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احتاد االعالم الريـا�ضي يدعو جمعيته العمومية لالنعقاد بعدن

ً 60
مليونا حت�سم م�صري جنم بر�شلونة

عدن  /خاص :

تعقد الجمعيــة العمومية لفرع اتحاد اإلعالم الريايض بعدن
اجتامعهــا األول اليوم األحد  ١٤إبريــل ٢٠١٩م بعد إعادة إحياء
االتحاد العام بقرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة
لالتحــاد العام وذلك يف قاعة مكتب الــوزارة يف مبناها الكائن
عرصا.
بنادي التنس العدين بالقطيع عند الرابعة والنصف
ً
وتهيــب اللجنة بكل أعضــاء االتحاد فرع عدن الســابقني
واملســتجدين بحضور هذا االجتامع التشــاوري لتشكيل لجنة
جديــدة للفرع ورفع أســاء مــن يختارونهم للجنــة املؤقتة
إلقرارها ورفعها ملكتب الشباب إلصدار قرار التكليف لحني إجراء
االنتخابات العامة.
ويتبع هــذا االجتــاع اجتامعات مامثلــة يف محافظات
حرضموت وتعز ولحج والضالع وأبني وشبوة ومأرب واملهرة.
ويعزم االتحاد العام لإلعالم الريــايض عىل تجديد عضوية
األعضاء الســابقني ومنح العضوية الكاملة للمســتجدين من
الذين برزوا بقــوة يف التغطية اإلعالمية الرياضية يف الصحافة
واإلعالم املريئ واإلذاعي واملواقــع اإللكرتونية بعد حالة الجمود
عاما.
التي استمرت ً ١٦

اختتام الدوري الكروي مبدر�سة اخلديرة بلودر

لودر  /األمناء  /عارف أحمد :
اختتمت مدرسة الشهيد عوض
أحمــد للتعليم األســايس مبنطقة
الخديرة مبديريــة لودر صباح أمس
دوريهــا الكروي الــذي نظمته يف
إطار خطة نشــاطها اآلصفي للعام
الدرايس الحايل مبشــاركة جميع
الشعب الصفية باملدرسة.
اختتام الــدوري جاء عىل وصله
رائعة مــن التنظيم الــذي حرصت
عليــه إدارة املدرســة ممثلة باملدير
جالل الســعيدي من خــال إقامة
املباراة النهائية التي جمعت فريقي
الصف الثامن والتاســع أمام فرحة
تالميــذ املدرســة وأوليــاء األمور
والهيئة اإلدارية والتعليمية باملدرسة
وعدد من الشــخصيات االجتامعية
باملنطقة ...وقــدم الفريقان مباراة
كبــره حفلت بالكثــر من عنارص
التشــويق واالثارة ليكــون الختام
مســكا يف نهاية املطــاف لالعبي
الصف الثامن وعــر رضبات حرق
األعصاب ( )2/3بعد انقضاء الوقت

األمناء  /متابعات :

أكد تقرير صحفي إسباين ،امس السبت ،أن  60مليون يورو هي كلمة
الرس يف رحيل نجم برشلونة عن قلعة "كامب نو" يف الصيف املقبل.
ً
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلســبانية ،فإن برشــلونة مل
ً
يضــع مثنا للكروايت إيفان راكيتيتش ،من أجل حســم رحيله عن الفريق
الكتالوين ،ولكن تقديرات املريكاتو حددت قيمة الالعب بـ 60مليون يورو.
وأشارت إىل أن إنرت ميالن يتوقع حســم صفقة راكيتيتش مقابل 60
مليون يورو ،رغم أنه سيفاوض برشلونة لتقليل هذا الرقم.
وجاء ســعر النجم الكروايت بناء عىل وجود استعداد من باريس سان
جريمان لدفع  60مليو ًنا ،من أجل حسم الصفقة يف الصيف املايض.
وبــات وضع راكيتيتش صع ًبا يف برشــلونة ،بعد أن تعاقد األخري مع
الهولندي فرينيك دي يونج من أياكس.
يذكــر أن العديد من التقاريــر أكدت أن إدارة برشــلونة تخطط لبيع
راكيتيتش ،ولكن املدرب اإلســباين إرنســتو فالفريدي يتمسك باستمرار
الالعب الكروايت.

رف�ض فالفريدي يدفع �إنرت
ميالن نحو رجل جوارديوال

األمناء  /متابعات :

األصيل بالتعادل االيجايب بهدف يف
كل شبكة.
وعقب نهاية اللقــاء تم تكريم
أفضل العــب يف الــدوري حمدي
الصالحــي والهداف ســامل نارص

وأفضل حارس محمد الجعميل ..بعد
ذلك صعد فريق الصف الثامن بقيادة
املدرب األستاذ حسني بلويل ألستالم
الكأس وســط احتفال كبري من قبل
أنصاره من الطالب.

مدر�سة ال�صديق بردفان تختتم �أن�شطتها الريا�ضية ..

ردفان  /وضاح احلاملي :
اختتمت منافسات النشاط الريايض مبدرسة الصديق
بردفان لهذا العام والذي ينظمه قسم االنشطة باملدرسة
 ،حيث فــاز باللقاء الختامي الذي جرى عىل ملعب الفقيد
جابر صباحا طالب الصف التاسع شعبة ( أ ) عىل شعبة

( ب ) يف الصف نفســه بثالثة أهــداف مقابل هدف بعد
مباراة جميلة شهدت تنافسا كبريا  ،سجل االهداف حامدة
عبدالحكيم هدفني وحمود عمر هدف الشــعبة ( أ ) يف
حني ســجل الهدف الوحيد للشــعبة ( ب ) الالعب فضل
عميس ليتسلم طالب الشعبة ( أ ) كأس الدوري املدريس
لهذا العام
 ..وعىل مســتوى الجوائز
الفردية حصــل الالعب حامدة
عبدالحكيم جائزة هداف الدوري
والالعب عبده عبدالرقيب أفضل
العب كــا حصل زايــد هادي
جائزة أفضل العب واعد ومحمد
سلامن أفضل حارس .
حض اللقاء مدير املدرســة
مختار مهدي ومســئول قسم
االنشــطة بالرتبية عبــد الله
مهدي عبيــد ورئيــس دائرة
الشــباب باملجلــس االنتقايل
األستاذ حســن قاسم ورئيس
الهيئــة الرياضيــة باملجلس
الكابنت عفيف محسن ومسئول
األنشطة باملدرسة سيف جواس
والشــخصية االجتامعية عبده
عميس .

تحســبا الحتامل فشله يف التعاقد مع
وضع إنرت ميالن خطة بديلة،
ً
الكروايت ،إيفان راكيتيتش ،العب وسط برشلونة.
وبحســب صحيفة "توتوســبورت" اإليطالية ،فإن إدارة النرياتزوري
وضعت األملاين ،إلكاي جوندوجان ،نجم مانشســر سيتي ،ضمن قامئة
أهدافها يف سوق االنتقاالت.
وأشــارت الصحيفة إىل رغبة بيبي ماروتا ،املدير التنفيذي لإلنرت ،يف
التحرك صوب العب بوروســيا دورمتوند السابق ،يف حال التأكد من عدم
قدرته عىل خطف راكيتيتش من البلوجرانا.
ويستهدف إنرت راكيتيتش منذ فرتة طويلة ،لكن رفض مدرب البارسا،
إرنستو فالفريدي ،يعوق إمتام الصفقة.
و ُيقدر ســعر جوندوجان بحوايل  40مليون يــورو ،رغم قرب نهاية
تعاقده مع املان سيتي ،يف صيف .2020
ويعــول بيب جوارديوال ،مدرب الســيتي ،عىل الــدويل األملاين كأحد
عنارصه األساســية ،حيث خــاض  42مباراة وســجل  5أهداف بقميص
الفريق ،هذا املوسم.

