فريق الجنوب.

توج فريــق ثانوية املزاحمي بطال للدوري املدريس الذي نظمه مكتب
الرتبيــة والتعليم م /حبيل جرب مبحافظة لحج برعاية مدير عام املديرية
االســتاذ بديــع
محمــد احمــد
وذلــك يف املباراة
النهائيــة التــي
جمعت الفريقني
عــى ملعــب
الشهداء باملديرية
بعد فــوزه عىل
ثانويــة خــران
بــركالت الرتجيح
بعــد التعادل يف
الوقــت االصيل
بهدف ملثله .
املبــاراة التي حرضها عدد من الشــخصيات الرتبوية وأدارها الحكم
عميد صايل  ،تقدم فيها فريق ثانوية املزاحمي بواســطة الالعب عبدالله
عىل ثابت يف بداية الشوط الثاين بينام سجل هدف التعادل لثانوية خريان
الالعب نصار يف منتصف الشــوط نفسه لتنتهي املباراة بالتعادل ليحتكم
الفريقان لرضبات الجزاء الرتجيحية والتي استطاع العبو ثانوية املزاحمي
الفوز بها ليتوج بطال للدوري املدريس .
وجــاء تأهل ثانوية املزاحمي بعد تصدره تجمع ثانويات العســكرية
وعبد املنترص يف حني تأهل فريق ثانوية خريان بعد تصدره تجمع ثانويات
الشعلة والكرهية .
وعىل مســتوى التعليم األسايس توج فريق مدرسة ابن سيناء بطال
للمسابقة وحل فريق مدرسة خريان وصيفا له .
وبعــد انتهاء املباريات تم تكريم املــدارس الرياضية للتعليم الثانوي
واالســايس الفائزة يف البطولة حيث تم تكريــم ثانوية املزاحمي بكاس
بطولة الدوري للتعليم الثانوي وتكريم مدرســة ابن سيناء بكاس بطولة
الدوري للتعليم االسايس .

