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رياضة

عدن / عالء عياش :

النادي  مبقــر  عقــدت  
الهيئــة اإلدارية املؤقتة للتالل 
صدور  منذ  األول  اجتامعهــا 
قرار مكتب الشباب والرياضة 
رئيس  بحضــور  بتكليفهــا 
العقيــد عارف يرميي  النادي 
وباقي األعضاء. تم من خالله 
القادمة  آلية العمل  مناقشــة 
القضايا  أهــم  والوقوف عىل 
مبســرة  املتعلقة  واالمــور 
ومشــوار النــادي يف الفرتة 

املقبلة .
وتطرق االجتــامع الذي يعترب األول للهيئــة املؤقتة الجديدة 
للنادي لبلورة خطوات بدء مهمة العمل ومواصلة مشــوار النادي 
العريــق عىل كافة األصعدة، من خــالل وضع برنامج خاص يتم  
عىل إثره تنفيذ املهام حســب الظروف املتاحة، للمســاعدة يف 
تحســن وضع وصورة النادي يف الفــرتة املقبلة والحفاظ عىل 

مكانته عميدا ألندية الوطن وشبه الجزيرة العربية والخليج.
وناقشت الهيئة اإلدارية للنادي بعض القرارات الهامة واتخاذ 
التدابــر الالزمة التي تخدم مشــواره القــادم ، من خالل وضع 

خطــة وخارطة للعمــل ، وأهمها 
الكروي  الفريــق  اســتعداد  دعم 
األول للــدوري العام املزمع إقامته 
يف الفرتة املقبلــة ، باإلضافة إىل 
األوضاع  وتصحيح  الصفوف  رص 
املرافقة باقي ألعاب النادي املختلفة 
والحفاظ عىل استمرارية حضورها 
ومشــاركتها يف االســتحقاقات 

واملسابقات القادمة .
ســبل  عن  املجتمعون  وبحث 
لدعم النــادي وفتح قنوات جديدة 
من شــأنها إيجاد االستقرار املايل 
للنــادي الــذي عــاىن يف الفرتة 
املاضية الكثر من الصعوبات ومــر يف منعطفات كثرة ، وذلك 
مبخاطبة الجهات ذات الصلة وفتح آفاق لتبادل التعاون املشــرتك 
، والبحث عــن الرعاية من خالل التواصل مــع البيوت التجارية 

والداعمن .
ووضعت الهيئــة اإلدارية املؤقتة للنادي يف روح نقاشــية 
مهمــة خارطة عمل يف الفرتة املقبلة للقــاء بكثر من القيادات 
والشخصيات التي من شــأنها إعادة االستقرار للنادي عىل كافة 
املســتويات، وإيجاد املناخ واألرضية الخصبــة الصالحة للعمل 
والتهيئة السليمة ملنتسبي األلعاب الرياضية لجني مثار الجهد يف 

قادم املواعيد.

لودر / عارف أحمد :
 

)تحديث  لبطولة   الثاين  اليوم  شــهد 
املنطقة  األوىل لفــرق  الكرويــة  ليــج( 
الوسطى الشعبية - التي ترعاها وتنظمها 
مؤسســة تحديث للتنمية مبشــاركة 56 
فريقا ميثلون مديريــات )لودر - مودية- 
الوضيع( وزعوا إىل أربع مجموعات، حيث 
تضم مجموعتي لــودر والعن  16 فريقا 
فيام تضــم مجموعة موديــة 14 فريقا 
ومجموعة الوضيع 10 فرق والتي تتنافس 
بطريقــة6 خروج املغلــوب )ذهابا وإيابا 
( يف مرحلتها التمهيدية األوىل  - شــهد 
إقامة ثالث مباريــات يف مالعب مختلفة 
ضمــن منافســات تجمع لــودر جاءت 

نتائجها كالتايل:
يف املبــاراة األوىل التــي أقيمت عىل 
ملعب عرفــان وجمعت فريقــي النجوم 
متدينة  والتي جاءت  الســالم  وشــقيقه 
املســتوى، حيث ظل الوصول إىل الشباك 
مســتعصيا قبــل أن يفك شــفرته العب 
بتســجيله  دريبان  النجوم طارق ســامل 
هدف الفوز واملباراة الوحيد قبل 10 دقائق 

من نهايتها.. يف انتظــار مواجهة اإلياب 
لتحديد الطرف املتأهل للدور الثاين.

ويف املباراة الثانيــة التي اقيمت عىل 
األرض  فقد حقــق صاحب  النجدة  ملعب 
فربــق النجداوي  فوزا مثينــا عىل فريق 
العاملي بنتيجة ثالثــة أهداف مقابل هدف 
بدايتها  يف مباراة حامســية ومثرة منذ 
لرغبة كل طرف عىل تحقيق الفوز. وبهذه 

النتيجة خطا الوحداوي خطوة هامة نحو 
بلوغ الدور القادم. 

أما املبــاراة الثالثة التــي أقيمت عىل 
امرصاص  فريقي  وجمعت  الحضن  ملعب 
اإليجايب  بالتعادل  انتهت  فقد  وشــوحط 
بهدف يف كل شــبكة بعد مباراة متكافئة 
بن  اإلياب  مبــاراة  إىل  الحســم  ليتأجل 

الفريقن.

سيئون / جمعان دويل :
 

مباريــات  اختتــام  يف   
املجموعة الثانية لبطولة الشباب 
تعادل  وادي حرضموت  ألنديــة 
بهدف  واألحقاف  الوحدة  فريقا 
التي  املبــاراة  يف  منهــام  لكل 
جمعتهــام عىل أرضية اســتاد 
ســيئون األوملبي, ضمن بطولة 
التي  2021م  مواليد  من  الشباب 

ينظمها فرع االتحــاد اليمني لكرة القدم بوادي حرضموت ,ليضع 
كل فريق منهام نقطة يف رصيده, وتعد هذه املباراة الثانية لفريق 
الوحدة وفريق األحقاف يف إطار املجموعة الثانية التي يتصدرها 
فريق شــباب الهجرين بالعالمة الكاملة بـ 6 نقاط بعد فوزه عىل 
الوحدة وعىل األحقاف بنتيجة واحدة هدفن مقابل هدف، وبتلك 
املباراة يكون ترتيب املجموعة الثانية: شــباب الهجرين برصيد 6 
نقاط  له من األهداف وعليه هدفن وتأهل إىل دور الربع النهايئ 
للبطولة , فيام فريقــا الوحدة واألحقاف لكل منهام نقطة واحدة 

من خسارة وتعادل وعليهام 3 أهداف ولكل منهام هدفان .
دخل الفريقان املباراة كتحصيل حاصل بعد أن حســمها فريق 
شباب الهجرين بالتأهل إىل دور الثامنية عن املجموعة ليسعى كل 
منهام عىل املركز الثاين للمجموعة. شــوط املباراة األول سيطر 
فريق الوحدة عىل مجريات الشوط واالستحواذ عىل الكرة ال سيام 

منتصــف امللعب وشــن الهجامت 
البطء يف  ولكن دون فاعليــة يف 
اللمســة  وفقدان  الكــرات  تناقل 
األخرة , فيام اعتمد فريق األحقاف 
عىل الهجامت املرتدة وآتت أكلها يف 
تسجيل هدف التقدم يف الدقيقة 19 
عرب العبه حسان عيل شاكر عندما 
تســلم كرة عرضية خلف املدافعن 
داخل العمــق الدفاعي ليأيت قادما 
قوية  الكــرة  ويســدد  الخلف  من 

لشباك مرمى الوحدة معلنة هدف التقدم لألحقاف.
ويف شــوط املباراة الثــاين وبعد توجيهات مــدرب الوحدة 
الكابنت فيصــل محمود الذي تعاقدت معــه إدارة الوحدة مؤخرا 
التي أتت أكلها يف الدقيقة الثانية بتســجيل هدف التعادل برأسية 
مهاجمــه لقامن فيصل التميمي بعد اســتالمه كرة عرضية فوق 
املدافعن وبارتقاء جميل يضع الكرة يف شــباك األحقاف معلنة 
هدف التعادل، فيام تبقى من دقائق املبــاراة تفنن العبو الوحدة 
يف ضياع أهداف محققة من خــالل الضغط املتزايد عىل دفاعات 
األحقاف التي كانت صامم أمــان للمرمى وتألق حارس األحقاف 
الذي تصدى لعدد من التســديدات, فيام كانــت الهجامت املرتدة 
لألحقاف عرب األطراف تكون الكرات قصرة وســهولة قطعها من 
دفاعات الوحدة, لتنتهي املباراة بتعادل الفريقن بهدف يف مرمى 

كل منهام.  

الهيئة الإدارية امل�ؤقتة للتالل تعقد اجتماعها الأول وتناق�ش عدًدا من الق�ضايا

ف�ز النج�م والنجداوي يف بط�لة )حتديث ليج( باأبني

تعادل ال�حدة والأحقاف يف بط�لة ال�ضباب لأندية وادي ح�ضرم�ت

كتب / سامر سمير : 
  

مثة أكرث من قضية ســاخنة قيد نقاش مســتفيض يف 
قاعــات املتابعة األولية النطالقة دوري الكــرة اليمني العام، 
السيام ما يساور كثرين بقلق محدق عن صواب قرار العودة 
وتوقيته، تســاؤالت معظمها يأت بجديــة مفادها: هل كان 
)تعميم( االتحاد الكروي لألندية برجوع نشاط الدوري خالل 
الفرتة القريبة القادمــة )واقعيا( مبا يكفي وقرأ حال األندية 
بعد ســت ســنوات من جفاف التوقف القرسي؟! هل نظامه 
بنهج ذهاب وإياب وهبوط وصعــود وتنقالت الالعبن بن 
جغرافيا املحافظات )منطقيــا( يف ظل وضعية أمنية راهنة 

مستحيلة؟! إذن عىل ماذا كان االستناد؟ وما هي ضامنات االستمرارية واسرتاتيجية 
املواصلة يف حال خلقت عرثات وتكالبت املطبات مستقبال؟!

 مؤكد، دون أدىن شــك، تطبيع الحياة الرياضية بتفعيل مناشطها يعترب مؤرشا 
جيدا ومرغوبا، يأيت يف سعي نريده بشــدة، لكن كل التخوفات التي يجري الحديث 
عنها اليوم يف الوســط الريايض، طبيعية جدا أيضا، ال تســتغرب، طاملا ال يرى فيها 
وضوحية التحاد الكرة، مستلهمة من ورقة بيان جهوزية األندية وقدرتها عىل خوض 
منافساتها باعتيادية تامة، وبضامنات أمان وسالمة حقيقية، قد انبثقت منها خطوة 
عودة )دوريه( بعد غياب طويل عىل شاكلته الحالية، ذهابا وإيابا، والقفز فوق أسوار 

شأن حيايت معاش يف بلد، يفتك به )االقتتال( من كل حدب وصوب. 
حقيقة، يستطيع اتحاد الشــيخ أحمد العييس العودة برأسه إىل جادة الصواب 
)مبكــرا(، ومللمة أوراق قــراره املبعرثة عىل طاولة عدم الدراســة جيدا، ليضعها يف 
حقيبة بطولة )جامعة( عىل سبيل مثال، ال حرص، تحتضنها إحدى املحافظات اآلمنة، 
ويتوفر لها كل سبل النجاح كحال )التنشيطية( األخرة يف سيئون، عىل األقل، ليقلل 
من فجوة انحدار تعميمه املترسع وتوقيته املتداخل يف شؤون مختلفة، ويخفف من 
حدة موجات إخفاقات متوقعة قادمة، قد يتوقف معها مسر )الدوري( املزعوم عند 
أول منعطف، وهكذا يبدو الناظــر فيها، كام أن هناك مقرتح عمل تجمعن حاضنن 
للفرق، يحرض أيضا، أحدهام يف عدن واآلخر يف حرضموت )تســمية فقط(، بنظام 
يلعبــون فيهام بطريقة )الكل مع الكل(، ثم تقام نهائيات ختامية للمســابقة بثالث 
ورابع يف محافظة أخرى، ينصب خاللها البطل ووصيفه، أو حتى عىل طريقة وضع 
مباريات ذهــاب يف محافظة ما، ومن ثم إيابها يلعــب يف أخرى بالكامل، ما يحيد 
العبي األندية وأجهزتها الفنية واإلدارية ويالت مخاطر التنقالت، وكوارث تشــنجات 
)سياسية( تظل رياضتنا السمحة يف غنى عنها، ورشوخ مجتمعية غدت ظاهرة عىل 

جسد شامل اليمن وجنوبه ال ميكن نكرانها. 
ما يؤخذ بالحســبان هنا، وحتى ال نتورط يف رفع ســقف توقعاتنا وتفاؤالتنا، 
ونقفز يف الهواء مبســميات تشجيع بالونية، وليس من بوابة إفشال )اجتهاد( طيب 
قام به من هم عىل واجهة كرتنا املحلية، يف رســم مســار عودة )بسمة( غائبة عن 
وجه رياضتنا من خالل دحرجة كرتها مجددا، هو معرفة أن للنجاح أسسا ومعطيات 
ال بــد لها أن تحرض، وبدونها تكون التحركات )هالميــة(، تأدية واجب ال أكرث أو أقل 

من ذلك .

عدن / أصيل أبوبكر :
  

بطولة  ملباريات  اســتمراًرا 
أبو فضل والفقيد  الشهيد فياض 
غســان أبو محمد لفئــة الكبار 
من  كرمية  برعايــة  تقام  والتي 
قبل رشكة إســمنت رأس الخيمة 
مباراة  والتي كانــت أول مباراة 
للمربــع الذهبي للبطولة جمعت 

فريق اتحاد الحصن القادم من محافظة أبن مبنافسه فريق أبطال املالعب البساتن .
مباراة اليوم بشوطها األول كانت شــيقة وممتعة من البداية وتبادل فيها الفريقان 
الهجامت املرتدة الرسيعة نظراً المتالك الفريقن عنارص الخربة والعبن ذو باع طويل يف 
كرة القدم ليستمر بعدها اللعب بهجمة هنا وأخرى هناك ومن كرة مباغتة ورسيعة ينفرد 
مهاجم فريق أبطال املالعب رشاد أحمد بحارس مرمى فريق االتحاد والذي فشل يف إخراج 
الكرة من مرماه ولتعانق الكرة الشــباك معلناً عن تقدم فريق أبطال املالعب بأول األهداف 
وســط ذهول من قبل حارس مرمى فريق االتحاد وماهي إال دقائق معدودة ويعلن حكم 

اللقاء نهاية الشوط األول بتقدم فريق أبطال املالعب بهدف نظيف .
شــوط املباراة الثاين والذي كان من أجمل أشــواط مباريات البطولة تشويقا وإثارة 
والذي شــن فيه فريق االتحاد هجامت خطرة جداً لكن استبسال وصالبة مدافعي فريق 
أبطال املالعب كانت لهم باملرصاد والذين قاموا بتنظيم صفوفهم وشن الهجمة تلو األخرى 
ومع مرور الوقت ووصول الشــوط الثاين للمنتصف يســجل العب فريق االتحاد حامدة 
هدف التعادل من تســديدة صاروخية بعد متابعة لكرته لثالث مرات متتالية وسط ذهول 
الجمهور وفرحة زمالئه لكن مل تدم فرحة هدف التعادل طويالً وذلك بتسجيل فريق أبطال 
املالعب الهدف الثاين عن طريق الالعب فتحي ليستمر بعدها الضغط من قبل العبي فريق 
االتحاد إلدراك التعادل وقابله تنظيم دفاعي واســتامتة من قبل العبي فريق أبطال املالعب 
ومع قرب نهاية الشوط الثاين واملباراة يضيع مهاجم فريق االتحاد هدفاً كان كفيالً بتغر 
مجريات املباراة ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية الشــوط الثاين واملباراة بفوز فريق أبطال 

املالعب بنتيجة 1/2 وبذلك يصبح فريق أبطال املالعب طرف أول يف النهايئ .
أدار اللقاء الحكم القدير عالء البدوي وراقبها فنياً الكابنت عالء البيحاين .

جائزة أفضــل العب كانت من نصيب حارس مرمى فريــق أبطال املالعب محمد اثينا 
وتسلمها من الكابنت نجيب مدرب فريق  شباب الشمساين .

الدوري اليمني والقفز يف اله�اء

 اأبطال املالعب الب�ضاتني طرف اأول يف 
نهائي بط�لة ال�ضهيد فيا�ش  والفقيد غ�ضان


