
 عدن: أنور الخديري

تمكن منتخب مديرية الشيخ عثمان المدرسي   
من الفوز على منتخب مديرية صيرة عدن 
ــداف مقابل هدفين في اللقاء  بخمسة أه
الكروي الذي جمع بينهما على ملعب نادي التالل 
بمنطقة حقات صباح الجمعة الماضية في إطار اللقاءات 
الحبية استعداداً للدوري المدرسي العام لمحافظة عدن 
الذي سينطلق قريباً، وأكد مدرب منتخب الشيخ عثمان 
الكابتن نصر حسين يحيى أن إدارة التربية والتعليم 

بمديرية الشيخ عثمان ممثلة بالمديرة االستاذة كريمة 
حسن مرشد تبذل جهوداً كبيرة برعاية ودعم المنتخب، 

ووفرت المتطلبات الرياضية وتولي اهتماماً كبيراً لألنشطة 
الرياضية المدرسية للثانوية العامة والمدارس األساسية.

مؤكداً أن المنتخب في تطور مستمر وسيخوض قريباً العديد 
من اللقاءات مع بقية المديريات.

 كتب: مازن الشعبي

تنطلق مساء غد الثالثاء بالصالة المغلقة عدن منافسات   
بطولة الجمهورية «النخبة» لعبة رفع األثقال التي ينظمها 

االتحاد اليمني العام للعبة كمسك ختام ألنشطته الرياضية 
للموسم الماضي ٢٠١٠م. ويشارك في البطولة التي ستشهد وقائعها 
في فعاليتي (الخطف والنتر) نحو (٧٢) رباعاً من مختلف المحافظات 
وهم الحاصلون على المراكز الثالثة الفردية األولى في األوزان للفئات 

الثالث «رجال، شباب، ناشئون» في البطوالت الرسمية للجمهورية 
لألندية ومنتخبات المحافظات التي أقامها االتحاد العام 

الماضي ٢٠١٠م.. هذا وسيتنافس الرباعون المشاركون 
في البطولة في ثمانية أوزان فردية هي: «٥٦، ٦٢، 

٦٩، ٧٧، ٨٤، ٩٥، ١٠٥» كجم)، والوزن 
المفتوح (+١٠٥) كجم.

غداً تنطلق بطولة 
«النخبة» لرفع األثقال

اتحاد القدم فرع عدن يكرم 
حكامه الدوليين

عدن: أبو األنوار

في بادرة رياضية صادقة أقدم   
االتحاد اليمني لكرة القدم فرع 
عدن برئاسة المهندس محمد 
الماضي  الخميس  أحمد حــيــدان مساء 
بتكريم حكام كرة القدم الدوليين التابعين 
للمحافظة، وجاء هذا التكريم المستحق رداً 
للجميل وتألقهم في مشوارهم التحكيمي 
فــي قــيــادة المباريات الرسمية للدوري 
للدرجتين االولى والثانية وبطوالت كأسي 
الرئيس والوحدة خالل المواسم الماضية 
والموسم الحالي ٢٠١١م. وقام رئيس االتحاد 
ومعه أعضاء االتحاد بتكريم الحكام الثالثة 
الدوليين التابعين لمحافظة عدن وهم : خلف اللبني، 
وأحمد محمد الوحيشي، وعلي الحسني، واألخيران حصال 

على الشارة الدولية مؤخراً بعد حرمانهما لفترة طويلة.

حوشب: التالل كبير وعريق وبطولة 
الدوري ستكون حمراء تاللية

عدن - «الميثاق»:  
ــــال األخ يــاســر   ق
عبداهللا حوشب- نائب 
رئيس نــادي التالل- إن الفريق 
الكروي يسير على ما يرام وفي 
جاهزية كبيرة، وحالياً يتصدر 
مرحلة (الذهاب) لبطولة الدرجة 
األولــى للموسم الحالي ٢٠١٠ / 
٢٠١١م ولدينا في الفريق نجوم 
ومحترفون مميزون قدموا مستوى 
رائعاً خالل المباريات السابقة، 
فالتالل ناد كبير وعريق وصاحب 
تاريخ طويل وإنــجــازات، ولديه 
إدارة رائعة ومتماسكة تعمل على 
الرعاية الصادقة وتقدم دعمها 
الكبير للفريق برئاسة االستاذ 

عارف الزوكا ونائبه األول حافظ 
معياد وبقية أعضاء مجلس اإلدارة، 
ويقف في الخلف الداعم االكبر 
العميد أحمد علي عبداهللا صالح 
الرئيس الفخري ورئيس مجلس 

الشرف األعلى بالنادي.
المليان:  بالفم  أقــول  وهنا 
فريقنا استحق الصدارة وإن شاء 
اهللا بطولة الــدوري ستكون من 

نصيبنا وال خوف على التالل.

منتخب الشيخ عثمان المدرسي يفوز على صيرة

االثنين : 14 / 2 / 2011م 
 الموافق :11 / ربيع أول / 1432هـ 

العدد: (1542) 15

مشكلة كرة القدم اليمنية   
تتمثل تماماً كحالة الذين 
يتناولون الوجبة (الطبخة) 
قبل أن تنضج، ثم بعدها يتحدث 
كل االطراف عن سوء هذه الطبخة، 
بينما الجميع مشاركون في سوء 

إعدادها بشكل أو بآخر.
أتذكر هــذا دائماً عند الحديث 
السلبي والمتسرع عن منتخبات 
الفئات العمرية دون الكبار في 
مختلف االنشطة وخاصة في كرة 
القدم، ونسمع اليوم نفس هذه 
السلبية لدى البعض وهم يهاجمون 
وينتقدون المنتخب األولمبي قبل 
منتخب سنغافورة  مع  مباراتيه 
ــاً ضمن التصفيات  ــاب ــاً وإي ذهــاب
المؤهلة ألولمبياد لندن ٢٠١٢م 
بعد مباراتيه االعداديتين أمام كل 
من المنتخبين السوداني والكويتي، 
ولماذا لم يفز أو يقدم األداء الجيد 
والقوي بطريقة سيئة ومتسرعة، 
وإذا ما لعب منتخب الناشئين أو 
الشباب مثالً مباريات مماثلة أو خرج 
أحدهما من أي تصفيات بطولة 
قارية أو دولية، تحدثنا عن الفشل 
بشكل عشوائي وسلبي يؤثر في 
مسيرة تلك المنتخبات ويزيد حاالت 
اإلحباط عند كل األطراف القائمة 

والمشرفة عليها.
لمختصر  با و ة  ر لعبا ا يح  بصر  
المفيد جميعنا يدرك أن المنتخب 
الحالية  الوطني األول بصورته 
والعقلية التي تديره من االتحاد 
المعني وكافة االطراف االخرى لن 
يستطيع تحقيق أي شيء يرضي 
الطموح، إذاً فعلينا أن ال نفكر فيه 
بشكل مغرض في الوقت الحالي، 
وأن نجعل تفكيرنا منصباً على 
الفئات العمرية البراعم والنشء 
والشباب واألولمبي ونوجد لهم 
الظروف واألســبــاب ونضمن لهم 
االستقرار واالستمرارية وتخصيص 
االمكانات الكبيرة والالزمة، وان 

ننتظر النتائج بعد سنوات قادمة.
 إن االهتمام بالمراحل السنية 
الدنيا وتوفير كل السبل الالزمة 
والضرورية لها يعني تماماً أننا نعد 
(طبخة) على نار هادئة ومكتملة 
لها  و بتنا سنستمع  و ت  نا لمكو ا
وبمذاقها الطيب بعد النضج أي 
عندما يصبح هؤالء الصغار كباراً، 
مشكلة  وز  ونتجا نحل  لي  لتا وبا
المنتخب االول (الكبار) حالياً وإلى 

غير رجعة.
هل الطباخون جاهزون إلعداد 
(الطبخة) وتقديمها على المائدة كما 

نحب ونرضى؟؟ هنا يكمن السؤال.

دعوهم يمضون
  جمال عبدالفتاح

أكدت األخت سلوى البركي- المسؤول المالي لالتحاد العام 
لرياضة المرأة- أن نشاط االتحاد للموسم الجديد ٢٠١١م سيشهد 
العديد من البطوالت والتنافس في مختلف األنشطة، إلى جانب 
البرامج والخطط والدورات في مجاالت التدريب والتأهيل وإعداد 

الكوادر.
ودشن االتحاد العام للمرأة موسمه الجديد ٢٠١١م بقوة وذلك 
باطالق ثالث بطوالت، بطولة الجمهورية السادسة لكرة الطاولة 

(فردي/ فرقي/ زوجي)، وبطولة النخبة للعشر األوائل من كل 
محافظة، وبطولة الجمهورية السادسة للكاراتيه وبطولة ألعاب 

القوى بمشاركة (٤٠٠) العبة.
ويشارك في تلك البطوالت: وحدة صنعاء، ٢٢ مايو، نادي 
بلقيس، اتحاد نساء اليمن، معهد صنعاء، األمانة، صنعاء، مدرسة 
الحمزة، تعز، عدن، إب، ذمار، حجة، المحويت، لحج، أبين، الحديدة، 

تعز، وحضرموت.

اتحاد المرأة يدشن موسماً استثنائياً

دوري األولى قدم ينهي مرحلة الذهاب

التالل بأفضل المستويات أبطال الصدارة

قراءة/ عبدالفتاح األزهري

بانتهاء مباريات الجولة (١٣) يكون دوري الدرجة  
األولى لكرة القدم قد أسدل الستار على مرحلة 
الدور األول «الذهاب» وذلك بتصدر التالل يليه 
العروبة  والصقر في المركزين الثاني والثالث على التوالي، 
ويقبع فريقا وحدة صنعاء وأهلي تعز في ذيل الترتيب واألكثر 
تهديداً بالهبوط إن لم يتداركا موقفهما في الدور الثاني 

«اإلياب».
وشهدت مباريات الجولة األخيرة في الدور األول واحدة من أكبر 
المفاجآت وذلك بتحقيق وحدة صنعاء فوزه األولى والوحيد والذي 
جاء على حساب الصقر، بينما استطاع شباب البيضاء التفوق 
على اتحاد إب الذي لعب في أرضه، وجاءت بقية النتائج طبيعية 

حيث حقق اصحاب األرض الفوز على ضيوفهم.

صدارة تاللية
وبنظرة سريعة لمعطيات الدور األول الذي يمثل نصف 
المشوار، نجد التالل العدني هو بطل هذه المرحلة حيث حل 
في الصدارة برصيد (٢٨) نقطة حققها في ثمانية انتصارات 
وأربعة تعادالت وهزيمة وحيدة، وكان صاحب أفضل هجوم 
بتسجيله (٢٣) هدفاً وهي مؤشر سلبي للجانب التهديفي 
في البطولة، وكان دفاع التالل ثاني أفضل دفاع بعد الهالل.

وحط العروبة الحصان األسود لهذا الدور في المركز الثاني 
برصيد (٢٤) نقطة أي بفارق أربعة نقاط عن المتصدر وهو 
فارق ضئيل يهدد المتصدر إذا ما نظرنا إلى أن المشوار مازال 
طويالً وفي نصفه بالضبط خاصة وأن العروبة قدم مستويات 
رائعة وكان الوحيد مع التالل الذي مني بهزيمة واحدة فقط.

مالحقة الكبار
وخالل هذه المرحلة قدمت فرق الصقر والهالل وشعب إب 
مستويات رائعة رغم اختالف وتباين ظروف كل منها إال أن 
هذا الثالثي أنهى الدور األول بنتائج طيبة وضعتهم جميعهم 
في المركز الثالث برصيد (٢١) نقطة وبفارق سبعة نقاط عن 
المتصدر وهو فارق ضئيل كون جميع الفرق ينتظرها دور 
كامل يحتاج إلى النفس الطويل والذي يمكن أن تتغير فيه 
الكثير من المعطيات وتجعل من التنافس على اللقب مهمة 
صعبة، خاصة إذا ما أدركنا أن هذا الثالثي الصقر والهالل، 
وشعب إب يمتازون عن غيرهم بالعديد من المزايا االيجابية 
في مقدمتها انهم أفضل من غيرهم من ناحية الدعم من 
أقطابهم وكذا يمتلكون قاعدة جماهيرية عريضة تساندهم 

في كل الظروف واألوضاع.

وسط مكهرب
وفي منطقة الوسط نجد أن الوضع مكهرب فهو وإن 
كان أقرب إلى الصعود إلى األعلى إالّ أنه اشد قرباً من 
منطقة الخطر، وذلك ما يؤكده الفارق النقاطي الضئيل 
لهذه المجموعة والتي تشمل كالً من السادس شعب 
صنعاء (٢٠) نقطة والسابع شعب حضرموت بنفس 
الرصيد ثم اتحاد إب وشباب البيضاء في المركزين الثامن 
والتاسع وبرصيد (١٧) نقطة لكل منهما، مما يعني أن  
هذه المجموعة ستكون واقعة في الدور الثاني تحت 
ضغط شديد كون النقطة الواحدة من ذهب، ألنهم في 
وضعية ما بين الجنة والنار، فالنتائج اإليجابية ستضعهم 
في منطقة األمان وأي فقدان للنقاط سيطيح بهم إلى 
منطقة الخطر والهبوط.. خاصة وأنهم جميعاً ذاقوا مرارة 

الهبوط للدرجة الثانية في السنوات القليلة الماضية.

مجموعة القاع
ومن مفارقات الدور األول لهذه البطولة أن منطقة الخطر 
تضم خمسة فرق هي حسان العاشر (١٤) نقطة وأهلي 
صنعاء (١٣) نقطة والرشيد (١٣) نقطة وأهلي تعز (٨) نقاط 

ثم وحدة صنعاء صاحب المركز األخير (٨) نقاط أيضاً.
هذه الفرق الخمسة ومعهم شباب البيضاء واتحاد إب مازالوا 

عملياً في دائرة الخطر ويتهددهم الهبوط والمغادرة.
فاتحاد إب وشباب البيضاء بدءا البطولة بشكل جيد قبل 
التراجع بينما حسان في حالة تذبذب أما أهلي صنعاء فكانت 
بداياته في هذه البطولة هي األسوأ في تاريخه قبل أن 
تتحسن نتائجه في المحطات األخيرة، وهو القادر فعلياً بين 

هذه المجموعة على تجاوز منطقة الخطر.

أما الرشيد وأهلي تعز ووحدة صنعاء فلم يقدموا المستويات 
أو النتائج المقبولة والتي تبشر بتالفيها في الدور الثاني ما 
لم تتدارك أوضاعها في مرحلة اإلياب وهي األخطر واألهم، 

وإالَّ فإن المغادرة (كالعادة) هي األقرب.

أكبر السلبيات
وعند النظر إلى قائمة الهدافين للبطولة في دورها 
األول سنجد انفسنا أمام واحدة من أكبر سلبيات الدوري 
على االطالق كون الهدافين في المراكز  الخمسة األولى 
هم من المحترفين األجانب االثيوبيين وهو مؤشر 
سلبي خطير يوضح غياب الهداف الوطني في ظاهرة 
استمرت منذ مواسم ماضية، والتي يجب الوقوف أمامها 
بكل مسؤولية والبحث عن أسبابها كونها تلقي بظاللها 
السلبية ليس على األندية والفرق في البطولة المحلية 
األكبر في بالدنا بل على المنتخبات خاصة المنتخب األول 
وبصورة مباشرة، وهو ما ظهر لنا جلياً في مشاركاته 
الماضية خالل العام الماضي والتي لم تقدم هدافاً فيها 
باستثناء علي النونو الذي هو اآلن بدوره خارج مجموعة 
الهدافين في المراتب السبعة األولى الذين يتقدمهم 

خمسة محترفين أجانب.

أربعة فرق تطارد المتصدر.. 
والعروبة الحصان األسود

منطقة الوسط.. خطوة 
في الجنة وأخرى في النار
خمسة في دائرة الخطر 
يتهددها شبح الهبوط

مؤشر خطير.. الهدافون أجانب على 
حساب الهداف الوطني المتراجع

فريق الحرية بمارب يفوز 
على حماس

اختتمت الخميس  على ملعب األمن السياسي   
بطولة الفقيد / عبدالخالق ناصر الشريف- 
رئيس نــادي السد الرياضي- والتي استمرت 
لمدة أسبوعين بمشاركة ثمانية فرق هي: الحرية - العين 
- صافر - االستقالل - النهضة - النصر - حماس - اتحاد 
الفاو.. حيث جمعت المباراة النهائية فريقي الحرية بالمدينة 
وحماس بالوادي، وفي الدقيقة العشرين من الشوط األول 
أحرز العب فريق حماس عبده مخارش هدفاً لفريقه، وفي 
الدقيقة الستين أحرز الالعب صالح سبلل هدف التعادل 
والذي أعاد األمل لفريق الحرية بإحرازه الهدف الثاني في 
الدقيقة الثمانين من عمر المباراة وبهذه النتيجة يحصل 
الحرية على كأس البطولة ويتوج بطل الدوري.. وفي حفل 
االختتام قام مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي عبداهللا 
حشوان، ورئيس جمعية أجيال مأرب ناصر سعود  بتسليم 

كأس البطولة والجوائز على الالعبين.

ترتيب الفرق في مرحلة الذهاب
الترتيبالنقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالناديم
األول١٣٨٤١٢٣١٠٢٨التالل١
الثاني١٣٦٦١٢٠١٤٢٤العروبة٢
الثالث١٣٥٦٢٢٢١٢٢١الصقر٣
الرابع١٣٥٦٢١٣٩٢١الهالل٤
الخامس١٣٦٣٤١٣١٣٢١شعب إب٥
السادس١٣٦٢٥١٢١٣٢٠شعب صنعاء٦
السابع١٣٥٥٣١٠١١٢٠شعب حضرموت٧
الثامن١٣٥٢٦١٠١٠١٧اتحاد إب٨
التاسع١٣٤٥٤٨١٢١٧شباب البيضاء٩

العاشر١٣٤٢٧١٠١٦١٤حسان١٠
الحادي عشر١٣٣٤٦١٠١١١٣أهلي صنعاء١١
الثاني عشر١٣٣٤٦٩١٩١٣الرشيد١٢
الثالث عشر١٣٢٥٧٦١٠٨أهلي تعز١٣
الرابع عشر١٣١٢٩١٠١٧٨وحدة صنعاء١٤

قائمة الهدافين حتى الجولة الـ13
األهدافالنادياالسم

١١التاللتافيستا
٨الصقريوردانوس

٥التاللألمي
٥العروبةفتاي أريسا

٥الهاللبرهانو
٤حسانعبود مبروك

٤شعب إبأيمن الهاجري

برشلونة يجدد عقد مدربه 
بيب جوارديوال

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم- الذي يتصدر الدوري   
االسباني- تمديد عقد مدربه بيب جوارديوال لمدة 
سنة واحدة. ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد 
الجديد الذي سيبقى بموجبه ديوال البالغ من العمر ٤٠ عاماً في 

النادي حتى نهاية الموسم المقبل ٢٠١١-٢٠١٢م.
وكان جوار ديوال الذي لعب في صفوف برشلونة قد مكن 
النادي من الفوز بثمانية ألقاب رئيسية منذ استالمه  مقاليد 

األمور في الكامب نو خلفاً لفرانك رايكارد عام ٢٠٠٨م.
فقد فــاز الــنــادي تحت إدارتـــه ببطولة الـــدوري لمرتين 
متتاليتين، وكأس أبطال أوروبا وكأس السوبر األوروبي وبطولة 

أندية العالم.

بالتر: نهائيات كأس العالم 2022م 
ستقام في الصيف وفي قطر وحدها

أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم   
السويسري سيب بالتر أن نهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢م المقررة في قطر ستقام 

في الصيف وليس في الشتاء.
وكان بالتر نفسه قد توقع في وقت سابق أن يقام 
مونديال قطر في يناير كانون الثاني بسبب الظروف 

المناخية خالل فصل الصيف في منطقة الخليج.
 وقال بالتر في تصريح لـ«بي بي سي»: أعتقد أن 

االمور ليست محل نقاش في الوقت الحالي، فاالتفاق 
يقضي بإقامة النهائيات في الصيف.

وكانت قطر قد تفوقت على استراليا واليابان 
وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة للفوز بتنظيم 

كأس العالم للمرة األولى في بلد عربي وفي دولة 
شرق أوسطية.


