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امتدح جوزيه مورينيو، مدرب 
ــابق،  ــباني الس ــد األس ــال مدري ري
ــزي،  االنجلي ــيليس  لتش ــايل  والح
ــي"  "امللك يف  ــابق  الس ــه  العب
كريستيانو رونالدو بشكل إيجابي 
بعد عدة ترصيحات سلبية أطلقها 

تجاهه يف املايض.
"ال  ــال  ق ــليس  تش ــدرب  م  
تجمعني عالقة صداقة مع رونالدو، 
ــي دربته يف  ــي به أنن ــا يجمعن كل م
ــب لهم  ــو اآلن الع ــال مدريد، وه ري

وأنا مدرب لتشليس".
ــه  ب ــي  "تجمعن ــاف  وأض  
ــاً بأنه  ــات، وأذكر نفيس دوم الذكري

ــاعدني عىل الفوز  ماكينة أهداف س
ــوبر يف  بالدوري والكأس وكأس الس

اسبانيا"
ــد عىل عدم وجود   مورينيو أك
ــدو  رونال ــني  وب ــه  بين ــة  ضغين أي 
ــاول االحتفاظ بذكرياتي  قائًال "أح
ــة معه، وأتمنى له كل التوفيق  الطيب
ــع منتخب  ــاً م ــريته خصوص يف مس

الربتغال".
ــه  ــبق ل ــو س ــر أن موريني يذك
ــلبية  ــات س ــدة ترصيح ــالق ع إط
تجاه رونالدو مثل أنه ليس رونالدو 
ــد أنه  ــب يعتق ــه الع ــي، وأن الحقيق

يفهم كل يشء يف كرة القدم.

مورينيو: كريستيانو ماكينة 
أهداف.. وليس بيننا أي ضغينة

متابعة / محمد الخمييس

ــة  املاليزي ــة  العاصم يف  ــت  انطلق
ــة  ــا املفتوح ــة ماليزي ــور بطول كواالملب

ــا االتحاد  ــرايس التي ينظمه لتنس الك
ــيق مع االتحاد  املاليزي للتنس بالتنس
الدويل للعبة خالل الفرتة (19 - 21 ) من 
ــاركة 32 العباً من  ــهر الجاري بمش الش
ــفرت نتائج  مختلف دول العالم ،وقد أس

ــب منتخبنا  ــوز الع ــن ف ــوم األول ع الي
ــدور  ال إىل  ــه  وتأهل ــوري  املس ــام  عص
ــب املاليزي  ــد فوزه عىل الالع الثاني بع
ــني اليشء .  ــل بمجموعت ــد امريي محم
ويف املباراة الثانية خرس العب منتخبنا 

ــيل من الالعب االندونييس  مربوك املفح
ــل  مقاب ــني  بمجموعت ــيجنيتوه  س
ــات  ــوم منافس ــق الي ــة  وتنطل مجموع

الزوجي.
ــم منتخبنا  ــن جانب آخر اختت وم
ــكر التدريبي الذي سبق البطولة  املعس
ــرتة ( 15 - 18 )، حيث  ــالل الف ــم خ واقي
ــاركة  ــهادة املش ــيلم الالعبني ش ــم تس ت
ــة االتحاد  ــالل الحفل الذي إقام من خ
ــاد الدكتور  املاليزي ، وخالل الحفل أش
ــاد املاليزي  ــس االتح ــا موىس رئي زكري
ــام االتحاد  ــا من خالل اهتم بدور بالدن
العام للعبة بتنس الكرايس والعمل عىل 
ــرص االتحاد  ــة ، مؤكدا ح ــر اللعب تطوي
ــاد الوطني  ــاون مع االتح املاليزي التع
ــكرات   من خالل إقامة العديد من املعس
ــاعد عىل  التدريبية يف ماليزيا حتى يس
ــارات  الالعب اليمني متمنيا  تطوير مه

للمنتخب اليمني التوفيق يف البطولة. 

ــرة اليد  ــرع اتحاد ك ــس ف كرم رئي
ــني املطاع رئيس  ــة العاصمة ياس بأمان
ــام للعبة األخ أمني املدعي  االتحاد الع
ــاد  لالتح ــذي  التنفي ــب  املكت ــو  عض
ــي لكرة اليد بدرع تذكاري ، وجاء  العرب
تكريم املدعي عرفانا وتقديرا ملا يقدمه 
ــات لالرتقاء باللعبة يف بالدنا  من خدم
ــا ، بدوره عرب  ــا تنافس خارجي وجعله

ــني املدعي رئيس االتحاد العام  األخ أم
للعبة كرة اليد عن سعادته بهذه اللفتة 
ــرع األمانة قائال:  ــة من قبل ف التكريمي
ــتحقون  إن االتحاد بكافة أعضائه يس
التكريم ملا يقدمونه للعبة وما يبذلونه 
ــطة االتحاد عىل  ــن جهد إلقامة أنش م

مدار العام.

يد األمانة يكرم املدعياملسوري إىل الدور الثاين لبطولة مالزييا لتنس الكراسي  

صنعاء / عيل الغرباين
ــس  ــبوع الخام ــات األس ــن منافس ضم
ــىل ملعب نادي  ــدوري العام لكرة القدم وع لل
ــة فوزاً  ــق فريق العروب ــدة بصنعاء حق الوح
هاماً عىل حساب إتحاد إب بهدفني دون رد يف 

اللقاء الذي جمعهما أمس.
شوط األداء المتوسط

ــة الرسيعة من فريق العروبة  رغم البداي
الذي أضاع فرصة عن طريق مهاجمه املغربي 
ــن املدافع  ــكروجي إال أن الرد جاء م ــم س فهي
ــية  النيجريي يف صفوف اإلتحاد كاليما برأس
ــرس ومع ذلك  ــوار القائم األي ــرية مرت بج خط
ــى اإلتحاد  ــة ضغطه عىل مرم ــل العروب واص
ــكروجي  ــر حنش وفهيم س ــداً عىل تام معتم
ــرص باحاج  ــري املنيفي ومن ــم بش ــن خلفه وم
وعىل األطراف أيمن املطري يف الجانب األيمن 

وعدنان القباطي يف الجهة اليرسى.
ــه فريق اإلتحاد صعوبة يف  باملقابل واج
ــم وجود املهاجم  اخرتاق دفاعات العروبة رغ
ــد الجراني  ــوال وماج ــاهيد اس ــريي س النيج
ــرة يف دفاع العروبة  ــاول اإلتحاد إيجاد ثغ وح
ــن  ــيش لك ــالل الحبي ــى ط ــول إىل مرم للوص
ــالل هذا  ــي اإلتحاد خ ــاس العب ــع حم تراج
ــياً يف إحراز العروبة  ــبباً رئيس الشوط كان س
ــم املغربي فهيم  ــطة املهاج هدفاً جميًال بواس
ــاد  اإلتح ــات  دفاع راوغ  ــذي  ال ــكروجي  س
ــكري  ــل الكرة عىل يمني ش ــكل رائع وأرس بش

ــد الدقيقة 33 من  ــاً عن ــة هدفاً برتقالي الداهي
ــيطر العروبة  ــوط األول وبعدها س ــن الش زم
عىل امللعب وتسابق العبوه يف إضاعة الفرص 
ــذي أضاع أكرث  ــرص باحاج ال ــة عرب من وخاص
من كرة وراسية املغربي سكروجي وغريها من 
ــتغلها العروبة خالل هذا  الفرص التي لم يس
الشوط ليخرج العروبة متقدماً بهدف نظيف 

ومستوى غري مقنع لإلتحاد.
الشوط الثاين

ــي أجرى مدرب  ــوط الثان مع بداية الش
ــن هجوميني  ــة تغيريي ــد الخرب ــاد خال اإلتح
ــالن  ــروان جزي ــيش وم ــري الحبي ــزل فك ين
ــًال كان اإلتحاد  ــط والهجوم وفع لتعزيز الوس
ــاع فكري  ــة وأض ــن العروب ــل م ــر وأفض أخط
ــل النتيجة  حني لعب  ــيش فرصة تعدي الحبي
ــاع العروبة من عىل  ــا دف ــرة ضعيفة خلصه ك
ــا برعونة أمام  ــرى لعبه ــط املرمى وكرة أخ خ
ــى العروبة ورسعان ما عاد العروبة لجوء  مرم

ــات عىل مرمى  ــًال من الهجم ــن واب اللقاء وش
ــك حصول العروبة عىل  اإلتحاد ونتج عن ذل
ــي وطرد  ــري املنيف ــزاء بعد عرقلة بش ــة ج ركل
ــرت  ــود بالك ــار باعب ــادي عم ــع االتح املداف
ــبب الخشونة نفذها بنجاح يارس  األحمر بس
ــي للعروبة بعدها  ــرزاً الهدف الثان الجرب مح
ــة لكن جاء  ــص النتيج ــاد تقلي ــاول اإلتح ح
ــرد املدافع  ــدويل عيل جوف بط ــرار الحكم ال ق
ــبب  ــريي كاليما بالبطاقة الحمراء بس النيج
ــلوك بأثر سلبي عىل فريق اإلتحاد  سوء الس
ــن اللقاء  ــن تبقى م ــلم خالل م ــذي استس ال
ليعلن بعد ذلك حكم اللقاء الدويل عيل جوف 
صافرة النهاية بفوز هام للعروبة بهدفني دون 

رد رافعاً رصيده إىل خمس نقاط.
ــاعده  وس ــوف  ج ــيل  ع ــاء  اللق أدار 
ــوي  وعل داوود  ــيل  وع ــم  قاس ــم  عبدالكري
ــكام  الح ــب  وراق ــاً  رابع ــاً  حكم ــرازي  الح

عبدالعزيز فارع وإدراياً أحمد الرجوي.

ذمار/ عادل الطيش 
تنطلق صباح اليوم السبت عىل 
مضمار استاد ذمار الدويل منافسات 
بطولة أندية املستوى الثاني أللعاب 
القوى (تجمع ذمار) والتي ينظمها 
االتحاد العام للعبة خالل الفرتة (19 
ــبتمرب الجاري بمشاركة 13  - 21) س
ــباب  فريقا تمثل أندية: العروبة - ش
ــوت  (حرضم ــك  اللس  - ــن  القط
ــباب حبابه (عمران) -  الوادي) -ش
وحدة شحري (حرضموت الساحل) 
ــنبان  ــباب س -املنصورة (عدن)- ش
(ذمار) - الجزيرة (صعده) -شباب 
ــارب) 22-  ــان (إب) - العرش (م اري
ــل املحويت +  ــه) + بط ــو (حج ماي

بطل األمانة.

ــون  ــب ــالع ــس ال ــاف ــن ــت ــي وس
وسباقات  فعاليات  يف  املشاركون 
(100م  وهي  واملضمار  السساحة 
 1500  - م   800  - م   400 م-   200  -
تتابع  م   400×4  - مرت  10آالف   - م 
إىل  باإلضافة   ، تتابع)  م   100×4  -
فعاليات امليدان والتي تشمل (رمي 
الرمح - تطويح القرص - دفع الجلة 
 - العايل  الوثب   - الثالثي  الوثب   -

الوثب الطويل).
ــات إىل تحديد  وتهدف املنافس
ــيصعد  س ــذي  وال ــع  التجم ــل  بط
ــتوى األول  ــة املس ــارشة اىل أندي مب
ــن  ــا املركزي ــيبقى صاحب ــا س ..فيم
الثاني والثالث ضمن أندية املستوى 
الثاني وتعود بقية الفرق إىل مصاف 

أندية الدرجة الثالثة.

رداع/محمد املشخر
ــد أحمد  ــة الفقي ــت بصال انطلق
ــدي  ــباب األحم ــادي ش ــاريس بن الح
بمدينة رداع أمس منافسات املجموعة 
ــات رداع ضمن  ــة مديري ــة ألندي الثالث
ــات بطولة أندية الدرجة الثالثة  تصفي
ــة  ــار  ألندي ــة الكب ــة لفئ ــرة الطاول لك
ــي ينظمها فرع  ــة البيضاء الت محافظ

اللعبة.
ــة الثالثة  ــم املجموع ــث تض حي
ــباب  ــرق ش ــة رداع ف ــة بأندي الخاص
األحمدي وشباب مالح وتضامن ماور 
وقرن األسد والعامرية وسوالن صباح.

ــو  النح ــىل  ــج ع النتائ ــاءت  وج
اآلتي:

ــباب األحمدي × شباب مالح  ش
1/3

ــوالن صباح 3/ ــد × س قرن األس
صفر

ــد  ــدي × قرن األس ــباب األحم ش
3/صفر

وبهذه النتائج يكون فريق شباب 
األحمدي رداع بطل املجموعة الثالثة 
قد خطف البطاقة الثالثة للتأهل لدور 
ــة، وكان فريق النهضة  ــي للبطول الثان
ــوج ببطولة املجموعة األوىل وتوج  قد ت
ــة  ــة املجموع ــم ببطول ــبا ذي ناع س

الثانية.

ين إب/صادق وجيه الدِّ
ــاط إىل رصيده  ــعب إب ثالث نق ــُق ش ــاف فري أض
ــاط يف قائمة الرتتيب العام  النقاطي لريفعه إىل عرش نق
ــوزه عىل ضيفه  ــرة القدم؛ بف ــة األوىل لك ــة الدرج ألندي
ــاراة التي  ــل، يف املب ــني دون مقاب ــوك بهدف ــق الريم فري
ــتاد إب، ضمن مباريات  ــا عرص أمس عىل اس جمعتهم
ــارة  ــة وهذه هي الخس ــن البطول ــبوع الخامس م األس
ــابق  الثانية لفريق الريموك الذي بقي عىل رصيده الس

بسبع نقاط.
الشوط األول

ــه الريموك يف  ــعب جاداً أكرث من منافس ظهر الش
الناحية الهجومية؛ بدليل تواجد ثالثي هجومي مكوَّن 
ــدي وجونيور اديمي،  ــا مهيوب ومحمد العبي من زكري
ــة يف الجدار الدفاعي  ــت تلك املحاوالت بصالب وجوبه
ــس  ــة وأليك ــم جهام ــق إبراهي ــادة املتأل ــي بقي الريموك
ــور طيب من الحارس  ــوزي ومحمود الرميم، وبحض ني
ــباس.. فمرت النصف الساعة األوىل دون أن  مروان بس
ــعب وال للريموك،  ــة حقيقية ال للش ــاك هجم تكون هن
ــد يف الناحية  ــري الضيف اعتم ــاه إىل أن األخ مع االنتب
ــن فاعلًة يف غالب  ــدات التي لم تك ــة عىل املرت الهجومي
ــات محدودة  ل الخطورة إال يف أوق ــكِّ ــان، ولم تش األحي
ــط الشعباوي بقيادة املايسرتو  جداً، والسيما أن الوس
ــب األفضلية، مع تحرك  ــوان عبدالجبار كان صاح رض

رائع من أكرم القضابة وصالح الحبييش.
ــة الـ30 التي  ــعباويون حتى الدقيق وانتظر الش
ــم بإمضاء الالعب  ــدف األول لفريقه ــت معها اله حمل
ــرٍة أتت إىل  ــن ك ــتفاد م ــذي اس ــور ال ــريي جوني النيج

ــكنها املرمى بطريقة تنم عن خربة  منطقة الجزاء فأس
ــه الريموكيون ترتيب صفوفهم  ــت الذي أراد في ويف الوق
للبحث عن التعادل؛ إذا بهم يتعرَّضون لصدمة أخرى 
ــط املتحرك والنشط أسامة  تمثَّلت بخروج العب الوس
ــذا النقص  ــاعد ه ــرت األحمر، فس ــروداً بالك عنرب مط
ــون لهم األفضلية  ــاَب األرض عىل أن تك العددي أصح
ــالل أكرث  ــة من خ ــز النتيج ــوا لتعزي ــل وطمع ــرث، ب أك
ــي لعبها محمد  ــية الت ــة، كتلك الكرة الرأس من محاول
ــنحت  ــباس يف التصدي لها.. وس ــدي وتألق بس العبي
ــرية من  ــق األخ ــس الدقائ ــني يف الخم ــوك فرصت للريم
ــن مورتال التسجيل من  ــوط، كان بإمكان حس هذا الش
ــل املنطقة الجزائية ومر من  األوىل التي راوغ فيها داخ
ــوت ولكنه تباطأ يف التسديد ليقع  الحارس فرج بايعش
يف سيطرة ناطق حزام الذي نجح يف إبعاد الكرة.. ليعود 
ــع املطري  ــه ويلعب كرة جميلة لعبدالواس مورتال نفس
ــد أن كرته  ــة الجزاء، بي ــل يف منطق ــذي حاوال التوغ ال
تحولت إىل ركنية لينتهي الشوط األول بهدف للشعب 

مقابل اليشء للريموك.
الشوط الثاين

ــن بداية  ــق فقط م ــس دقائ ــوة خم ــم تمِض س ل
ــك الجربي يف  ــح املتألق مال ــي حتى نج ــوط الثان الش
ــجيله الهدف  ــعباوي بتس تعزيز النتيجة لفريقه الش
الثاني، مستغًال كرًة سنحت له داخل املنطقة فحوَّلها 
ــد لعب كرًة  ــي، بعد أن كان ق ــى الريموك ــاه إىل املرم بيمن
ــباس يف التصدي لها ولم  ــيًة رائعًة تألق مروان بس رأس
يتمكن الريموك من إظهار نزعته الهجومية رغم تأخره 
ــبب كان  ــرك مهاجميه، بيد أن الس ــني، رغم تح بالهدف
ــر الذي  ــط املنتصف، األم ــف فاعلية خ ــن يف ضع يكم
ــال أوالزي التي  ــديد من بعيد، ككرة داني ألجأهم للتس

ــرت زاحفًة قويًة بجانب قائم مرمى فرج وكان بإمكان  م
الشعب استغالل إحدى املرتدات الرسيعة التي حصل 
ــيخ  ــليمان الش ــا، وبالذات عقب دخول الرائع س عليه
ــا األخري باتجاه  ــرًة ملالك الجربي فلعبه الذي عكس ك
ــباس  ــة كالفعادة مروان بس ــى وتصدى لها برباع املرم
ــة عندما  ــة تهديف محقق ــن مورتال فرص ــاع حس وأض
ــومة من البديل خريي الشيباني،  ــتلم تمريرة مرس اس
قبل أن يترسع يف تسديدها بعيداً عن الخشبات الثالث 
رغم أنه واجه الحارس الشعباوي وجهاً لوجه وواصل 
ــس الطريقة خالل الـ25 الدقيقة  الفريقان لعبهما بنف
ن أٌي منهما من  ــاراة، دون أن يتمكَّ ــرية من زمن املب األخ

ــجيل أي هدف ليطلق الحكم صافرته معلناً انتهاء  تس
ــل اليشء، وهي  ــني مقاب ــعب بهدف ــوز الش ــاراة بف املب
نتيجة تبدو مستحقًة وفقاً ملا ظهر به الشعب، وهذا ال 
ــن الريموك الذي يبقى فريقاً يفرض  يعني أي تقليل م

احرتامه عىل الجميع.
لقطات

ــاعده نايل  ــيد، وس ــاراة الدويل فؤاد الس أدار املب
ــان ومقداد عيل نارص، وكان حبيب النجار رابعاً،  عوش
ــاً مختار صالح  ــا إدارياً مجاهد الرصاحة، وفني وراقبه
الحكم الدويل املعتزل واملحارض التحكيمي، ومن الفرع 

أمني غّياث.

العروبة يكسب اإلتحاد ويستعيد توازنه

األحمدي يتأهل يف ثالثةاليوم.. انطالق تجمع ذمار أللعاب القوى 
الطاولة بالبيضاء

الشعب يهز مرمى الريموك بهدفني
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ــدى %66.66 أي تجاوز  ــة لحكام كرة القدم، من تغيري تع ــا حدث يف القائمة الدولي م
ــرث من النصف، وأدى ذلك إىل دخول كوكبة من الحكام الجدد، ما كان يتخيل أحد  أك
ــن ألن التجديد كان يف املايض يتم بصورة  ــم القائمة، ليس لعدم كفاءتهم، ولك دخوله

روتينية، عرب امتحان ديكوري بحسب ما عرب عنه بعض الحكام.
ــري، بحيث لم  ــا تغيري كب ــدة حدث فيه ــة الجدي ــة الدولي القائم
يتبق من السابقني سوى: عيل جوف (ساحة) وعيل الحسني، 
ــاعدين).. فيما انضم  ــيش (مس ــزي، أحمد الوحي حمود املقف
ــاحة: هيثم الوليدي، أمني ردمان، حسني باحزيم،  حديثا للس
أكرم جمعان، وللمساعدين : نائل عوشان، طالل ناجي، أحمد 
ــباب  ــون، محمد عيل زكريا.. بمعنى أن 8 حكام جدد من الش ع

انضموا للقائمة ألول مرة.
ــدون أي  ــن مدينة عدن (ب ــح 4 حكام م ــدة أصب ــة الجدي ــرايف للقائم ــع الجغ التوزي
ساحة)، 3 األمانة بينهم 2 (ساحة)، 2 الحديدة (ساحة) ثم حرضموت (1 ساحة) 
وتعز وذمار (مساعد من كل محافظة).. أي أن التوزيع الجغرايف القديم لم يتغري من 
حيث املحافظات، باستثناء خروج إب ودخول ذمار، أما التغيري فقد حدث من حيث 

التخصص (ساحة ومساعدين) ومن حيث العدد.
ــاً طبيعياً كان ال بد  ــة الدولية نتاج ــا أعترب ما حدث يف القائم أن
ــخصية  الوصول إليه.. لكن ما كان ينقص حدوثه، هو وجود ش
ــد، يكون بداية  ــود الكابنت أحمد قائ ــادرة عىل التنفيذ، وبوج ق
ــدأ، وإن كان حاليا  ــي قد ب ــي للتحكيم اليمن ــول التاريخ التح
ــتوى) هو الفيصل يف  ــكل، ويبقى املضمون (املس من حيث الش

الحكم بني السابقني واملوجودين.
يتساءل كثريون كيف تم إدخال األسماء الجديدة.. بطبيعة الحال كان مجيئهم بعد 
ــابقني يف االختبارات البدينة.. ولكن كيف تم انتقاء من دخلوا القائمة من  إخفاق الس
العدد الكبري من الناجحني؟؟ فهذا ما سيكون مثار جدل يف األيام القادمة، بني الحكام 
أنفسهم وبني وسائل اإلعالم.. ووحدها لجنة الحكام الكفيلة بتوضيح االسرتاتيجية 

التي اعتمدتها.
ــزال  ــابقني يف االعت ــني الس ــكام الدولي ــري للح ــاك تخي كان هن
ــيل، ولكنهم عىل ما  ــا يف التحكيم املح ــل مزاي ــاري، مقاب االختي
يبدو لم يقتنعوا بفكرة التغيري، مع أن دخولهم للقائمة كان بعد 
ــىل لجنة الحكام  ــم.. وكان لزاما ع ــل الجيل األول للتحكي رحي
ــن إجراء العملية  ــدم اجتيازهم لالختبارات البدينة، وم بعد ع

القيرصية للتحكيم اليمني.
ــوض االختبارات يف  ــتدعاؤه لخ ــابقة، وتم اس ــيد كان يف القائمة الس الحكم فؤاد الس
ــاذا لم يدخل القائمة  ــاؤل الهام، مل ــة إب، ونجح يف االختبارات، مما يطرح التس مدين
ــباب،  ــاح املجال أمام الحكام الش ــتبعاده إلفس مجددا؟؟ وإذا كان هناك اقتناع باس
ــارات كثرية  ــاس، كما انهالت عَيل استفس فلماذا تمت دعوته الختبارات إب من األس

عن عدم دخول الحكم فراس أزهر للقائمة؟.. وليست لدي أي إجابة.
ــرت بمدينة إب يف  ــادة للحكام والتي ج ــرضت اختبارات اإلع ح
ــارات عدن..  ــار الثاني بعد اختب ــبوع املايض، وهو االختب األس
ــورة كبرية.. ويبقى  ــف كانت النتيجة مخيبة لآلمال بص ولألس
ــري املتوقعة  ــك؟ فالنتيجة غ ــذي أدى لحدوث ذل ــؤال ما ال الس
ــكام، ملعرفة هل اإلخفاق  ــي إلجراء بحث علمي عىل الح تدفعن
ــات األرسة اإلعالم  ــبب ضغوط ــبب االختبار أو موقعه أو بس بس

لجنة الحكام... إلخ.
ــم الدويل عبد الهادي باحزيم الذي  ــل إىل الله العيل القدير أن يرتحم عىل الحك نبته
وافاه األجل بعد حادث مروري، دخل عىل إثره العناية املركزة بمدينة عدن.. برحيله 
ــأل الله أن يتغمده بواسع  ــباب.. نس يكون التحكيم اليمني قد خرس خرية أبنائه الش

رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصرب والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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العملية القيصرية للتحكيم

عدن/ خالد هيثم
سقط التالل للمرة الثالثة يف ملعبه "نرص شاذيل" 
ــدر الرتتيب فريق أهيل  ــتضاف عرص أمس متص حني اس
صنعاء يف الجولة الخامسة من دوري االوىل لكرة القدم، 
ــىل التوايل  ــه وثانية ع ــىل أرض ــة ثالثة ع ــرع هزيم ليتج
ــبب  ــبب تواضع نتائجه، بس ــاً بس ــل نفقاً مظلم ويدخ
أوضاع فوضوية يعيشها النادي يف الشق اإلداري الذي 
ــت بالثبات  ــور التي أخل ــض بعض األم ــرض فيه البع ف
الذي تقمص أدواره الفريق يف النصف الثاني من املوسم 

املايض.
ــة مطلقة  ــاراة بأفضلي ــيل نقاط املب ــا نال األه فيم
ــلوب  ــتحقاق غري منقوص، بعدما تفوق وفرض أس واس
ــاك بها رغم  ــدرة النقل للكرة واالمس ــه الجميل يف ق لعب
ــرارة ليبتعد األهيل بالصدارة عرب بوابة   ارتفاع درجة الح

التالل وبرصيد 15 نقطة.
األهلي يسيطر ويسجل

ــا  ــة كم ــأت البداي ــم ت ــاراة االول، ل ــوط املب يف ش
انتظرناها، يف أداء العبي التالل املدعومني بجماهريهم، 
ــكة أفضل مما هم فيها،  ليقدموا انتفاضة تعيدهم اىل س
ــك  ــوالت االربع املاضية، فكان الضيف يمس بنتائج الج
ــل  ــتحواذ والنق ــاحة واالس ــب "املس ــكل يش يف امللع ب
ــك يعطيهم امللعب طوال  ــري املمتع للكرة"، فكان ذل القص
ــة الحمراء  ــي الفانيل ــي لالعب ــع غياب جزئ ــا، م وعرض
ــي دخل بها  ــكيلة "الغريبة" الت ــن حرضوا يف التش الذي
ــاراة، بارشاكه لتوكل يف خط الهجوم بديال  "الراعي" املب
ــي املباراة  ــد نادر أفضل العب ــربي وكذا غياب ماج للعن

السابقة وارشاك علوي فدعق.

ــو قدرة  ــيئا يف امللعب، ه ــف ش ــرور الدقائق كش م
العبي االهيل عىل الظهور بثوب رائع يف املساحات بكرة 
ــيس والخياط  ــة تفوق فيها "العمي ــة غري مركزي جماعي
ــالداء واالنتقال بالكرة صوب  ــا" كمحطة تنظيم ل وزيج
دفاعات التالل كمساندين للهجمة ومهاجميها قشاش 

وكول.
ــاهم يف ظهور اهالوي وضغط متواصل  كل ذلك س
ــس والرشيف،  ــرب الطرفني باروي ــىل دفاعات التالل ع ع
ــريي التالل،  ــاحة الكافية خلف ظه ــدا املس اللذين وج
ليقدما الدعم بالعرضيات باتجاه دفاعات التالل، الذين 
ــح الخطر "كول" ووفقا  حاولوا فرض الرقابة عىل مفاتي
ــوا يخرتقونهم يف  ــك إال أن القادمني من الخلف كان يف ذل
ــباكهم،  ــدرة الوصول اىل ش ــات ، لكن دون ق ــض األوق بع
ــة 16  ــول الدقيق ــع حل ــوط، وم ــن الش ــث االول م يف الثل
ــلوب رائع،  ــل كرة ثابتة بأس ــاط "املمتع" يرس كان الخي
ــوج، معطيا  ــباك الع ــريي وتمر اىل ش ــس رأس الزب لتلم
ــبقية للضيف "االمرباطور" وسط دهشة الحضور  االس
يف امللعب الذين استنكروا حالة العبيهم، فحاولوا تقديم 
ــالل بعدها بآلية كان  ــم واملؤازرة، فتحرك العبو الت الدع
ــعيب وتوكل" ليس يف الحالة  ــق الهجومي "ش فيها الش
ــا االوىل، ومع حلول  ــور اىل حالته ــدا االم ــل ليعي االفض
ــة جزاء ملحرتف  ــم اللقاء اىل رضب ــار حك الدقيقة 34 أش
ــارج املرمى ليضيع  ــه خ التالل بويل، الذي نفذها بنفس
ــعيب  ــل النتيجة، ثم اضاع ش ــة تعدي ــالل فرص عىل الت
ــة 37  ــرى يف الدقيق ــة اخ ــق" فرص ــىل الفري ــل ع "الحم
ــالم عوض، لتكون اخر  ــل جيد للحارس الدويل س بتدخ

احداث الشوط الذي انتهى بتقدم االهيل بهدف.
شوط الخياط وهدفه الجميل

ــيل بخروج  ــدأه األه ــذي ابت ــي  ال ــوط الثان يف الش

ــي، كان التالل يف  ــد الحيف ــول احم ــاب ودخ ــويل املص ك
ــك بالكرة  ــة يظهر رغبة واضحة يف التعديل وأمس البداي
لعرش دقائق، مستفيدا من حالة تراجع العبي األهيل يف 
ملعبهم، اال ان الفرص الحقيقية لم تأت لتخلق االزعاج 
ــالم  ــات األهيل املتمركز بصورة جيدة، فظل س عىل دفع
ــود فريقه للظهور  ــي، قبل ان يع ــار حقيق دون أي اختب
ــرات قصرية  ــل بك ــد اق ــا بجه ــرة وينقله ــك بالك ويمس
ــق يف الدقيقة  ــاط القائد واملتأل ــات، وضعت الخي ومثلث
ــاع الفرصة  ــالل، اال انه اض ــباك الت ــه بش ــه لوج 14 وج
ــات التغيريات التي اجراها  ــرز يف اللقاء، فجاءت أوق االب
ــق ثم ادخال رمزي  ــي" بإدخال نادر وخروج فدع "الرع
ــويل لتغري يف  ــعيب وب ــني واخراج ش ــن ياس وعبدالرحم
طريقة لعب الفريق بوجود نادر كمهاجم  بغرض إيجاد 
ــيئ مميز لم  ــد يف أداء فريقه، اال ان أي ش ــيشء الجدي ال
ــت الهجمة  ــا، فظل ــا م ــن االداء نوع ــل وان تحس يحص
ــاء اىل  ــودة باللق ــة الع ــق غاي ــة ال تحق ــراء ناقص الحم
ــعى االهيل االكرث قدرة يف النقل للكرة  نقطة البداية، فس
ــرر مرارا،  ــاء دفاع التالل تتك ــليم، الذي جعل اخط الس
ــل من اآلخر،  ــاعي كل طرف للني ــع مرور الوقت ومس وم
ــم اللقاء" وحيد الخياط، يقدم افضل لحظة يف  كان "نج
ــوار الدوري، حني استلم كرة يف يمني دفاعات التالل  مش
ــل كرة اروع من الرائعة،  فتمهل وثبت مدافع التالل لريس
ــا ثانيا للضيف  ــباك التالل، هدف ــة البعيدة لش يف الزاوي
ــه جمهور  ــور وصفق ل ــم االم ــذي حس ــور" ال "االمرباط

التالل كثريا، لجماله وروعته.
ــى وأن نقاط  ــح أن كل يشء انته ــد الهدف اتض بع
ــد، ليعلن  ــق دون جي ــرت الدقائ ــدر، فم ــاراة للمتص املب
ــيل (15 نقطة)  ــاراة بفوز خامس لأله ــم نهاية املب الحك
ــه، فبقى  ــا يف ملعب ــة وكله ــي الثالث ــالل ه ــارة للت وخس

برصيد أربع نقاط.
ــد خلوفه  وعيل املبيض وعيل بقايه  أدار اللقاء ولي
ــافعي وزين صالح  واحمد عون رابعا وراقبه جياب باش

واحمد الحسني.
وحدة عدن يهزم الجيل

ــدة عدن فوزا ثانيا  ــدن أيضاً حقق فريق وح ويف ع

ــباب  ــكة ضيفه فريق ش ــواره بالدوري، من س ــه يف مش ل
ــد مباراة  ــيش  بع ــرتف ابات ــه املح ــدف العب ــل، به الجي
ــي بقيادة مدربهم  ــدم فيها العبو االخرض العدن طيبة ق
ــتوى جيداً، ليكون  الجديد الوطني عبدالله مكيش مس
ــم،  ــاٍن يف ملعبه ــوز ث ــدة بف ــاحة جي ــة يف مس الوحداوي
ــم يف مباريات  ــتفادة وتغيري واقعه ــيحاولون به االس س

يخوضونها خارج األرض.

فوز مهم لوحدة عدن على حساب الجيل

االمرباطور يبتعد بالصدارة عرب قمة العميد
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