
الثــــورة ��א��
www.althawranews.net

15 Saturday : 11 Thu Alqada 1435
6 Sep  2014 - Issue No. 18188

6 سبتمرب 2014م - العدد 18188السبت  10 ذو القعدة 1435ه

� א
	�א���� .�

ــييل، يوم األربعاء، إثر تعرضه ألزمة قلبية  بوفاة كارلوس بارا، العب ديبورتس كويليكورا التش
ــيلية سانتياغو، يكون  ــتينو عىل أحد مالعب العاصمة التش أثناء مباراة ودية أمام فريق بالس
ــث أن إصابة  ــه الدولية، حي ــل أهمية عن بطاقت ــرا رضوريا ال يق ــي لالعبني أم ــص الطب الفح

الالعبني بأمراض قلبية، وممارستهم للنشاط املكثف تكون نهايتها كارثية بموت الالعب.

ــافيدرا، طبيب نادي ديبورتس، لوسائل اإلعالم، إن املتوىف كارلوس  قال لويس س
ــوط األول،  ــقط بعد مرور عرشين دقيقة لعب يف الش يبلغ من العمر 23 عاماً، وس
ــعاف  ــة، فيما باءت جميع محاوالت اإلس ــكتة قلبي ــت اإلصابة عبارة عن س وكان
ــاكل  ــادي أن الالعب لم يكن يعاني من أية مش ــدت إدارة الن ــل، يف حني أك بالفش

صحية، فيما أصيب جميع أعضاء الفريق بالذهول والصدمة.

ــتتعارض  ــاقتها إدارة النادي غري مقنعة، خاصة وأنها تتعارض أو س قد تكون املربرات التي س
ــرض فحوصات وقائية  ــدم، والقايض ف ــره االتحاد الدويل لكرة الق ــبق أن أق ــا بعد مع ما س فيم
ــاركني يف جميع البطوالت الدولية، بعد ظاهرة املوت املفاجئ  إجبارية عىل قلوب الالعبني املش
املتفاقمة حيث تفاجئ تلك الظاهرة ما يقارب األلف ريايض يف السنة، حسب التقرير الرسمي 

الصادر عام 2008م.

من هنا تتضح لنا األهمية الكبرية للطب الريايض، والذي لألسف يف بالدنا ال يعدو 
ــن مجرد مدلكني يرافقون الفرق الرياضية ، وغري متخصصني يف الطب البرشي  ع
ــني ، فوجود أطباء أكفاء ال يقل أهمية عن وجود الكادر  ــا نذر من املتخصص ،إال م
الفني أو اإلداري الكفؤ.. ولكن الفرق الرياضية يف بالدنا تستسهل األمر من جهة، 
ــيكون انفع لو أعطي  ــرى أن تخصيص مبلغ مايل للطبيب س ــن جهة أخرى ت وم

للمدرب أو اإلداري.

ــبة يجب تفعيل اللجنة الطبية لالتحاد، بحيث تقوم بإجراء الفحوصات الطبية لكل  باملناس
ــات فجائية عىل العبي  ــة، وكذا عمل فحوص ــالف فئاتهم العمري ــي املنتخبات عىل اخت العب
األندية الرياضية كعينة عشوائية من جهة كجانب احرتازي، ومن جهة أخرى كجانب وقائي 
ــكتات قلبية إذا كان الالعب يعاني مسبقا من  ــطات، أو تفادي التعرض لس ضد تعاطي املنش

األمراض.

ــباب والرياضة  ــرى وحتى وزارة الش ــدم أو االتحادات األخ ــب اتحاد الق يف مكات
ــات الصحية لالعبني..  ــد إدارات متخصصة باملتابع ــة االوملبية، هل توج واللجن
متأكد أن ذلك غري متوفر، بدليل أننا ما زلنا نستجدي الحكومة أن تقر املصفوفة 
ــرتكني يف  ــة للتامني الصحي، ليس لالعبي املنتخبات الوطنية بل لكل املش الالزم

املنظومة الرياضية.

ــرا وأقامها مركز الطب الريايض،  ــيد بدورة الطب الريايض التي أقيمت بصنعاء مؤخ وهنا نش
ــادات واألندية الرياضية.. فحياة  ــم يتم تعميمها لكافة االتح ــا بالتأكيد غري كافية إذا ل ولكنه
ــني مهمة جدا فهي رأس مال ليس الفرق الرياضية بل والوطن بأكمله ألنهم يمثلونه يف  الالعب

مختلف املحافل الخارجية

ــم يف إعطاء الالعب ما يحتاج من طاقة وكذا حمايته من األمراض  للغذاء دور مه
ــري الصحية أو التي  ــن املأكوالت غ ــىل الالعبني االبتعاد ع ــاب املناعة، فع واكتس
ــوىف عبدالله عقالن امللقب  ــة الصالحية، فلقد ت ــاع يف األماكن امللوثة أو منتهي تب
ــادة ابو حديد" والبالغ من العمر 36 عاماً والذي تناول مع زوجته دجاجاً  بـ"حم
ــا بعد خلودهما  ــمم تظهر عليهم ــاء، وبدأت أعراض التس ــداً يف وجبة العش فاس
ــور مكرس، لكنهما  ــفى الجمهورية بمديرية خ ــوم ، نقال عىل إثرها إىل مستش للن
ــني اليمنيني يف لعبة  ــهر الرياضي ــا معا ،رحمهما الله، ويعترب حمادة من أش توفي
بناء األجسام ، فاز ببطولة اليمن يف وزنه أكرث من عام باسم نادي امليناء الريايض، 

كما فاز بميدالية برونزية عربية يف تسعينيات القرن املايض.
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الطب الرياضي

الثــــورة إب/ صادق وجيه 
الِدين

انفرد فريُق أهيل صنعاء بصدارة الدوري 
ــدم؛ بفوزه  ــة الدرجة األوىل لكرة الق ــام ألندي الع
ــىل مضيفه فريق  قه ع ــني والغايل الذي حقَّ الثم
ــاد إب، يف املباراة التي جمعتهما بعد عرص  اتح
ــات الجولة  ــتاد إب، ضمن مباري ــس عىل اس أم

الثالثة من منافسات البطولة..
هذا الفوز جعل األهيل يرضب عصفورين 
ــع نقاط  ــده إىل تس ــد؛ إذ رفع رصي ــر واح بحج
مة الرتتيب، يف مقابل  أعطته حقَّ االنفراد يف مقدِّ
ــذي يطارده عىل  ــاق الفريق االتحادي ال أنه أع

الصدارة.
الشوط األول

ــتهالن  ــني  سيس ــع أن الفريق ــا نتوقَّ كنَّ
ــني الدفاعي  ــة تعتمد عىل التأم ــاراة بطريق املب
ــري أن ما  ــاع الهجومي، غ ــاب االندف ــىل حس ع
ــة  ــت الطريق ــد أن كان ــس، بع ــو العك ــدث ه ح
ــة واضحة من  ــائدة، وبرغب ــة هي الس الهجومي
ــذي حاول  ــن االتحاد ال ــذات م ــني، وبال الطرف
ــيلِّ األرض والجمهور، يف الوقت  اإلفادة من عام
ــة،  ــه الخلفي ــيل خطوط ــه األه ــق في ــذي أغل ال
ــدة الرسيعة الحريصة  مكتفياً بالهجمات املرت
ــكَّل  ــن العبيه، وش ــدٍد م ــام رسعة ع ــىل اغتن ع
ــد الجراني  ــىل ماج ــًة لصيقًة ع ــوه رقاب مدافع
ــاهيد، واألخري حصل عىل فرصة  والنيجريي س
ــى األهالوي بعد عرش دقائق فقط من  أمام املرم
ــتغاللها لكنه تابعها  ــة، كان باإلمكان اس البداي
ــيس.. وكاد  ــب للحارس عيل العن ــٍؤ لتذه بتباط
ــة مرتدة عرب  ــبقية بهجم ل األس ــجِّ ــيل يس األه
ــكري  د كرًة قويًة تألق ش ــدَّ كويف مومبو الذي س

الداهية يف التصدي لها..
ــًة يف  ــرث رغب ــاد كان األك ــم أن االتح ورغ
ــه التباطؤ  ــة؛ فإنه كان يعيب ــة الهجومي الناحي
يف  ــز  الرتكي ــف  وضع ــة  للهجم ــري  التحض يف 
ــد الخطوط، عىل  ــض النقالت البينية وتباع بع
ــكاً ومنضبطاً  ــذي ظهر متماس عكس األهيل ال

ــاً وفقاً  ــر طبيعي ــد يكون األم ــكل أفضل؛ وق بش
ــذي توفَّق  ح لألهيل ال ــي ترجِّ ــارق الخربة الت وف
ــع  ــق الرائ ــن طري ــدف األول ع ــجيل اله يف تس
ــى  ـــ25؛ إذ ارتق ــة ال ــس يف الدقيق ــد باروي محم
ــه إىل  ــن ركلة حرة وحوَّلها برأس ــرٍة ملعوبة م لك
ــكنت الزاوية البعيدة عن  املرمى االتحادي، س
ــذي عاد بعد خمس دقائق  الحارس الداهية، ال
وأنقذ مرماه من كرٍة رائعٍة وخطرٍة أبدع يف لعبها 
ــد عبدالحكيم الرسوري من الجهة  النجم محم

اليمنى، فأبعدها بقبضة يده إىل ركنية..
ــودة إىل أجواء  ــكان االتحاد الع وكان بإم
املباراة قبل نهاية الشوط األول، لكنه لم يحسن 
ــه، وخاصًة  ــنحت ل ــل مع أكرث من كرة س التعام
ــود من ركلة  ــا عمار باعب ــرة التي لعبه ــك الك تل
ــه مهيِّئاً لها  ــد الجراني برأس ــرة فلعبها ماج ح
ع  ة للمرمى، فترسَّ ــاهيد وهو يف مواجهة تامَّ لس

ــة التي يتواجد  ــه إىل الزاوي األخري بلبعها برأس
ــوط األول بهدف  ــه الش ــارس.. لينتي ــا الح فيه

أهالوي مقابل اليشء لالتحاد..
الشوط الثاني:

ــة  الناحي ــل  تفعي إىل  ــاد  االتح ــارع  س
ــة الثانية؛ فلم تمر  ــة مع مطلع الحص الهجومي
ــورًة بالغًة  ــكِّل خط ــدة ويش ــوى دقيقة واح س
عىل مرمى األهيل، بكرة عرضية عكسها البديل 
ــادة الزبريي  ــيل، ونجح حم ــد جارالله ع الواع
ــرية.. وألن  ــة األخ ــداً يف اللحظ ــتيتها بعي يف تش
ــت  ــد حمل ــارضاً؛ فق ــادي كان ح اإلرصار االتح
ــادل  ــدف التع ــجيل ه ــة تس ــة الخامس الدقيق
ــويل كاليما  ــع الكنغ ــطة املداف ــادي بواس االتح
مامبي جنو، عندما تابع كرًة لم يتوفق الحارس 
ــكنها  ــا، ليس ــيطرة عليه ــيس يف الس ــيل العن ع

ــة  ــاء إىل نقط ــداً اللق ــى، ميع ــرساه يف املرم بي
البداية..

ــة  افضلي ــادة  إع يف  ــل  التعدي ــهم  وأس
ــرك والخطورة ألصحاب األرض، غري أنهم  التح
ــليم، فضاعت  ــن اإلنهاء الس ــم يكونوا مجيدي ل
ــب أن العنيس  ــن هجمة، إىل جان ــم أكرث م عليه
ــن كرة، ككرة عيل  ــق يف إنقاذ مرماه من أكرث م تأل
ــيطرته  ــداد امللعوبة من الركلة الركنية، وس الح
ــل املنطقة بعد  ــديدة منري عبادي داخ عىل تس
فاصل رائع من التناقل السلس بينه والجراني، 
دها ساهيد دون القوة  ــدَّ ــيطر عىل كرة س كما س

املطلوبة..  
ــة  الهجومي ــاوالت  املح ــة  كثاف ــع  وم
ــيل ظلَّ  ــإن األه ــا، ف ــا عابه ــم م ــة، رغ االتحادي
ــرات املرتدة، يف  ــاً عىل اغتنام إحدى الك حريص
ظل إجادته التناقل الطويل بالكرة، يف ظل خلل 

ــط تفّرج  ــات االتحاد وس ــداً يف دفاع ــح ج واض
ــاءت الدقيقة الـ70 من  ــاز الفني، حتى ج الجه
زمن املباراة وتحمل معها الهدف الثاني لألهيل 
ــتفاد من خطأ  عن طريق كويف مومبو، الذي اس
ــي الذي  ــن امليتم ــع محيي الدي ــر للمداف العم
جاءته كرة وهو يف راحة تامة بمنتصف امللعب، 
ــت قدمه،  ــت من تح ــا فذهب ــاول أن يبعده فح
ليتابعها مومبو وينفرد فيها بالحارس الداهية 
ــة الجزائية ويضعها بأريحية  من خارج املنطق
ــط سخط اتحادي  ة يف الزاوية اليمنى، وس تامَّ

كبري من حدوث مثل هذا الخطأ املكلِّف..!!
ــد  ــول أمج ــرياً بدخ ــيل تغي ــرى األه وأج
ــن محمد الرسوري، يف حني  عبدالحكيم بدًال ع
ــن املتبقيني له بدخول  أجرى االتحاد التغيريي
ــليمان حزام بدًال عن منري عبادي، ثم فكري  س
ــي.. واجتهد  ــن ماجد الجران ــيش بدًال ع الحبي

ــل، وكان  ــن التعدي ــث ع ــون يف البح االتحادي
ــك، بدءاً من عرضية  ــم أكرث من فرصة لذل أمامه
ــية قوية  ــا ناجي أبالن رأس ــداد لعبه لعيل الح
اعتلت العارضة بقليل.. كما كانت هناك فرصة 
سانحة لتعزيز التقدم بهدف ثالث لألهيل، بيد 
ــتغالل الكرات املرتدة  ــم يجيدوا اس أن العبيه ل
ــن الفراغات التي  ــنحت لهم، بالرغم م التي س
كانت تظهر عىل الخطوط الخلفية االتحادية..  
ــاً وال أروع  ل هدف ــجِّ ــا مامبي أن يس وكاد كاليم
ــي"، لوال أن  ــة "دبل ك ــاد، بطريقة خلفي لالتح
ــت إىل ركنية..  ــاع وتحّول ــه اصطدمت بالدف كرت
ــاوالت قبل خمس دقائق من  وكانت أخطر املح
الوقت األصيل، عندما لعب باعبود كرًة عرضيًة 
ــا وتعود لبالل  ــار فيتم إبعاده ــًة من اليس هوائي
ــري الحبييش  ــن تمريرها لفك ــذي أتق راجح ال
ــتلمها األخري وتقّدم داخل املنطقة قبل أن  فاس
دها فيسيطر عليها العنيس عىل دفعتني،  يسدِّ
ــاب  ــقط فكري داخل املنطقة دون احتس ثم س
يشء من الحكم، وسط اعرتاض اتحادي داخل 
ــب وعىل دكة البدالء.. ولم يحدث يف الوقت  امللع
ــر أكرث من إجراء  ــتحق الذك بدل الضائع ما يس
ــال القديمي  ــول جم ــني بدخ ــن أهالوي تغيريي
ووجالل حزام بديلني عن محمد جعبل ونارص 
ــدايش.. ليطلق الحكم صافرته معلناً انتهاء  اله
ــيل بهدفني مقابل هدف وحيد  املباراة بفوز األه

لالتحاد..
لقطات رسيعة:

ــاعده  ــان، وس ــرم جمع ــاراة أك - أدار املب
ــا، وكان  ــيل زكري ــل ومحمد ع ــاب بارشاحي إيه
ــا إدارياً  ــاً، وراقبه ــي حكماً رابع ــار العرام مخت
نارص العبَّال، وفنيَّاً عادل عمر، ومن الفرع أمني 

غياث..
-  جماهري االتحاد حرضت وآزرت فريقها، 
ــاء الكثري عىل  ــا يف إضف ــا دوره ــن لهتافاته وكل
املباراة، بيد أن فريقها خذلها ولم يكن يف يومه.. 
ــاباته جيداً،  ــىل الجهاز الفني مراجعة حس وع
والوقوف بقوة أمام هذه الخسارة التي أرى أنها 

ناتجة عن أخطاء فنية بالدرجة األوىل..!

أهلي صنعاء كسب االتحاد وتصدرأهلي صنعاء كسب االتحاد وتصدر

الثــــورة عدن / خالد هيثم 

ــق فريق وحدة عدن فوزه االول يف الجولة الثالثة من دوري الدرجة  حق
ــاب ضيفه وحدة صنعاء بهدفني دون رد يف اللقاء  األوىل لكرة القدم عىل حس
الذي جمعهما عرص أمس بعدن ليحصد بذلك أول ثالث نقاط له يف الدوري.
ــض عطفا عىل ما  ــا توقعها البع ــوط األول مثلم ــم تمر مجريات الش ل
ــه العبو وحدة عدن يف جولتني ماضيتني، فجاء الحضور األخرض بيشء  قدم
ــن االختالف ليفرض عىل الضيوف العبي وحدة صنعاء أموراً عدة منها أن  م
ــري واقعهم املرتدي يف  ــلحوا بثقة قدرتهم عىل تغي ــي الوحدة العدني تس العب
ــذا اللقاء يف ملعبهم  وأمام جماهريهم التي لم تقرص ومألت مدرجات ملعب  ه
ــاك  ــدة يف منحى طيب  يف قدرة االمس ــو الوح ــد ... فظهر العب ــهيد حام الش
ــرة وخطرة عىل  ــرشوع الهجمة لتكون مؤث ــث عن آلية تنفيذ  م ــرة والبح بالك
ــذي دافع عن مرماه  ــهم عصام عبده ، ال ــات الوحدة الصنعاني وحارس دفاع
ــه الجيد يف التعامل الجيد يف الكرات العرضية ، وهو ما خفف الضغط  بتوقيت
ــوال ببعض الكرات من خالل  ــىل العبي الفانيلة الزرقاء ، الذين أوجدوا حل ع
ــاندة دائمة من " اندومبي" دون قدرة عىل  عبدالله العبيس وعيل حمود ومس

تحقيق الغاية منها.
ــاب األرض ان  ــون االخرض ، كاد أصح ــت وبأفضلية الل ــع مرور الوق وم
ــداف الذي أضاع  ــرسع العبهم وليد ك ــة 30 لوال ت ــبقية يف الدقيق ــوا االس ينال

ــاء ، وهي آخر  ــدة ، صنع ــن مرمى وح ــد امتار م ــانحة وهو عىل بع ــة س فرص
األشياء املميزة يف الشوط الذي انهى سلبي النتيجة.

ــوا أنهم  ــدن الذين أدرك ــر العبو وحدة ع ــي لم يتأخ ــوط الثان ويف الش
ــلبية ، فحققوا  ــاط املباراة ، يف تغيري نتيجة اللقاء الس ــادرون عىل انتزاع نق ق
ــبقية مبكرا يف الدقيقة الثالثة من هذا الشوط ، بعدما استفاد مهاجمهم  األس
ــلها  ــن خطأ دفاعي ليخطفها ويرس ــيش " الجيد" م ــريي بنياس ابات النيج

أرضية يف شباك الوحدة الصنعاني ، واضعا اللقاء يف منعرج جديد اشتعلت 
ــع معنويات العبو  ــذا اليشء ، لرتتف ــرضاء الباحثة عن ه ــه املردجات الخ في
ــة من العبي  ــت ردة الفعل الحقيق ــة ، وغاب ــي بصورة واضح ــرض العدن األخ
ــت الهجمة املؤثرة  ــف ، فغاب ــي تأتي باليشء املختل ــي الت ــدة الصنعان الوح
وظلت كراتهم بعيدة عن خشبات حارس الوحدة العدني "عمروس" ليتخذ 
ــاراً سعى فيه العبو الوحدة العدني اىل مضاعفة النتيجة فتحقق  اللقاء مس

لهم ذلك يف الدقيقة الـ20 من خالل هجمة منسقة أنهاها "كداف" يف الشباك 
، ليعطي العبه نفساً أفضل وأسبقية مريحة ، كادت أن تأتي بهدف ثالث لوال 
ــن العنربي الذي واجه املرمى وأضاع هدفاً ، فتصعبت فيها مهمة  ترسع حس
ــوي يف امللعب والفاقد  ــودة ، يف ظل وضعهم الفوض ــي وحدة صنعاء للع العب
ــاحة يف عمق وخلف دفاعات  ــتغالل الجيد للمس لالتزان يف نقل الكرة واالس
وحدة عدن ، التي تمرتست ولعبت بتطهري املنطقة الخطرة من أي كرة كيفما 
ــاهم يف تعطيل كثري من محاولت العبي الوحدة "صنعاء"  جاءت ، وهو ما س
ــات األخرية  ــن الجدية يف األوق ــيئ م ــوا عن تقليص النتيجة بش ــن بحث الذي
ــم، فضغطوا عىل دفاعات وحدة  ــوا فيها بأن األمور قد ذهبت منه حني أحس
ــد للدفاع الوحداوي  ــتماتة والرتكيز الجي ــدن من اكرث من جهة، إال أن االس ع
ــاذ هزاع ، كان لها  ــط بقيادة " الرائع" دائما  مع ــاعدة خط الوس العدني بمس
ــىل النتيجة حتى النهاية ليحقق وحدة عدن فوزه  مردود طيب يف الحفاظ ع
االول املستحق ، بهدفني نظيفني ، نال بهما أول ثالث نقاط ، فيما بقي وحدة 

صنعاء بدون أي فوز وبنقطتي تعادل يف الجولتني املاضيتني.
ــان  ــالل ناجي وعيل املبيض وحبيب النجار ونائل عوش ــاء ط أدار اللق

رابعا وراقبه عبدالقادر باجميل ومحمد املقبيل وعيل صالح من الفرع .  
ــالة ملحبي وحدة عدن .. األلوان الخرضاء عشق للجميع وليست  - رس
ــماء  ــتحق منكم يف هذا التوقيت ، اتركوا األس حكرا عىل احد فأعطوها ما تس
ــالتي  ــيئة وتبحث عن اليشء الخاص ,, هذه رس ألن األحداث برهنت أنها س

لكل أبناء ونجوم وشخصيات " األخرض العدني"..

االخضر العدين يسقط وحدة صنعاء بهدفني

ــة لالتحاد الدويل  ــزم مجموعة العمل التابع  تعت
ــة أجندة املباريات الدولية يف  لكرة القدم (فيفا) لدراس
الفرتة 2024-2018م، عقد اجتماع يوم االثنني املقبل يف 
ــد إقامة بطولة كأس  ــورخ، لبحث إمكانية تغيري موع زي

العالم 2022م يف قطر لتجري يف فصل الشتاء.
ــؤولني  ــهد االجتماع حضور عدد من املس وسيش
ــتديرة من بينهم خافيري تيباس  ــاحرة املس يف عالم الس
ــبانية املحرتفة، بهدف بحث  رئيس رابطة األندية اإلس
ــد التقليدي  ــتنجم عن تغيري املوع ــات التي س التداعي
ــهري يونيو  ــة املونديال، الذي يجرى دوما بني ش إلقام

ويوليو، عىل البطوالت املحلية يف دول مختلفة.

ــارك ممثلون عن بطوالت الدوري يف دول  وسيش
ــلمان بن  ــه س ــذا االجتماع الذي سريأس ــة يف ه مختلف
ــيوي لكرة القدم،  إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلس
ــتة اتحادات قارية تابعة للفيفا  بجانب مندوبني عن س

بجانب نقابات الالعبني.
ــهدت الفرتة املاضية جدال حول موعد إقامة  وش
املونديال يف قطر بسبب درجات الحرارة املرتفعة، حيث 
ــروي إىل فصل  ــة هذا العرس الك ــم اقرتاح تأجيل إقام ت

الشتاء من عام 2022 بدال من الصيف.

الثــــورة املكال / فهمي 
باحمدان 

ــوت  ــعب حرضم ــق ش ــَي فري ُمِن
ــارة موجعة 3 /1 من ضيفه فريق  بخس
ــي جمعتهما عرص  ــالل يف املباراة الت الت
ــارادم باملكال  ــب الفقيد ب أمس عىل ملع
ــن دور الذهاب  ــة الثالثة م ضمن الجول

للدوري العام ألندية الدرجة األوىل.
ــجل العميد  ــذه النتيجة يس وبه
ــا رصيده  ــوزه األول رافع ــق التالل ف فري
ــارة  ــد أن ُمني بخس ــاط بع ــع نق إىل أرب
ــام اتحاد اب وتعادل  الجولة املاضية ام
ــعب  ــاح فيما تجمد رصيد الش يف االفتت

عند نقطته الوحيدة.
التالل يتقدم والشعب يسيطر

ــاراة  للمب األوىل  ــة  الحص يف  
ــب  مللع ــروح  ال ــودة  ع ــهدت  ش ــي  الت
ــري اىل  ــودة الجماه ــارادم وع ــد ب الفقي
ــم  املدرجات التي افتقدها امللعب املوس
ــا بالنتيجة  ــرج التالل متفوق املايض خ
ــه الهداف  ــرب نجم ــجيله هدفني ع بتس
ــجل الهداف  ــربي الذي س ــد العن محم
ــرا يف الدقيقة الثامنة والثاني  األول مبك
ــوط األول،  ــن الش ـــ44 م ــة ال يف الدقيق
ــيطرة  ــرث س ــعب كان األك ــم أن الش ورغ
ــوط  ــتحواذا عىل مجريات هذا الش واس

ــباك نتيجة  ــم يتمكن من هز الش لكنه ل
ــربة والترسع  ــة الخ ــز وقل ــاب الرتكي غي

والكثافة الدفاعية التاللية .
ــد ازدادت  ــوط الثاني فق ــا الش أم
ــادال  وتب ــني  الفريق ــني  ب األداء  ــرية  وت
ــرتة كامل  ــذه الف ــهدت ه ــات وش الهجم
ــق، إذ  ــكل فري ــة ل ــريات القانوني التغي
ــاراة ..  ــعلت املب ــا وأش ــت حماس أحدث
ــص الفارق يف  ــعب تقلي ــتطاع الش واس
ــوط الثاني  الدقيقة الرابعة من زمن الش
ــي  ــل حلم ــب للبدي ــود طي ــد مجه بع
ــن حارس  ــرة م ــذي قطع ك ــص ال باحف
ــة لخالد عبدالاله  التالل ومررها عرضي
ــباك هدف النوارس  الذي وضعها بالش

الوحيد ..
ــو  ــه نح ــعب ضغط ــل الش وواص
ــى التاليل ونجحت تغيريات املدرب  املرم
اديب يف مواصلة التقدم غري أن كثرياً من 
ــت تنتهي بني اقدام مدافعي  الفرص كان
ــوائية .. لينجح  ــالل أو إهدارها بعش الت
التالل يف الدقيقة األخرية من الوقت بدل 
الضائع من تعزيز النتيجة بهدف ثالث 
ــوك، لينتهي  ــه بول دي ــطة محرتف بواس
اللقاء بفوز التالل بثالثة أهداف مقابل 
هدف رشيف لصاحب األرض والجمهور.. 
ــم  باحزي ــني  حس ــاراة  املب أدار 
ــان  ــيم نارص وغازي حس بمعاونة مكس
ــا إدارياً  ــاً وراقبه ــادل الرداعي رابع وع

عيل باشعيب وفنيا احمد بن عمرو ومن 
الفرع أنور سعدالله الرباكي.

يف خطوة جديدة لعلها تعمل شيئاً 
ــفري الحرضمي   ــع الس ــل وض ــد تجاه بع
ــعب وبمساندة الضيف   حمل العبو الش
ــلطة املحلية  ــد الس ــاليل الفتات تناش الت
ــة  ــوت التجاري ــاب البي ــار وأصح والتج

ــعب  ــق ش ــاكل فري ــل مش ــة ح الحرضمي
ــاعدة  ــم واملس ــم الدع ــوت وتقدي حرضم
ــي يف دوري  ــفري الحرضم ــاندة للس واملس
ــبابها  وش ــة  بالرياض ــام  واالهتم األوىل 

وايجاد داعم للنادي .

تصوير / محمد كرامه الجريري

ــأم   أكد املهاجم الفرنيس كريم بنزيما أنه بدأ يس
ــك الليلة املاضية  ــاء أهدافه، بعدما حدث     ذل من إلغ
خالل لقاء ودي امام إسبانيا، انتهى بفوز بالده بواقع   

.0 - 1
ــاهد اإلعادة، وال أعرف إن  ورصح بنزيما  "لم أش
ــن إلغاء الكثري من  ــلال، ولكنني بدأت أمل م كنت متس

أهدايف".
ــتمتعنا  ــا فزنا، لقد اس ــد أن "األهم إنن ــه أك ولكن

كثريا هذه الليلة".
واسرتسل "نحتاج إلعطاء صورة جيدة، وأعتقد 
ــز، رغم أننا قضينا بعض  ــكل متمي أننا قمنا بذلك بش

ــيطروا هم عىل الكرة كثريا.  اللحظات املعقدة، حني س
ولكن أعتقد أننا قدمنا فاجأناهم عرب هجوم مضاد".

ــتكماال  ــاراة تمثل اس ــاف بنزيما "هذه املب وأض
ــا فريقا، وما  ــد أننا قد صنعن ــال. أعتق ــدا للموندي جي

نقوم به يف التدريبات نستطيع نقله إىل املباريات".
ــة الليلة املاضية ضمن  ــد أقيمت املباراة الودي وق
ــم  ــات أم ــوار تصفي ــدء مش ــبانيا لب ــتعدادات إس اس
أوروبا 2016 التي تقام عىل أرض فرنسا، حيث يطمح 
ــكي للدفاع عن  ــل بوس ــنتي دي ــب املدرب فيس منتخ

لقبه.

ناشد السلطة المحلية حل مشاكل ومصاعب النادي

شعب حضرموت يخسر أمام التالل يف بارادم بثالثية

بنزيما : بدأُت َأَمّل من كرثة إلغاء أهدايف

اجتماع يف الفيفا ملناقشة مونديال قطراجتماع يف الفيفا ملناقشة مونديال قطر

مفكرة اليوممفكرة اليوم


