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األمناء/ متابعات :

مدافع  مينــدي،  بنجامــن  تلقــى 
أثناء  مانشســر ســيتي، صدمة كربى 
مبدينة  االحتياطي  الحبــس  يف  تواجده 

ليفربول.
وكانت الرشطة الربيطانية قد اتهمت 
ميندي باالغتصاب، بعد 3 شكاوي ُقدمت 
عاًما،   16 أعامرهم  تتخطى  أشخاص  من 
يف الفرة ما بن شــهري ترشين األول/

أكتوبر 2020، وآب/أغسطس 2021.
سبورتس«،  »ســكاي  لشبكة  ووفًقا 
حددت  كــراون  تشيســر  محكمة  فإن 
يوم 24 يناير/كانون ثــان 2022 موعًدا 
ملحاكمة الالعــب الفرنيس، وهو ما يعني 
أن األخري ســيظل يف الســجن حتى هذا 
التاريخ، بعد أن رفضــت املحكمة إطالق 

رساحه بكفالة الشهر املايض.
الجلسة  أن  إىل  الشــبكة  وأشــارت 
األخــرية مليندي، مل تشــهد توجيه التهم 
إليه، ومل يتم تقديم أي التامسات خاللها، 
لكنها تناولت إىل حد كبري األمور اإلدارية 

قبل املحاكمة.

وسُتعقد جلسة استامع أخرى، يف 15 
نوفمرب/ترشين ثــان، وقالت إليانور لوز 

كيو يس، محامية ميندي، إنها ســرفض 
التهم املوجهة لالعب يف ذلك التاريخ.

سيئون / األمناء / خاص  :

يف ملسة وفاء رائعة كرمت السلطة املحلية بوادي حرضموت 
ممثلة مبكتب الشــباب والرياضة الكابنت عدنان أحمد ســبوع 
العب نادي التــالل واملنتخبات الوطنية الســابق ونائب رئيس 
النادي حاليا بوســام رشيف وهدية تذكارية مقدمة من مكتب 

الشباب والرياضة واألرسة الرياضية بوادي حرضموت .
وجاء تكريم الكابنت عدنان ســبوع  خالل مباراة كرة السلة 
بن امليناء وشــعب حرضمــوت ، من قبل األســتاذ عبدالهادي 
التميمي الوكيل املساعد لشؤون الوادي والصحراء ومدير مكتب 
الشــباب والرياضة بالوادي رياض الجهوري ، عرفانا واعرافا 
بالعطــاءات الكبرية التي قدمها العبــا يف صفوف نادي التالل 

واملنتخبات الوطنية يف حقبة مثانينيات القرن املايض .
ويعترب الكابنت عدنان أحمد سبوع الذي يتواجد حاليا مبدينة 
سيئون عىل رأس بعثة الفريق السلوي املشارك يف تجمع سيئون 
، واحدا من االســامء الجميلة ذات قيمة كروية كبرية يف تاريخ 

كرة القدم العدنيــة والجنوبية ومرت عرب بوابة نادي التالل وكرة 
القدم العدنية استطاعت يف وضع بصمتها يف مالعب كرة القدم 
، وكانت مثاال ومنوذجا يف تقديم صورة مرشفة لكرة القدم عىل 

املستوى الخارجي .

مكيراس/ األمناء / بدر مقيبلي:

 ضمن منافسات دوري باصغري املسبحي لكرة 
القدم النسخة الخامســة مبديرية مكرياس وعىل 
ملعب نادي شــباب مكــرياس بحضور جامهريي 
كبري حقق فريق الصداقة من مديرية البيضاء فوزا 
عريضا عىل شــباب الهجر مــن مديرية مكرياس 
سداسية رائعة أســعدت جمهور الصداقة ومحبي 
الساحرة الذين غطوا جوانب ملعب البطولة بالطول 

والعرض. 
دشــن مسلســل أهداف الصداقة محمد غالب 
لينتهي الشوط االول 2 صفر .. ويف الشوط الثاين 
أضاف الصداقة 4 أهداف سجلها تباعا أحمد صالح  
ومحمد غالب وعبد القــوي العامري وكان الختام 
مســكا بهدف نجم املباراة وصاحب الجائزة جالل 

سامل.
املجموعة  الصداقــة  يتصدر  النتيجــة  وبهذه 
الثالثة برصيــد 4 نقاط و7 اهــداف والعقلة ثانيا 
برصيــد 3 نقاط  وعوين ثالثــا برصيد 3 نقاط من 
مباراتــن والصقر رابعا برصيــد نقطة من مباراة 

وشباب الهجر اخريا بدون.

رياضة

األمناء / متابعات :

وصل الربازيليون كاسيمريو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور واألوروجوايئ 
فيديريكــو فالفريدي، الذين لعبوا فجر أمس مباريات مع منتخبيهم ضمن التصفيات 
املؤهلة ملونديال قطر 2022، وشــاركوا يف الحصة التدريبية التي أجراها فريق ريال 

مدريد ، استعدادا الستضافة سيلتا فيجو اليوم األحد.
ويفتح فريق ريال مدريد أبواب ملعب »سانتياجو برنابيو« للمرة األوىل بعد 559 
يوما من اإلغالق للقيام بأعامل إصالح، ويســتضيف ســيلتا فيجو، ضمن منافسات 

الجولة الرابعة من بطولة دوري الدرجة األوىل اإلسباين »الليجا«.
وبحســب ما جاء يف بيان ريال مدريد عىل موقعه الرسمي، فأجرى كاسيمريو 
وميليتاو حصة تدريبية منفردة بعد مشاركتهام أساسين يف مباراة منتخب الربازيل 
األخرية التي جمعته مبنتخب بريو، بينام تدرب فينيســيوس، الذي جلس عىل مقاعد 

البدالء طوال اللقاء الدويل األخري، بصورة طبيعية مع املجموعة.

األمناء / متابعات:

قرر االتحاد الدويل لكــرة القدم »فيفا« رفع اإليقاف املؤقت عن مجموعة من 
العبي الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وكان الفيفا أوقف الالعبن املتخلفن عن الســفر يف األجندة الدولية األخرية 
ملدة 5 أيام يف وقت سابق.

ووفقا لشــبكة »سكاي سبورتس« الربيطانية، ســمح الفيفا لالعبن املشار 
إليهم املنتمن ملنتخبات الربازيل وتشــييل واملكســيك وباراجواي، باملشاركة هذا 

األسبوع يف الربميريليج.
وأشارت الشبكة الربيطانية إىل أن الفيفا اتخذ هذا القرار بعد محادثات مكثفة 
مع االتحاد اإلنجليزي ورابطــة الربميريليج، وبعد موافقة اتحادات كرة القدم يف 
الربازيل وتشييل واملكسيك وباراجواي عىل التنازل عن حقهم بشأن تقييد مشاركة 

الالعبن ملدة 5 أيام.
وذكــرت أنه تم التوصل إىل القرار يف وقت متأخــر من ليلة الجمعة، قبل بدء 

مباريات الجولة الرابعة من الربميريليج بأكرث من 12 ساعة.

ريال مدريد ي�ستعيد الرباعي ال�سداقة يحقق اأكرب فوز يف دوري با�سغري امل�سبحي مبكريا�س
الدويل ا�ستعدادا ل�سيلتا فيجو

الفيفا يعفو عن العبي الربميريليج

بنجامني ميندي يقبع يف ال�سجن حتى يناير

مكتب ال�سباب والريا�سة بــــــــوادي 
ح�سرموت يكرم النجم الكبري عدنان �سبوع


