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لودر/ األمناء/ عارف أحمد:

يف جوي ريايض تنافيس، اختتم عىل 
الريايض  زارة  نادي شــباب  أرضية ملعب 
يف مديرية لــودر محافظة أبني دوري 14 
أكتوبر الكروي التنشــيطي والذي نظمته 
لودر  الرتبية  بكليــة  االنتقايل  منســقية 
مبناسبة احتفاالت شعب الجنوب بالعيد الـ 
59 لثورة 14 أكتوبر املجيدة، وتحت إرشاف 
االنتقايل يف  للمجلــس  املحلية  القيــادة 
املحافظة، والذي أقيم برعاية الرئيس القائد 
عيدروس الزبيدي وشارك فيه طالب الكلية 

من مختلف التخصصات وبواقع )6( فرق.
وقــد ظفــر باللقــب فريــق اللغة 
اإلنجليزية إثر فوزه عىل فريق الحاســوب 
)4/5( بــركالت الرتجيح  بعــد تعادلهام 

بهدف يف كل شبكة يف املباراة النهائية التي 
جمعتهام عرص االثنني يف مواجهة قوية وحامســية تقاســم من 

خاللها الفريقان السيطرة عىل مجريات اللعب خالل شوطي اللقاء.
• ويف الختام قام رئيس منســقية االنتقايل بكلية الرتبية لودر 
الدكتور عمر محمد الزغيل مبعيــة مدير مكتب الرتبية والتعليم م/

لودر األســتاذ عيل عبدالله نارص اليافعي بتكريم فريق قسم اللغة 
اإلنجليزية بكأس البطولة مع مبلغ مايل وفريق قســم الحاســوب 

مببلغ مايل.
• أدار اللقاء النهايئ الكابنت نــارص القغعي مبعية محمد عيل 

اليافعي وعامد حمدي مقصع.

األمناء/ متابعات :

صحفي  تقرير  أفــاد 
آرســنال  بأن  إنجليــزي، 
ينوي ضم البلجييك يوري 
وســط  العب  تيليامنس، 
صفقة  يف  سيتي،  ليسرت 
املوسم  بنهاية  حر،  انتقال 

الجاري.
تعاقد  تعاقد  وينتهي 
يف  عاًما(   25( تيليامنس 
بنهاية  باور،  كينج  ملعب 
هذا املوســم، دون توصل 
حتى  التجديد  حول  التفاق 

اآلن.
صحيفــة  وبحســب 

»إكســربيس« الربيطانية، فإن يوفنتوس 
تراجــع عن فكرة ضــم تيليامنس، وترك 

الطريــق ممهدا أمــام الجانرز لحســم 
الصفقة.

وأضافــت الصحيفــة، أن يوفنتوس 

يفكر يف التعاقــد مع الرصيي 
ميلينكوفيتــش  ســرجي 
سافيتش، العب التسيو، بداًل من 
تيليامنس، حيــث ميلك خربات 

كبرة يف الكالتشيو.
ضــم  آرســنال  وحــاول 
الربازيــيل دوجالس لويز، العب 
وسط أســتون فيال، مطلع هذا 
املوســم، وتحديًدا بعــد إصابة 
محمــد النني، لكنه فشــل يف 
التعاقد معه، بعد متســك ناديه 

به.
لتيليامنس،  بالنســبة  أما 
فيبدو أن صفقتــه أقرب كثًرا، 
حيث يرغــب الالعب يف خوض 
أنه صاحب  تجربة جديدة، كــام 

قرار تحديد مصره.

االمناء/ متابعات:

 أعلن االتحــاد اإلنجليزي لكرة القدم رســمًيا ، عدم اتخاذ 
أي إجــراء ضد الربازييل جابرييل ماجاليس مدافع آرســنال، أو 
اإلنجليزي جوردان هندرســون، العب ليفربول، بعد تشاجرهام 

خالل مواجهة الفريقني، التي انتهت بفوز الجانرز 3-2.
واشتبك الثنايئ يف الشوط الثاين من املباراة، بعد احتساب 

الحكم مايكل أوليفر ركلة جزاء آلرسنال.
وبحســب صحيفة »دييل ميل« الربيطانيــة، فقد تم تربئة 

الالعبني من ارتــكاب أي مخالفات بعد تحقيق أجراه اتحاد الكرة 
يف الخالف بينهام يف وقت سابق من هذا الشهر.

وأكــدت الصحيفــة، أنه تم إجــراء مقابلة مــع جابرييل 
وهندرســون، إىل جانب 6 العبني آخريــن، دون وجود أي إدانة 

للطرفني.
وأصدر االتحاد بياًنا، جاء فيه: »تلقى االتحاد شكوى بشأن 
حادثة تورط فيها العبان يف هذه املباراة )آرســنال وليفربول(، 

وبناء عليه، أجرى اتحاد القدم تحقيًقا شاماًل«.
وأضاف: »شــمل التحقيق أخذ أقوال الشــهود من املشتيك 
واملتهــم، إىل جانــب 6 العبني 
آخريــن كانوا عــىل مقربة من 
زوايا  املزعوم، ومراجعة  الحادث 
متعــددة من لقطــات الفيديو، 
والبحث عــن أدلة خرباء لغويني 

مستقلني«.
أي  يســمع  »مل  وتابــع: 
من الشــهود التعليــق املزعوم 
)بالعنرصيــة(، ونفــى الالعب 
هذا  بشدة  )هندرســون(  املتهم 

اإلدعاء طوال الوقت«.
وختــم: »يواصل اتحاد كرة 
االدعاءات  جميــع  أخــذ  القدم 
أي  وسيشجع  الجد،  محمل  عىل 
شخص يعتقد أنه كان موضوًعا 
أو شــاهًدا عىل اإلساءة لإلبالغ 
عــن ذلك مــن خــالل القنوات 

املناسبة«.

رياضـــة

األمناء / متابعات :

 أبدى النمســاوي دافيد أالبا، مدافع ريال مدريد، أســفه لسقوط الفريق يف فخ 
الهزمية للمرة األوىل هذا املوســم بخســارته 2-3 عىل يد اليبزيج األملاين، يف دوري 

أبطال أوروبا.
وقال أالبا إن فريقه »افتقد للكثافة منذ بداية املباراة« لكنه مل يرد تربير الخسارة.

وأوضــح: »افتقدنا للكثافة منذ البداية، اليبزيــج فريق ميتلك كثافة كبرة، وهو 
رسيع يف االنتقاالت من الدفاع للهجوم، جعلنا نرتاجع للخلف«.

وأضاف تعليقا عــىل غياب العبني يف حجم الفرنيس كريــم بنزميا عن املباراة 
»بالطبع عانينا بســبب افتقادنا لالعبني مهمني، فهــم لهم باع عاملي، لكننا رغم ذلك 
لدينا الجودة لتعويضهم، كام ســبق وأظهرنا يف السابق، كان علينا أن نخوض املباراة 

بشكل أفضل«.
واقرتب اليبزيج من ضامن تأهله إىل دور 16 للبطولة رفقه ريال مدريد بعدما رفع 
رصيده بهذا االنتصار إىل تسع نقاط، بفارق نقطة وحيدة خلف الريال، لينافسه عىل 
صدارة املجموعة يف الجولة األخرة، بينام يحل شــاختار ثالثا بست نقاط ثم سلتيك 

يف الرتتيب الرابع بنقطتني.

األمناء/ متابعات:

 كشــف تقرير صحفي إيطايل، عن موقف الرصيب دوسان فالهوفيتش، مهاجم 
يوفنتوس، بعد إصابته أمام بنفيكا.

وغادر فالهوفيتش، بالشوط الثاين من مواجهة البيانكونري أمام بنفيكا،  والتي 
خرسها فريقه بنتيجة 3-4، وودع عىل إثرها دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن فالهوفيتش هو من طلب التبديل 
خالل مواجهة بنفيكا، بسبب شــعوره بآالم يف منطقة العضلة املقربة، وتخوفه من 

تفاقم اإلصابة.
ومن املرجح أن يخضع الالعب لفحوصات طبية عند عودة الفريق إىل تورينو.

من�سقية النتقايل بكلية تربية لودر تختتم بطولة 14 اأكتوبر الكروية بتتويج فريق اللغة الإجنليزية بطًل

يوفنتو�س يف�سح الطريق اأمام اآر�سنال ل�سم جنم لي�سرت

الحتاد الإجنليزي ي�سدر حكمه يف واقعة هندر�سون وجابرييل

األبا يحلل اخل�سارة اأمام ليبزيج

الك�سف عن طبيعة اإ�سابة فلهوفيت�س


