
عبدالرقيب فارع  الثــــورة/ 

ــم  ــن فريق وحدة صنعاء من حس تمك
ــعب إب بهدف  ــق ش ــه فري ــع ضيف ــه م لقائ
ــذي جمعهما عرص أمس  ــد يف اللقاء ال وحي
عىل ملعب الوحدة ضمن الجولة الرابعة من 

دوري الدرجة األوىل لكرة القدم.
ــاوالت  مح ــهد  ش ــاًال  إجم ــاء  اللق
ــباك الوحداوية  ــدغ الش ــدة لل ــعباوية ع ش
طيلة الـ90 الدقيقة إال أن الحظ لم يحالفهم 
ــة ألصحاب  ــت الغلب ــم فكان ــق الحل لتحقي
األرض والجمهور من خطف الثالث النقاط 

مطلع القسم الثاني.
 تعادل سلبي 

ــاء بهجوم متواصل  بدأ الضيوف اللق
ــطة الالعبني  صوب املرمى الوحداوي بواس
ــينا ومحمد العبيدي ورضوان  اديمي ادتس
ــة لكن الدفاعات  عبدالجبار واكرام القضاب
ــاعد وعيل  ــادة محمد عيل مس ــاء بقي الزرق
ــو  ــد وه املفي ــق  ــت دون تحقي ــارص حال ن
ــط  الضغ ــتمر  ليس ــدف  ه أي  ــجيل  تس
ــاعة األوىل حتى  ــع الس ــعباوي إىل الرب الش
ــم الهجمات  ــدة خصومه ــادل أبناء الوح ب
عرب الالعبني اندومبي وابايل بو نجييش وما 
ــة ان املهاجمني لم  ــاب الغزوات الوحداوي ع
يكونوا يف الجاهزية القصوى مما شكل عبئاً 
ــلون  ــني الذين كانوا يرس ــىل معظم الالعب ع
ــد إىل أجواء  ــاد العني ــذا ع ــم ل ــرات إليه الك
ــرى عىل  ــو األخ ــة تل ــنوا الهجم ــاء وش اللق
ــي حارس  ــام الحكيم ــارس عص مرمى الح
ــتوى  ــبق والذي كان عند مس ــيد األس الرش
الثقة امللقاة عىل عاتقه حيث خلص العديد 
ــة وتارة  ــارة إىل ركني ــرة ت ــرات الخط ــن الك م
أخرى إىل منتصف امللعب وبالجهة األخرى 
ــىل الهجمات  ــدة ع ــو الوح ــد مهاجم اعتم
ــة الخطأ من أقدام  ــدة التي أتت بطريق املرت
ــني  ــة املدافع ــوال يقظ ــم ول ــي فريقه مدافع
ــان  ــالء نعم ــدع ع ــادة املب ــعباويني بقي الش
ــكلت تلكم الهجمات خطورة عىل مرمى  لش
ــوا عىل تخليص  ــوت الذين عمل فرج بايعش

ــم أن األفضلية دانت  ــرات أوًال بأول، امله الك
ــي العنيد  ــم األول لالعب معظم فرتات القس
ــدة الحظ لهم  ــد ومعان ــرسع الزائ ــوال الت ول
ــم بكل أريحية  لخرجوا متقدمني بهذا القس
ــات ما بني الفينة واألخرى إىل  لتهدر الهجم

أن انتهى القسم األول بالتعادل السلبي. 
 هدف أزرق وتغيريات خاطئة 

القسم الثاني تغري نوعاً ما وعاد أبناء 
ــاراة عقب التغيريات  ــدة إىل أجواء املب الوح
ــذ الوهلة األوىل  ــرأت عىل الفريق من التي ط
ــيوم  حيث أرشك مدرب الوحدة االثيوبي س
ــيل حمود  ــدًال عن ع ــل نورتي ب ــدي داني كب
ــاً  ــي نوع ــن األداء الهجوم ــل ليتحس خلي
ــون الوحداويون  ــل املهاجم ــا، حينها عم م
ــعباوية بكرات  ــة الدفاعات الش عىل خلخل
ــديد املبارش ومرة  ــالل التس ــدة مرة من خ ع

ــرى من خالل التعمق إىل داخل صندوق  أخ
عمليات الخصم مما أدى إىل رفع معنويات 
ــرضاء ومازاد  ــباك الخ املهاجمني للدغ الش
ــعب رضوان  ــب الش ــروج الع ــني بلة خ الط
ــليمان  ــزل بدًال عنه س ــار الذي ن عبدالجب
ــرب خطأ للجهاز  ــيخ وهذا التغري كان أك الش
الفني، حينها تراجع مستوى الشعب عقب 
ــن أبناء الوحدة  ــروج الجوكر رضوان فش خ
ــى الفرج من  ــو األخرى إىل أن أت ــة تل الهجم
ــا ظاملة  ــض بأنه ــا البع ــزاء وصفه ــة ج ركل
ــل الصندوق  ــة املهاجم ابايل داخ بعد عرقل
األخرض لينربي لها اندومبي مطلع الدقيقة 

60 ليسكنها يف الجهة اليرسى كهدف أول.
ــد تعديل  ــاء العني ــاول أبن ــا ح بعده
ــد العبيدي  ــطة املزعج محم النتيجة بواس
ورفيقه الالعب البديل فواز قاسم الرصاص 

الذي حل بدًال عن اديمي ادتشا ليشكل إىل 
ــاً كما نزل معه  ــدي ثنائياً رائع جانب العبي
ــدًال عن صالح أحمد  ــب ماجد عقيل ب الالع
حسن ونزول ماجد لم يؤثر ألن بن عقيل لم 
ــن يف الفورمة املهم أن الالعب البديل فواز  يك
ــني ثمينتني للتعديل  الرصاص أضاع فرصت
والتقدم حينما انفرد بالحارس ووضعها إىل 
ــام الحكيمي وكانت  ــان الحارس عص أحض
ــة مطلع الدقيقة 85 وبعد ضياع  هذه الفرص
ــعباوي  ــة ازداد النهم الهجومي الش الفرص
ــوز، إال أن  ــول إىل الف ــة التعديل والوص بغي
ــتعجال الزائد ورعونة التسديد حالت  االس
ــادل وأهم ما جاء يف نهاية  دون تحقيق التع
ــدي الذي تم  ــد العبي ــاراة انفرادة محم املب
ــدوق حينها  ــن الصن ــىل مقربة م ــه ع إعاقت
ــب  العبو العنيد طالبوا بركلة جزاء ليحتس
ــل لكنها لم  ــا ماجد عقي ــم فاول نفذه الحك
ــة يف الدقيقة 92  ــذه الفرص ــتغل كانت ه تس
ــب كوقت  ــاراة والوقت املحتس ــن املب من زم
ــق عموماً  ــبع دقائ ــدر بس ــع املق ــدل ضائ ب
ــجيل أي  ضاعت الدقائق األخرية بدون تس
ــاب األرض  ــاء بفوز أصح ــي اللق يش لينته

بهدف وحيد.
 فالشات 

ــني  ــيل الحس ــدويل ع ــاء ال * أدار اللق
ــب ورابعاً  ــيل كلي ــايض وهام ــد ق ــة فه بمعي
ــا فنياً الحكم  ــدويل حمود املقفزي وراقبه ال
األسبق حسن قرمة وإداريا احمد السهيل.

* حرض اللقاء مدرب منتخبنا الوطني 
ــيخرج برؤية فنية  مريوسالف ويبدو أنه س

وقد يختار أكرث من العب.
* مسؤول أمن املالعب عارف اليوسفي 
ــارة  ــب خس ــف عق ــة املوق ــىل تهدئ ــل ع عم
ــوده الطيبة  ــوال جه ــعباوي ول ــق الش الفري

لحدثت أعمال شغب.. شكراً ألمن املالعب.
* رفعت يف اللقاء خمس كروت صفراء 

ثالث للوحدة واثنتان للشعب 
يف  ُدَوّن  ــي  الثان ــاعد  املس ــم  الحك  *
ــم  ــم محمد ناجي بينما االس ــف باس الكش

الصحيح فهد قايض.
تصوير/عصام الكمايل

املكال/ فهمي باحمدان
ــحر فوزا  ــمعون الش حقق  فريق س
مستحقا بثالثة أهداف مقابل هدفني عىل 
ــات التصفيات  ــاح مباري ــعب يف افتت الش
ــوت الرابعة  ــة لبطولة كاس حرضم األولي
ــي  ــاحل والت ــة الس ــدم  ألندي ــرة الق يف ك
جرت بينهما عرص أمس الجمعة بملعب 
ــن املجموعة  ــكال ضم ــارادم بامل ــد ب الفقي

الثانية للتصفيات .
ــل  تحوي ــن  م ــمعون  س ــن  وتمك   
ــتحق  ــارة يف هذا اللقاء إىل فوز مس الخس
ــعب الذي يخوض التصفيات  اذ كان  الش
ــجيله  ــدم بتس ــد تق ــف ق ــق الردي بالفري
هدفني دون رد  بدأها  يف الشوط األول الذي 
انتهى شعباويا بهدف قائد الفريق احمد 
الحوثري ثم عزز التقدم مهدي بامؤمن يف 
الشوط الثاني الذي انتفض فيه سمعون  
ــني  ــا يف الدقيقت ــة بدأه ــجل  الثالثي وس
ــق  والعب الخربة   ـــ19 والـ20 قائد الفري ال
املهاجم عوض الحرضمي وأضاف اسعد 
ــث يف الدقيقة 37 وهو  ــالم الهدف الثال س
الهدف الذي منح سمعون النقاط الثالث 

ــاراة بالبطولة ونال عىل اثر هذا  يف أول مب
ــرع اتحاد الكرة  ــوز الكأس املقدم من ف الف
ــة  الثالث ــرى  الذك ــبة  ــاحل بمناس بالس
ــخصية الرياضة الفقيد صالح  لوفاة الش

بحول.
ــام  مدير عام مكتب  وعقب املباراة ق
ــيل  ــن ع ــة محس ــباب والرياض وزارة الش
ــاد الكرة  ــس فرع اتح ــاس ومعه رئي العط
بالساحل درويش عبد الله سويد ونجل 
الفقيد األكرب إبراهيم صالح بحول وعدد 
ــعب  ــاء أندية ش ــخصيات ورؤس من الش
ــب  ــباب روك ــمعون وش ــوت  وس حرضم
ــمعون عوض الحرضمي  بتسليم قائد س

كاس الذكرى الثالثة للفقيد بحول .
أدار املباراة محمد بن بريك بمعاونة 
ــاس عىل  ــاد باعس ــي ورش ــدي البيت مج
الخطوط وعمر مرعي احتياطيا وراقبها 
ــي وفنيا  ــه الرباك ــعد الل ــور س ــا أن إداري
الدويل محمد العكربي وتواجد من الطب 

الريايض عارف عيضه.
ــة تتواصل يوم غد  مباريات البطول
األحد بإجراء املباراة الثانية بالتصفيات 
ــن  ــي  التضام ــني فريق ــتجمع ب ــي س الت

وشباب القارة ضمن املجموعة الثالثة .
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ــددة يف مختلف  ــواب متع ــايض من أب ــاة امليدان الري ــة كفت ــت اليمني دخل
ــث التواجد يف  ــن حي ــز، عىل األقل م ــور متمي ــح لها حض ــاب، وأصب األلع
ــا كان ليتقبل فكرة وجودها يف املجال الريايض، إال لتطور وعيه  مجتمع، م

من ناحية، واللتزامهما بالعادات والتقاليد والرشع من ناحية أخرى.
ــع  ــام الجمي ــريان باهتم ــة" كط ــدي "اليمني ــود أن تقت ن
ــن الوضع  ــكو م ــو نش ــا ونح ــايض.. تعبن ــب الري بالجان
ــىل الخطوط  ــاعد أي ريايض وهو يحجز ع ــذي ال يس ال
ــي كاد أن  ــا الوطن ــي، منتخبن ــوروا مع ــة.. تص الوطني
ــة نتيجة أن طريان  ــع يف املحظور ويدفع غرامة مالي يق
ــن مربمجة يف  ــا أو لم تك ــة أو ألغاه ــل الرحل ــة أج اليمني

األساس.
ــتطع أن توفر لهم  ــن املعيب أن الالعبني وهم يمثلون وطنا بأكمله، لم تس م
ــوم القائمة  ــا إىل ماليزيا، ولكي ال تق ــة عىل متنه ــم الوطنية رحل خطوطه
ــة نتيجة تأخره، حجزت له عرب  ــا يف حالة دفع االتحاد اليمني لغرام عليه

طريان آخر من مدينة جدة.
ــكره الخارجي  ــل معس ــال بدوره أج ــب رفع األثق منتخ
ــا  ــوم بواجبه ــىل أن تق ــا ع ــوط ذاته ــدرة الخط ــدم ق لع
ــا.. بالتأكيد ال  ــة بلده ــات وأندي ــي تجاه منتخب الوطن
ــوط الوطنية يف  ــىل اليمنية أن الخط ــرف القائمون ع يع
ــة للمنتخبات،  ــدول األخرى تخصص طائرات خاص ال
وتقوم برعاية األندية واملنتخبات الوطنية، وتدفع لهم 
بدل أن يدفعوا لها...باملناسبة، هل يعقل كما أشار األخ 
ــة- بأن بعثة  ــس اتحاد املصارع ــه املغربي –رئي ــد الل عب
ــكندرية اليوم الجمعة  ــكر االس ــتنهي معس املنتخب س
ــتعود إىل صنعاء فجر السبت من ثم تغادر إىل كوريا  وس
ــاط  ــد املباريات تكون عىل بس ــادم.. أكي ــد الق يوم األح

جوي.
ــافر مثال إىل إحدى دول شمال أفريقيا  عندما تريد أي بعثة رياضة أن تس
ــرب املرصية، وتنتظر البعثة أو  ــر، تقطع لها اليمنية الخط اآلخر ع كالجزائ
ــة غذاء، مع أن  ــكن أو وجب ــاعة يف مطار القاهرة، بدون س ــراد إىل 23 س األف
السعر هو ضعف ما كان سيدفع ألي طريان آخر... وهنا نتساءل عىل مدى 

كل هذه السنوات وال تذهب اليمنية إلحدى دول شمال أفريقيا؟؟
يف سفري األخري لحضور مؤتمر بالجزائر نهاية الشهر 
املايض، خاطبتني جامعة نايف العربية بالرياض أنها 
قطعت يل عىل طريان آخر غري اليمنية، وعندما سألتهم 
ــاعة  ــت التوقف يف اليمنية يصل إىل 23 س ــت بأن وق عرف
ــك أن املبلغ عىل  ــاعتني، ناهي بينما يف الطريان األخر س
ــم مع خطوط  ــذا يتعامل العال ــف.. هك ــة مضاع اليمني

الطريان.. أقل كلفة وأقل وقت انتظار "ترانزيت".
ــكلة الحالية هي يف العقلية التي تدير الطريان الوطني يف بالدنا، فهم  املش
ــرا ألن وزارة املالية ال  ــا نظ ــني مرغمون عىل امتطائه ــون أن الرياضي يعلم
ــرة ملرفق حكومي كاملرىض،  ــية أو أي تذك ــمية أو الدراس تقطع للوفود الرس
ــو الحكومة إىل تحرير  ــي بذلك تتحكم بهم.. وهنا أدع ــن طريقها، فه إال ع
ــاء املالية عىل  ــيخفف األعب ــب، وهذا س ــرض والطل ــب الع ــريان بحس الط
الدولة من جهة، وسيجعل اليمنية تراجع نفسها لتدخل معرتك املنافسة، 

وستكون الخدمة هي فقط من ترجع املسافرين إىل طريانهم الوطني.
ــىل أن تعامل  ــا أتحرس ع ــل عليها، بقدر م ــا ال أتحام أن
ــذا ما  ــفر عليها، وله ــون بالس ــم ملزم ــىل أنه ــا ع ركابه
ــادات  ــن أن االتح ــا أراه ــكوت..  وأن ــوى الس ــم س عليه
ــغ مبارشة إليها، لفضلت  ــة إذا ما أعطيت املبال الرياضي
ــعرهم  ــرتم أوقاته ويريح ركابه، ويش ــريان الذي يح الط

أنهم دفعوا مقابل السفر، وليسوا مسافرين تهريب.
ــة اليمنية الكثري،  ــون كبار قدموا للرياض ــة يف اليمنية هناك رياضي لألمان
ــر الريايض  ــا، لينقلوا الفك ــب العليا فيه ــم يتقلدون املناص ــا ال نراه ولكنن
إليها، وليجعلوها مؤسسة وطنية ترعى األندية واملنتخبات اليمنية، ألنها 

تحمل ذات االسم "اليمنية".

��� ����

اليمنية.. متى تكون رياضية؟؟
خالد النواري الثــــورة/ 

تكللت جهود اتحاد كرة القدم بالنجاح يف تأمني 
ــني للمنتخب الوطني األول  مباراتني وديتني إضافيت
ــادس  ــيا يف الس بعد إقامة بروفتي ماليزيا واندونيس
ــبتمرب الجاري ، حيث تم االتفاق مع  ــع من س والتاس
ــة مباراة ودية  ــاد العراقي لكرة القدم عىل إقام االتح
ــرار مكان وموعد  ــة تجمع منتخبي البلدين وإق دولي
ــارش من أكتوبر املقبل عىل  املباراة بحيث تقام يف الع

اإلستاد الوطني بالعاصمة البحرينية املنامة.
ــم االتفاق مع االتحاد الكويتي لكرة القدم  كما ت
ــة اإلماراتية أبو  ــة دولية بالعاصم ــة مباراة ودي إلقام
ــك يف إطار تحضريات  ــي يف 30 أكتوبر املقبل وذل ظب
املنتخب الوطني ومنتخبي العراق والكويت لخوض 

ــختها الثانية  ــات بطولة كأس الخليج يف نس منافس
ــعودية  ــة الس ــا بالعاصم ــرر إقامته ــن املق والعرشي
الرياض خالل الفرتة (13 26-) نوفمرب املقبل ، حيث 
ــة األوىل  ــي ضمن املجموع ــب الوطن ــارك املنتخ يش
ــن ، قطر  ــعودية ، اليم ــت منتخبات (الس ــي ضم الت
ــراق والكويت  ــارك كل من الع ــا يش ــن) فيم ، البحري
ــت إىل جانبهما  ــة التي ضم ــن املجموعة الثاني ضم

منتخبي اإلمارات وسلطنة ُعمان.
ــن عبدربه عضو مجلس  وأوضح الدكتور حس
ــىل إعداد  ــام ع ــرشف الع ــدم امل ــرة الق ــاد ك إدارة اتح
ــة لالتحاد تلقت  ــي أن األمانة العام ــب الوطن املنتخ
موافقة رسمية من االتحادين العراقي والكويتي عىل 
ــهر أكتوبر املقبل  ــني الوديتني خالل ش إقامة املبارات
ــكان وموعد املباراتني  ــاق بصورة نهائية عىل م واالتف

ــدم العتمادهما  ــاد الدويل لكرة الق ــعار االتح وتم إش
ضمن املباريات الودية الدولية.

ــورة) إىل أن  ـــ (الث ــاص ل ــث خ ــار يف حدي وأش
ــبان أهمية كبرية نظراً  ــي العراق والكويت تكتس وديت
ــوة الطرفني كون املنتخب العراقي يضم يف صفوفه  لق
ــدول العربية  ــة يف مختلف ال ــة ومحرتف ــارص قوي عن
واألوروبية كما أن املنتخب الكويتي يصنف من أقوى 
املنتخبات الخليجية وحقق بطولة خليجي20 التي 
أقيمت يف بالدنا عام2010م، وهو ما سيضع املنتخب 
ــن الجهاز  ــني ويمك ــك يف الربوفت ــام املح ــي أم الوطن
ــتقرار  ــىل الحروف واالس ــن وضع النقاط ع الفني م
ــتخوض  ــية التي س ــىل القائمة األساس ــي ع النهائ

منافسات خليجي22 بالسعودية.
وبنيَّ أن االتحاد يبذل جهوداً متواصلة من أجل 
ــة الدولية  ــن املباريات الودي ــب إلقامة املزيد م الرتتي
حيث يسعى االتحاد لتأمني مباراة أو مباراتني خالل 
ــع عدد  ــاك اتصاالت م ــاري وهن ــبتمرب الج ــهر س ش
ــا االتحاد األردني  ــادات العربية ومن بينه من االتح
ــي متطلبات اإلعداد  ــي واإلماراتي وبما يلب واللبنان
ــي بقيادة  ــن الجهاز الفن ــة املقدمة م ــذ الخط وتنفي
ــيكي مريوسالف سكوب والتي اشتملت  املدرب التش
عىل خوض سلسلة من املباريات الودية وبحد أدنى 
ــاد يف االعتبار  ــه االتح ــو ما يضع ــت مباريات وه س
ــات اإلعدادية  ــك املباري ــري تل ــعى جاهداً لتوف ويس

ــيكون لها  ــتعزز من جاهزية املنتخب كما س التي س
ــىل تصنيف املنتخب خاصة إذا ما  انعكاس مبارش ع

كانت النتائج إيجابية.
ــابق االتفاق مع االتحاد  ــر أنه تم يف وقت س يذك
ــع  ــاراة ودية دولية يف التاس ــة مب ــي عىل إقام الُعمان
ــقط قبل  ــل بالعاصمة الُعمانية مس من نوفمرب املقب
ــام لريتفع عدد  ــالق بطولة خليجي 22 بأربعة أي انط
ــب إىل خمس  ــا للمنتخ ــم تأمينه ــي ت ــات الت املباري
ــراق والكويت ، وال زال  ــات بعد إقرار وديتي الع مباري

ــبع مباريات يف  ــحاً للزيادة إىل ست أو س العدد مرش
ظل استمرار الجهود لتأمني مباريات أخرى.

ــرة القدم قد  ــب الوطني لك ــت بعثة املنتخ وكان
ــاء بعد خوض  ــاء املايض إىل صنع ــوم األربع عادت ي
وديتي ماليزيا واندونيسيا وتم منح الالعبني الفرصة 
ــة لدوري  ــة الرابع ــم يف الجول ــع أنديته ــاركة م للمش
ــكر املنتخب  ــىل أن يعودوا إىل معس ــة األوىل ع الدرج

غداً األحد.

يف العاشر والـ30 من أكتوبر المقبل

املنتخب األول يواجه العراق والكويت يف املنامة وأبو ظبي

مشرف المنتخب:

تم االتفاق على المباراتني .. ونسعى 
لتأمني المزيد من المباريات

أحرز كاس الفقيد بحول
سمعون يفتتح كاس حضرموت 

بفوزه على الشعب

الشعب "يلعب" والوحدة "يكسب"

الحديدة/ قاسم البعييص 
ــاحيل فوزاً ثميناً  حقق الهالل الس
عىل ضيفه القادم من العاصمة صنعاء 
ــة أهداف لهدف يف  فريق العروبة بأربع
ــا عرص أمس عىل  ــاء الذي جمعهم اللق
ــب الهالل ضمن الجولة الرابعة من  ملع

دوري األوىل لكرة القدم.
ــة  ــة هجومي ــهدت نزع ــاراة ش املب
ــن خاللها إىل  ــق الهاليل وصلوا م للفري
ــيش حارس العروبة  مرمى طالل الحبي
ــجلني رباعيتهم الكروية، وسنحت  مس
ــددوا املرمى  ــن الفرص وه ــم الكثري م له
العرباوي يف أكرث من مناسبة، فيما كان 
ــداً يف مباراة  ــجل العروبة هدفاً وحي س
كانت الغلبة فيها والتفوق للهالل، فيما 
لم يقدم العبو العروبة مستوى حقيقياً 
ــن مباراتهم  ــتواهم ع ــث تراجع مس حي
املاضية أمام شباب الجيل التي انتهت 

بتعادلهم إيجابياً.
العروبة برغم الخسارة كان البادئ 
يف هز الشباك الهاللية يف الدقائق األوىل 
ــداً يف الدقيقة 15 عرب  من املباراة وتحدي
ــلوا يف  ــش، لكنهم فش ــب تامر حن الالع
متابعة تفوقهم بهدف السبق، وسقطوا 
ــاليل والذي  ــوم اله ــورة الهج أمام خط
ــارس باصهي والذي  ــه األول ي كان نجم
كان مزعجا ملنطقة التهديف العرباوي 
ــالل عىل  ــك حصول اله ــن ذل ــج ع لينت
ــاح نزار رزق يف  ــة جزاء نفذها بنج رضب
ــف املحرتف املحيل  ــة 20، ويضي الدقيق
يف صفوف الهالل محمد الشيبة بعدها 
ــالل يف الدقيقة 27، ومع  ــاً ثانياً لله هدف

ــة ومواصلتهم األداء غري  تهاون العروب
ــارس باصهي الهدف  املطلوب يضيف ي
ــة 37 والذي  ــاليل يف الدقيق ــث اله الثال
ــوط األول  ــه مجريات الش ــت علي انته
بتقدم هاليل بثالثة أهداف مقابل هدف 

للعروبة.
ــن  م كان  ــي  الثان ــوط  الش ويف   
ــق  الفري أداء  ــري  يتغ أن  ــروض  املف
ــم العودة  ــل ومن ث ــاوي إىل األفض العرب
ــدث العكس  ــواء املباراة ولكن ح إىل أج
ولم يتمكنوا من تغيري النتيجة وعجزوا 
عن الوصول إىل مرمى الحارس الهاليل 
ــم عياش، فكان الهالليون  محمد إبراهي
ــذي تمكنوا  ــوط ال ــل يف هذا الش األفض
ــه من إضافة هدف رابع بإمضاء نجم  في
اللقاء يارس باصهي يف الدقائق األخرية 
ــق  ــاراة ليطل ــيل للمب ــت األص ــن الوق م
ــوز الهالل عىل  ــم صافرته معلناً ف الحك

ــدف وحيد،  ــة برباعية مقابل ه العروب
ــوز إىل 5  ــالل رصيده بهذا الف ــع اله لريف
ــد العروبة عند  ــاط، فيما توقف رصي نق

نقطتني.
 أدار املباراة فراس زاهر بمساعدة 
ــور  ــار، ون ــب النج ــون وحبي ــد ع أحم
ــاً، وراقبها عبدالله  ــروف حكماً رابع مع

سالم وعبدالرحمن اآلنيس.
ــنفر  ــن باش ــاراة حس املب ــرض  ح
النائب األول لرئيس اإلتحاد العام لكرة 

القدم.
ــافر)  ــالل (رحلة مس ــب اله *ملع
ــن خارج  ــاهد املباراة م ــور يش والجمه
ــباك ... معاناة نتمنى ان ال تستمر  الش

يا إدارة نادي الهالل.
ــرصي  ــة ؟؟؟؟ وامل ــة عالم * العروب

مصطفى حسن هل يستمر.

رباعية هاللية تهز مرمى العروبة
أبني/عارف علوان

ــة أبني نقل مباريات  ــر فرع اتحاد كرة القدم بمحافظ أق
ــات أندية  ــمة لتصفي ــار الحاس ــي تجمع زنجب ــف نهائ نص
ــرا ألهمية  ــدن نظ ــورة بع ــب املنص ــة إىل ملع ــة الثالث الدرج
ــر فيها  ــب ترابية التتوف ــل مالع ــه يف ظ ــية مباريات وحساس

الحماية األمنية.
وبهذا الصدد أوضح رئيس فرع اتحاد الكرة بأبني جياب 
ــورة) أن الدافع  ــه (رياضة الث ــح خص ب ــافعي يف ترصي باش
ــم إىل  ــار النهائي والحاس ــع زنجب ــات تجم ــل مباري وراء نق
ــورة بعدن يأتي يف إطار حرص الفرع عىل نجاح  ملعب املنص
وسالمة املباريات بعد أن أصبحت التقبل القسمة عىل اثنني 
ــة ال تفي بالغرض  ــني الرتابية املفتوح ــة وأن مالعب أب خاص

ــة ومتعصبة لفرقها مع  ــل أن الجماهري صارت متعطش يف ظ
ــن أمامنا إال  ــل  حيث لم يك ــم والتأه ــرتاب مباريات الحس اق
ــار إىل ملعب نادي  ــف نهائي تجمع زنجب ــل مباريات نص نق
املنصورة بعدن خشية من تعكري صفو هذه البطولة ..مشريا 
ــاء  ــع باالتحاد ورؤس ــه الجمي ــق علي ــل اتف ــرار النق إىل أن ق

األندية املعنية يف التصفيات.
يذكر أن مباريات نصف نهائي تجمع زنجبار ستنطلق 
يوم غد األحد بلقاء يجمع بني فريقي حسان أول املجموعة 
ــا  ــة فيم ــة الثاني ــف املجموع ــاج وصي ــق الدرج األوىل وفري
ــيلتقي يف املباراة الثانية فريقي بنا أول املجموعة الثانية  س
ــن  ــزان م ــة األوىل والفائ ــف املجموع ــد وصي ــر الجدي والفج
هاتينت املباراتني سيلتقيان يف املباراة النهائية لتحديد بطل 
تجمع زنجبار وصاحب بطاقة التأهل األوىل إىل دوري أبطال 

املحافظات كممثل للمحافظة إىل جانب بطل تجمع لودر.

ــعى كل من االتحاد الدويل لكرة  يس
ــم املتحدة  ــة األم ــا) ومنظم ــدم (فيف الق
لتوحيد جهودهما يف مجال وقف انتشار 

وباء إيبوال الذي يرضب غرب أفريقيا.
ــتضيف  ــذا التعاون يس ــار ه ويف إط
ــان) يف العاصمة  ملعب (أنطوانيت توبم
ــالج  لع ــني  وحدت ــا  مونروفي ــة  الليبريي
ــة الصحة  ــدت منظم ــد أن أك ــوال بع اإليب
العاملية أن هذا املكان هو األنسب للغرض 

املذكور.
ــه  دعم ــا  الفيف ــد  أك ــه،  جانب ــن  م
ــربع  ت ــذي  ال ــب،  امللع ــل  تحوي ــادرة  ملب

ــدم، إىل  ــرة الق ــريي لك ــاد الليب ــه االتح ب
ــريوس  الف ــالج  لع ــة  مخصص ــدات  وح
ــذي ينترش برسعة كبرية، بعد أن  القاتل ال
ــة الضوء األخرض  ــت الصحة العاملي منح

للمرشوع.
ــس الفيفا  ــف بالتر رئي ــال جوزي وق
ــر واملهم  ــتمر املثم ــل التعاون املس "بفض
بني الفيفا ومنظمة األمم املتحدة، يمكننا 
ــن أجل  ــرة القدم م ــوذ ك ــتخدم نف أن نس
ــتتم  مكافحة وباء اإليبوال"، مضيفا أنه س
تغطية أي تكاليف ناتجة عن "أي أرضار 

تلحق باألرضية" الخاصة بامللعب.

ــوال تحول  ــر أن اإليب ــر بالذك الجدي
ــا، حيث  ــرب أفريقي ــىش يف غ ــاء تف إىل وب
ــبب يف وفاة ألفني و400 شخص يف كل  تس
ــرياليون وغينيا ونيجرييا،  من ليبرييا وس

بحسب بيانات منظمة الصحة العاملية.
ــن  ع ــوال  اإليب ــريوس  ف ــل  وينتق
ــدم أو اإلفرازات  ــس املبارش لل طريق اللم
ــات املصابة  ــدية للبرش أو الحيوان الجس
ــف  ــة بنزي ــبب يف اإلصاب ــث يتس ــه، حي ب
ــاة للمصابني به  ــبة الوف ــل نس حاد وتص

إىل 90%.

فرع قدم أبني يقر نقل مباريات تجمع زنجبار إىل عدن

الفيفا واألمم املتحدة يكافحان فريوس اإليبوال


