
15

«الميثاق»- متابعات 
 تفقد وزير الشباب والرياضة معمر اإلرياني مركز تنمية الشباب 
بنادي بلقيس بأمانة العاصمة والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين الصندوق 

االجتماعي للتنمية ووزارة الشباب والرياضة.
 وخــالل الزيارة اطلع الوزير على مكونات المركز 
ومحتوياته التي تتضمن مكتبة عامة للمطالعة ومكتبة 
إلكترونية حديثة مزودة بأحدث الكمبيوترات مرتبطة 
بشبكة اتصاالت حديثة وبقسمين لألطفال والكبار 

وقاعة للتدريب والتأهيل وقاعة للمناسبات واالحتفاالت باإلضافة إلى مرسم خاص 
بالفنون الجميلة.

 وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تفعيل مثل هذه المراكز الشبابية التي 
تسهم في خدمة الشباب وتنمية مهاراتهم وأن الوزارة ستسعى جاهدة لتوفير 

متطلبات واحتياجات المركز خالل المرحلة القادمة وبالتنسيق مع أمانة العاصمة.
 ووجه وزير الشباب والرياضة باعتماد المركز كأحد المراكز الشبابية الدائمة لتنمية 
الشباب ودعمه بمبلغ عشرين مليون ريال من ميزانية المراكز الصيفية ومخاطبة 

الجهات المختصة لرفد مكتبة المركز بالعناوين واإلصدارات الثقافية المتنوعة.

إشـــراف:
يحيى الضلعي

االثنين : 30 / 1 / 2012م 
 الموافق :6 / ربيع أول / 1433هـ 

العدد: (1590)

 وزير الشباب يدعو النتخاب اتحاد اإلعالم الرياضي  
ويكشف عن مصفوفة العمل الجديدة للوزارة

«الـــمـــيـــثـــاق»-  
متابعات

ــــر الــشــبــاب   دعــــا وزي
والرياضة معمر اإلرياني 
ـــي اإلعــــالم  الـــزمـــالء ف
الرياضي إلى تشكيل لجنة 
تحضيرية استعداداً الجراء 
في  تحادهم  ا بات  نتخا ا
الدورة االنتخابية القادمة..

 جاء ذلك في اللقاء اإلعالمي الشهري األول 
ــوزارة مع الصحفيين الرياضيين  لقيادة ال
وممثلي الوسائل اإلعالمية المختلفة الذي 
احتضنته صالة مركز التدريب والتأهيل 

بوزارة الشباب والرياضة األربعاء الماضي.
 واكد الوزير اإلرياني على أهمية اطالع 
ــوزارة  االعــالم الرياضي لكافة إنجازات ال
وأدائها أوالً بأول وبشفافية مالية وإدارية 
مطلقة، معتبراً أن اإلعالم الرياضي يمثل 
الوجه اآلخر لألنشطة الرياضية والذي له دور 
في تطوير الرياضة اليمنية من خالل كشف 
الحقائق وكشف منابع الفساد اإلداري والمالي 
الذي يمكن أن يعرقل مسيرة تطور الرياضة 
اليمنية،  وأعلن الوزير خالل اللقاء عن إقرار 
آلية عمل جديدة فاعلة من شأنها تجفيف 
منابع الفساد اإلداري والمالي في إطار عمل 

الوزارة أينما وجدت.
 وأشــار الوزير اإلرياني إلى أن انتخابات 
مجالس إدارات األندية الرياضية ستجرى 
في  أبريل المقبل، وفي شهر مايو انتخابات 
فروع االتحادات الرياضية في المحافظات، 
فيما سيكون شهر يونيو موعداً النتخابات 
االتحادات الرياضية.. منوهاً إلى أن الوزارة 
حالياً حريصة على العمل وفق آلية عمل 
مؤسسية بهدف الوصول إلى تحقيق اهداف 
مصفوفة البرنامج التنفيذي للوزارة خالل 
عامي ٢٠١٢ - ٢٠١٣م وتطبيقه وترجمته 

عمليا على أرض الواقع.
 وكشف الوزير عن اتفاق مبدئي مع وزارة 
االتصاالت اليمنية لتوقيع اتفاق لرعاية 
الدوري اليمني لكرة القدم، من خالل شركة 

«يمن موبايل» لالتصاالت بمبلغ ١,٥مليون 
دوالر.

 وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة 
تفعيل مركز الطب الرياضي.. ووجه الدعوة 
لقدامى الرياضيين إلنشاء جمعية القدامى 
وتخصيص ٥ ماليين ريال لها والبد أن يجد 
الرياضي مقابل مايقدمه الدعم والمساندة 
واالهتمام بعكس السابق حيث كان يجد 
اإلهمال والالمباالة ووجود الجمعية يعني 
المزيد من الرعاية وسيتم تخصيص ٣٠ 
مليون ريــال لالعبي المنتخبات الوطنية 
لأللعاب الفردية كمرتبات بحيث يتفرغ 
لقمة  للبحث عن  وليس  ء  للعطا الالعب 
العيش..  كما أعلن الوزير عن نيته التوجه 
ــارة عــدد من دول مجلس التعاون  إلــى زي
الخليجي العربية وذلك بهدف حشد الدعم 

والمساعدة في الحصول على مزيد 
من دعم الرياضة اليمنية في 

كافة المجاالت باعتبارها 
قــد حققت فــي مجال 

الــريــاضــة إنــجــازات 
مـــتـــقـــدمـــة فــي 

المجال الرياضي.
 وأوضــــح أن 

الـــصـــنـــدوق 
على  يعمل 
ـــر  ـــوي ـــط ت
مـــــــوارده 
ــة  ــي ــمــال ال
ـــي ال  ـــت ال
ــــي  ــــف ت

ة  لمستمر ا ت  جا حتيا ال با
لقطاعي الشباب والرياضة، 
فموارد الصندوق باالضافة 
إلى ميزانية الوزارة ال تغطي 
نسبة ١٠ ٪ من احتياجات 
ــاب والــريــاضــيــيــن  ــب ــش ال

الحقيقية في بالدنا.
 وكـــشـــف عــــن وجــــود 
مديونية يتحملها الصندوق 
قدرها مليار و٩٠٠ مليون ريال، تمثل تحدياً 
صعباً للوزارة، وسيتم حلها من خالل جدولتها 

وفقاً لألولوية والحاجة.
 وأشار وزير الشباب والرياضة إلى خطط 
طموحة للوزارة تسعى لتنفيذها من خالل 
الشباب وتنظيم منتدى  تفعيل قطاع 
وطني للشباب لالستفادة من افكارهم 
ورؤاهم تجاه الوطن، بما يهدف إلى خلق 
حوار حقيقي معهم.. باالضافة إلى اطالق 
مشروع جيل السالم الذي يستهدف ١٠ 
آالف شاب وشابة سيمارسون الرياضات 
المختلفة ضمن مهرجان يشاركون فيه..  
منوهاً إلى سعي وزارة الشباب إلنشاء 
مدرستين كرويتين في صنعاء وعدن، 
لتطوير مستوى كرة القدم والمواهب 
الرياضية في مختلف المحافظات.. 
ومن أجل مكافحة األفكار الضالة 
قال وزير الشباب والرياضة إن 
الوزارة ستعمل على إنشاء 
خمسين ملعباً رياضياً 
خفيفة خــالل الفترة 
القادمة، بحيث نصل 
إلــى ملعب خفيف 
ــرة  فــي ٣٣٢ دائ
انــتــخــابــيــة في 

عموم البالد.

الهالل عريس الجولة الخامسة من دوري النخبة
«الميثاق»- متابعات  

 اصبح  فريق هالل الحديدة رابع فريق يتصدر دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم بعد خمس جوالت من انطالقه إثر فوزه على منافسه 
اتحاد إب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة 

بالحديدة في ختام منافسات الجولة الخامسة.
 ورغم تمكن الضيوف من إنهاء الشوط األول لصالحهم بهدف وحيد سجله 
العب االتحاد ماجد الكدهي ، إال أن الهالل استعاد توازنه في الشوط الثاني 
على ملعبه وبين جماهيره وتمكن من تسجيل التعادل عبر العبه عبود 

الصافي قبل أن يسجل زميله أوسام السيد هدف الفوز.
 ورفع الهالل بهذا الفوز رصيده إلى ١١ نقطة في 

صدارة الترتيب ، بينما تراجع اتحاد إب إلى المركز 
الخامس بعد توقف رصيده عند ٨ نقاط.

 وبذلك يكون الهالل رابع فريق يتصدر الدوري 
خالل خمس جوالت بعد فرق وحدة عدن ، شعب إب 

، والشعلة على التوالي.
 وفي العاصمة صنعاء مني 

حامل اللقب فريق العروبة 
ــي خـــســـارة على  ــان ــث ب

التوالي في الموسم 
ــك  الــحــالــي وذل

على يد جاره 
ء  صنعا أهلي 
بهدفين مقابل 

هدف..
 افتتح األهلي التسجيل في الدقيقة 
٤٠ من الشوط األول عبر الالعب وحيد 
الخياطي ، وضاعف زميله علي النونو 
النتيجة في الدقيقة ٣٨ من الشوط 
الثاني قبل أن يتمكن العروبة من 
تقليص الفارق بعدها بدقيقتين 

عبر المحترف في صفوفه سلطان 
ممادو.

 بهذه النتيجة رفع أهلي صنعاء 
رصيده إلى ثمان نقاط متقدماً إلى 
المركز السادس، بينما تقهقر العروبة 
إلى المركز التاسع بعد تجمد رصيده 

عند خمس نقاط.
 وفي الحالمة تعز ألحق ممثلها فريق 
الطليعة أول خسارة بضيفه القادم 
من عدن وصيف حامل اللقب فريق 

التالل بهدفين دون رد..
 جاءت أهداف اللقاء خالل الشوط 

الثاني إذ افتتح الطليعة التسجيل في 
الدقيقة ١٢ من هذا الشوط عبر العبه 
عمر عبدالعزيز ، وضاعف زميله محمد 
السريحي النتيجة قبل نهاية الوقت 

األصلي من المباراة بثالث دقائق..
 بهذا الفوز قفز الطليعة من المركز 
قبل األخير إلى المركز السابع بعد أن رفع 

رصيده إلى ست نقاط ، بينما حل التالل 
محل الطليعة في الترتيب متراجعا للمركز 

قبل األخير بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط في ظل عجزه عن 

تحقيق أي فوز منذ انطالق الدوري.
 على الجانب اآلخر تغلب فريق شعب إب بصعوبة على توأمه وضيفه 
شعب حضرموت بهدف وحيد سجله مروان جزيالن خالل النصف األخير 

من الشوط الثاني للمباراة..
 وعاد شعب إب إلى المركز الثاني مجدداً بعد أن رفع رصيده إلى عشر 
نقاط ، فيما تقهقر شعب حضرموت بخسارته الثانية على التوالي إلى 
المركز الثاني عشر بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط وله مباراة مؤجلة 

مع نجم سبأ ذمار.
 وفي مدينة عدن حقق ممثلها الثالث في دوري النخبة فريق الوحدة فوزاً 
ثميناً وصعباً على ضيفه أهلي تعز بهدف دون رد سجله عبداهللا يسلم 

خالل الشوط األول..
 تقدم وحدة عدن بهذا الفوز مركزاً واحداً ليحتل المركز الرابع رافعاً 
رصيده إلى ثمان نقاط، بينما تراجع أهلي تعز إلى المركز العاشر بنقاطه 

الخمس.
فريق شعب صنعاء جراح مضيفه الصاعد ألول  إلى ذلك عمق 

مرة إلى دوري األضواء فريق نجم سبأ ذمار 
عندما تغلب عليه بصعوبة بهدف دون رد 
سجله محمد العنبري قبل نهاية الوقت 

األصلي للمباراة بثمان دقائق..
 بهذه النتيجة قفز شعب صنعاء إلى 
المركز الثامن رافعاً رصيده إلى ست نقاط ، 
بينما ظل نجم سبأ في المركز األخير بنقطة 
وحيدة ولم يتمكن حتى اآلن من تسجيل أي 

فوز له في الدوري. 
 وكانت منافسات هــذه الجولة انطلقت 
الخميس بلقاء أقصى فيه فريق شباب البيضاء 
ضيفه الشعلة عدن من صدارة الدوري عندما 
تعادال دون أهداف ليتراجع الشعلة إلى المركز 
الثالث بتسع نقاط ، بينما ظل الشباب في 

مركزه الحادي عشر بخمس نقاط .

مباريات األسبوع السادس:
الشعلة× شعب إب- ملعب الشعلة- الخميس

ــدة عــدن-  شعب حضرموت× وح
ملعب الشحر- الجمعة

أهلي صنعاء× شباب البيضاء- 
ملعب أهلي صنعاء- األربعاء

شعب صنعاء× أهلي تعزـ 
ملعب شعب صنعاء- الخميس
الــعــروبــة× الطليعة- 
ء-  صنعا شعب  ملعب 

الجمعة
اتحاد إب× نجم 
ســبــأ- ملعب ٢٢ 
مايو إب- الجمعة

ـــــالل×  ـــــت ال
الهالل- ملعب 
الـــــــتـــــــالل- 

الجمعـة.

 ورفع الهالل بهذا الفوز رصيده إلى ١١ نقطة في 
صدارة الترتيب ، بينما تراجع اتحاد إب إلى المركز 

٨الخامس بعد توقف رصيده عند ٨الخامس بعد توقف رصيده عند ٨ نقاط.
 وبذلك يكون الهالل رابع فريق يتصدر الدوري 
خالل خمس جوالت بعد فرق وحدة عدن ، شعب إب 

، والشعلة على التوالي.
 وفي العاصمة صنعاء مني 

حامل اللقب فريق العروبة 
ــي خـــســـارة على  ــان ــث ب

التوالي في الموسم 
ــك  الــحــالــي وذل

على يد جاره 
ء  صنعا أهلي 
بهدفين مقابل 

 افتتح األهلي التسجيل في الدقيقة 
 من الشوط األول عبر الالعب وحيد 

 افتتح األهلي التسجيل في الدقيقة 
 من الشوط األول عبر الالعب وحيد 

 افتتح األهلي التسجيل في الدقيقة 

الخياطي ، وضاعف زميله علي النونو 
٣٨النتيجة في الدقيقة ٣٨النتيجة في الدقيقة ٣٨ من الشوط 
الثاني قبل أن يتمكن العروبة من 

النتيجة في الدقيقة 
الثاني قبل أن يتمكن العروبة من 

النتيجة في الدقيقة 

تقليص الفارق بعدها بدقيقتين 
عبر المحترف في صفوفه سلطان 

 بهذه النتيجة رفع أهلي صنعاء 
رصيده إلى ثمان نقاط متقدماً إلى 
 بهذه النتيجة رفع أهلي صنعاء 

رصيده إلى ثمان نقاط متقدماً إلى 
 بهذه النتيجة رفع أهلي صنعاء 

المركز السادس، بينما تقهقر العروبة 
إلى المركز التاسع بعد تجمد رصيده 

عند خمس نقاط.
 وفي الحالمة تعز ألحق ممثلها فريق 
الطليعة أول خسارة بضيفه القادم 

 وفي الحالمة تعز ألحق ممثلها فريق 
الطليعة أول خسارة بضيفه القادم 

 وفي الحالمة تعز ألحق ممثلها فريق 

من عدن وصيف حامل اللقب فريق 
التالل بهدفين دون رد..

 جاءت أهداف اللقاء خالل الشوط 
الثاني إذ افتتح الطليعة التسجيل في 

 من هذا الشوط عبر العبه 
عمر عبدالعزيز ، وضاعف زميله محمد 
السريحي النتيجة قبل نهاية الوقت 

األصلي من المباراة بثالث دقائق..
السريحي النتيجة قبل نهاية الوقت 

األصلي من المباراة بثالث دقائق..
السريحي النتيجة قبل نهاية الوقت 

 بهذا الفوز قفز الطليعة من المركز 
قبل األخير إلى المركز السابع بعد أن رفع 

رصيده إلى ست نقاط ، بينما حل التالل 
محل الطليعة في الترتيب متراجعا للمركز 

قبل األخير بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط في ظل عجزه عن 
محل الطليعة في الترتيب متراجعا للمركز 

قبل األخير بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط في ظل عجزه عن 
محل الطليعة في الترتيب متراجعا للمركز 

ثميناً وصعباً على ضيفه أهلي تعز بهدف دون رد سجله عبداهللا يسلم 
خالل الشوط األول..

ثميناً وصعباً على ضيفه أهلي تعز بهدف دون رد سجله عبداهللا يسلم 
خالل الشوط األول..

ثميناً وصعباً على ضيفه أهلي تعز بهدف دون رد سجله عبداهللا يسلم 

 تقدم وحدة عدن بهذا الفوز مركزاً واحداً ليحتل المركز الرابع رافعاً 
خالل الشوط األول..

 تقدم وحدة عدن بهذا الفوز مركزاً واحداً ليحتل المركز الرابع رافعاً 
خالل الشوط األول..

رصيده إلى ثمان نقاط، بينما تراجع أهلي تعز إلى المركز العاشر بنقاطه 
 تقدم وحدة عدن بهذا الفوز مركزاً واحداً ليحتل المركز الرابع رافعاً 
رصيده إلى ثمان نقاط، بينما تراجع أهلي تعز إلى المركز العاشر بنقاطه 
 تقدم وحدة عدن بهذا الفوز مركزاً واحداً ليحتل المركز الرابع رافعاً 

الخمس.
فريق شعب صنعاء جراح مضيفه الصاعد ألول  إلى ذلك عمق 

مرة إلى دوري األضواء فريق نجم سبأ ذمار 
عندما تغلب عليه بصعوبة بهدف دون رد 
سجله محمد العنبري قبل نهاية الوقت 

األصلي للمباراة بثمان دقائق..
سجله محمد العنبري قبل نهاية الوقت 

األصلي للمباراة بثمان دقائق..
سجله محمد العنبري قبل نهاية الوقت 

 بهذه النتيجة قفز شعب صنعاء إلى 
المركز الثامن رافعاً رصيده إلى ست نقاط ، 
 بهذه النتيجة قفز شعب صنعاء إلى 
المركز الثامن رافعاً رصيده إلى ست نقاط ، 
 بهذه النتيجة قفز شعب صنعاء إلى 

بينما ظل نجم سبأ في المركز األخير بنقطة 
وحيدة ولم يتمكن حتى اآلن من تسجيل أي 
بينما ظل نجم سبأ في المركز األخير بنقطة 
وحيدة ولم يتمكن حتى اآلن من تسجيل أي 
بينما ظل نجم سبأ في المركز األخير بنقطة 

فوز له في الدوري. 
 وكانت منافسات هــذه الجولة انطلقت 
الخميس بلقاء أقصى فيه فريق شباب البيضاء 
ضيفه الشعلة عدن من صدارة الدوري عندما 
تعادال دون أهداف ليتراجع الشعلة إلى المركز 
ضيفه الشعلة عدن من صدارة الدوري عندما 
تعادال دون أهداف ليتراجع الشعلة إلى المركز 
ضيفه الشعلة عدن من صدارة الدوري عندما 

الثالث بتسع نقاط ، بينما ظل الشباب في 
مركزه الحادي عشر بخمس نقاط .

مباريات األسبوع السادس:
الشعلة× شعب إب- ملعب الشعلة- الخميس

ــدة عــدن-  شعب حضرموت× وح
ملعب الشحر- الجمعة

أهلي صنعاء× شباب البيضاء- 
ملعب أهلي صنعاء- األربعاء

أهلي صنعاء× شباب البيضاء- 
ملعب أهلي صنعاء- األربعاء

أهلي صنعاء× شباب البيضاء- 

شعب صنعاء× أهلي تعزـ 
ملعب أهلي صنعاء- األربعاء

شعب صنعاء× أهلي تعزـ 
ملعب أهلي صنعاء- األربعاء

ملعب شعب صنعاء- الخميس
الــعــروبــة× الطليعة- 
ء-  صنعا شعب  ملعب 

الجمعة
اتحاد إب× نجم 

ســبــأ- ملعب 
مايو إب- الجمعة

ـــــالل×  ـــــت ال
الهالل- ملعب 
الـــــــتـــــــالل- 

الجمعـة.

ربطات 
عنق الكشافة

   « ق لميثا ا » صحيفة  علمت 
أن إعــادة بعض الشخصيات إلى 

مفوضية الكشافة خلق حالة من االستياء لدى 
الكثيرين ممن يؤمنون بأن 
التجريب بالمجرب خطأ ..عاد 

األخ عبداهللا صالح العماري ومعه 
األخ محمد البدوي وكذا األخت 
فاتن عيسى وكل هؤالء كانوا 

قد لبثوا سنين طويلة في الكشافة 
فها  أهدا لمفوضية  ا تحقق  ــم  ل و

بالشكل المطلوب تحت قيادتهم.. وفي 
حين كان يتوقع البعض أن يكون للدماء 

الجديدة دور في قرار وزير الشباب والرياضة، 
عادت نفس الوجوه للواجهة دون جدوى، وهو 
ما يعطي مؤشراً بأن «الكشافة» ستظل 
بال فيوز وبال ربطات عنق حقيقية.. 
وكان األخ محمد البدوي قد تلقى دشاً 
ساخناً من وزير الشباب والرياضة في 

االجتماع الذي عقده اإلرياني والتقى 
فيه بقيادات الكشافة والمرشدات 

كما أفادت المصادر..

السالمي.. 
أين الغيبة؟!

 النعاش مساعد له

 البرازيلي كامبوس 
مدرباً للمنتخب األول

«الميثاق»- متابعات 
 أقــرت لجنة الطوارئ 
باتحاد كــرة القدم في اجتماعها 
برئاسة رئيس االتــحــاد احمد 
صالح العيسي اختيار المدرب 
البرازيلي باولو كامبوس لقيادة 
المنتخب األول لكرة القدم 

في االستحقاقات القادمة.
 وأقر االجتماع التواصل 
مع المدرب البرازيلي وإرسال 
ــرة الــســفــر الــخــاصــة به  ــذك ت
ودعوته للحضور إلــى بالدنا 
للتفاوض معه حول بنود وشروط 
العقد ومن ثم الوصول إلى اتفاق 
مرحلة  بـــدء  و للتوقيع  ئي  نها

اإلعداد..
 كما أقــرت لجنة الطوارئ تولي 
الكابتن سامي نعاش مهام 
البدء في وضع برنامج 
إعداد المنتخب األول 
واإلشراف عليه 
ــى يتم  ــت ح
ــاء  ــه ــت االن
مــــــــــــن 
إجـــــراءات 
الــتــعــاقــد 
مع المدرب 
األجنبي ليستمر نعاش 
مساعدا للمدرب القادم 
ـــمـــرار نفس  واســـت

الجهاز اإلداري للمنتخب األول 
وكــذا استمرار الجهاز الفني 

لناشئين  ا لمنتخب  ري  واإلدا
وتكليف الكابتن أمين السنيني 
لتقديم برنامج إعداد للمنتخب 
المشارك في النهائيات اآلسيوية 
لقادم  ا سبتمبر  لقدم  ا لكرة 
وقيادة المنتخب في النهائيات 

اآلسيوية.
ــدداً   ونــاقــش االجــتــمــاع ع
من الموضوعات المتعلقة 
بــالــمــشــاركــات الخارجية 
ت  با لصعو ا و ت  للمنتخبا
ــي يواجهها  ــت الــمــالــيــة ال
ـــاد فـــي ظـــل عــدم  ـــح االت
صرف المستحقات الخاصة 
وزارة  بأنشطته من قبل 
ــة ومــا  ــاض ــري الــشــبــاب وال
يترتب على ذلك من عدم 
قــدرة االتحاد على تنفيذ 

برامجه المختلفة فنياً وإدارياً 
وتأهيلياً واستحالة مواصلة 
منذ  لمالي  ا للعجز  تغطيته 

العام الماضي..
ــمــاع ضـــرورة  ـــد االجــت  وأك

ـــواصـــل مع  ـــت ـــرار ال ـــم اســـت
ـــوزارة لمتابعة صرف  قيادة ال

المستحقات المتأخرة حتى يتمكن 
االتحاد من مواصلة تنفيذ برامجه 

وأنشطته..

يقام في مملكة البحرين
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«الميثاق»- متابعات 
أقــر اجتماع أمناء 

عموم االتحادات 
الخليــــجيــة 

ــمــن  ــي وال
والــعــراق 
لــــكــــرة 

ــــدم  ــــق ال
ــاد  ــم ــت اع

الخامس من 
يناير ٢٠١٣م 
موعداً النطالق 
كـــــأس الــخــلــيــج 
العربي الـ٢١ في 
ين  لبحر ا مملكة 

بدالً من يوم ١٢ من 
الشهر ذاته.

ــاع  ــم ــت  وحــــدد االج
الذي عقد في العاصمة 

مة  لمنا ا ينية  لبحر ا
الفترة (٥ - ١٨ يناير 
إلقــامــة  ٢٠١٣م) 
مــنــافــســات خليجي 
(٢١) بدالً من الموعد 

 ٢٥ -١٢ ــق ( ــاب ــس ال
يناير)..

 وأقر االجتماع رفع التعديالت 
المقترحة على جوائز البطولة 
والئحة البطولة إلى اجتماع 
رؤساء االتحادات الخليجية الذي 
سيعقد بعد غد األحد للتصديق 

عليها واعتمادها..
 يذكر أن بالدنا استضافت 
النسخة الماضية من البطولة 
في عدن وأبين خالل الفترة من 
٢١ نوفمبر وحتى ٥ ديسمبر 

٢٠١٠م.

الضمير خرج ولم يعد!!
أحــد المديرين فــي وزارة الشباب قام   

بمصادرة جهاز كمبيوتر دون أن يصده أو 
يوقفه أحد أو حتى يسأله إلى أين ستذهب بممتلكات 
الوزارة ..؟ الغريب أن صاحبنا لم يكن «صادقاً» هذه المرة وهو يصادر 
حقاً عاماً في التعامل مع ضميره..  لتبرز استفهامية أخرى عن دور 

الحراسة المسؤولة عن دخول أو خروج أي أجهزة الكترونية، خاصة أن من 
يقوم بإخراجها ال يملك إذناً مكتوباً بذلك..

صاحبنا الذي له عالقة بالموز أبو نقطة إن تم السكوت عنه ربما سيصل 
عدد األجهزة التي سيخرجها من الوزارة إلى (درزن) وال من شاف وال 

من دري..! 

 االرياني يتفقد مركز تنمية الشباب بنادي بلقيس

عـــــــادل   
لمي  لسا ا

نجم والعــب فريق 
ــاء  ــع ــن أهــــلــــي ص

والمنتخب الوطني.. 
ــم كبير فــي عالم  اس

كــرة الــقــدم اليمنية.. ال 
يختلف عليه اثنان وال ينكر أحد 

إمكاناته التهديفية وحاسته المميزة 
لهز الشباك اثــنــاء مــشــواره الرياضي 
ومسيرته الحافلة بالكثير من األلقاب في 

زمن ليس ببعيد..
 هذا الالعب صال وجال في مالعب كرة 
القدم اليمنية في مختلف األندية التي لعب 
لها، وآخرها فريق التالل الذي خاض فيه 

تجربة احترافية لم يكتب لها النجاح 
أو تعزز من نجوميته الفذة فضالً عن 
تواجده الالمحدود في صفوف المنتخبات 

الوطنية وفيها جمع المجد من طرفيه..
 لكن السالمي عادل توارى عن 

األنــظــار واحتفى فــجــأة دون 
سابق إنذار.. بعد أن أعلنها 

صراحة أنه ال يرغب البتة 
في مواصلة اللعب وأنه 
ة  حر لسا ا ق  ر سيفا
الـــدوارة فــي وقت 
اليــزال قــادراً فيه 

ولم  العطاء  على 
يحن موعد المغادرة 

بعد..
 غير أن مهرجان اعتزال 
هذا النجم لم ير النور 
حتى اللحظة ولم يعد 
بمقدورنا معرفة آخر 

أخبار عادل السالمي.


