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القاضي وجلب يجهزان منتخب عدن المدرسي
عدن / خاص

قدمت إدارة النشاط بمكتب التربية بعدن ، شكرها الجزيل للشخصيتين الداعمتين موسى 
عبداهللا القاضي والشيخ علي جلب ، لما قدماه للمنتخب المدرسي من دعم ساهم في تجهيزه 
للمشاركة في بطولة الجمهورية التي كان من المفترض ان تقام في األسبوع الماضي وتم 

تأجيلها لظروف خاصة.
وقال األخ محمد ردمان رئيس قسم النشاط المدرسي بمكتب عدن ، ال يمكن ان نفي 
الرجلين حقهما بعدما تكفال بتقديم الدعم الخاص بالفريق وتجهيزه بالمالبس والترنكات 

ليكون في الشكل الالئق وهو يمثل عدن في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة .

والحقيقة ان هذه المواقف من رجلين عرفا بدعمهما المتواصل لشباب عدن وأنشطتهم 
في كل األوقات ليست بغريبة فقد عرفها الجميع عنهما وال يمكن ان تكون هذه الكلمات 
كافية للتعبير ورد جميل لتلك الوقفة الرائعة تجاه طالبنا وأبنائنا في المنتخب الذي سعدوا 
بما قدمه القاضي وجلب لهما في موعد كانوا ينشدون فيه منازلة إخوانهم وتحقيق نتائج 

جيدة تليق بعدن .
الجدير بالذكر ان األستاذ موسى القاضي والشيخ علي جلب كانا ومازاال -إلى جانب 
م.عدنان محمد الكاف- المساحة التي يستظل بظلها شباب عدن وأنديتها في كثير من 

المناسبات بعدما ظهرا في السنوات الماضية بسخائهم الكبير ودعمهم الالفت .

إشـــراف:
يحيى الضلعي

خالل لقائه رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب بالكويت
وزير الشباب والرياضة يؤكد حرص القيادة السياسية 

على انضمام اليمن الكامل للمنظومة الخليجية
لبنان / خاص 

التقى وزير الشباب والرياضة معمر 
مطهر اإلرياني معالي اللواء فيصل مساعد الجزاف 
رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 
بدولة الكويت وذلك على هامش اجتماع وزراء 

الشباب والرياضة العرب المقام في لبنان.
وفي اللقاء عبر الوزير اإلرياني عن شكر 
وتقدير اليمن لدولة الكويت قيادة وشعباً على 
مواقفها الداعمة والمساندة لليمن، قائالً: إن 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي دائماً ما 
يؤكد على دور األشقاء في الخليج العربي ومنها 
دولة الكويت الشقيقة ممثلة بسمو األمير صباح 
االحمد الجابر الصباح الذي كان له وألشقائه 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي األثر الكبير 
لمساعدة اليمن في تجاوز أزمته من خالل 

المبادرة الخليجية.
وأضاف وزير الشباب والرياضة: أن فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي يبذل جهوداً 
كبيرة لبناء اليمن الجديد رغم كل الصعوبات 
والمعوقات والتحديات التي تواجهه ، مشيراً إلى 
أن القيادة الحكيمة لفخامته جنبت اليمن الحروب 
والويالت والتي كادت تمضي بالبالد إلى ماال 

تحمد عقباه.
ــوه الوزير اإلرياني في حديثه لنظيره  ون
الكويتي الى أن الوقت قد حان النضمام اليمن 
إلى منظومة األلعاب الخليجية الكاملة.. معرباً 

عن أمله في أن يكون للكويت موقف كبير في 
دعم هذا الموضوع خصوصاً وأن أول مشاركة 
لليمن في البطوالت الخليجية بدأت من الكويت 

وعلى وجه التحديد في خليجي «١٦».
 من جانبه عبر صاحب المعالي اللواء فيصل 
الجزاف عن تقديره وتقدير الكويت قيادة وشعباً 
لقيادة وشعب اليمن، وقال : إننا في الكويت لن 
نألو جهداً مع إخواننا وأشقائنا في دول الخليج 
واللجنة االولمبية الكويتية  النضمام اليمن 
إلى كامل منظومة األلعاب الرياضية.. مبدياً 

استعداده وترحيبه لزيارة اليمن خالل الفترة 
القادمة، ومثمناً جهود وزير الشباب والرياضة 

في اليمن لتطوير الرياضة والشباب اليمني.
ــر الشباب والرياضة معمر  هــذا وكــان وزي
اإلرياني قد وجه في ختام حديثه الدعوة الى 
اللواء فيصل الجزاف لزيارة اليمن، كما تم طرح 
فكرة إقامة أسبوع شبابي ثقافي بين شباب 
اليمن والكويت خالل الفترة القادمة وتم االتفاق 
على إقامة األسبوع الثقافي خالل هذا العام لما 

يربط الشعبين من عالقات قوية ومتينة.

ينتهي قبل حلول الشهر الكريم

تخفيف الضغط على جدول إياب 
دوري الدرجة األولى لكرة القدم

«الميثاق»/متابعات 
 أعلن االتحاد العام لكرة القدم عن برنامج 
مباريات الــدور الثاني من منافسات دوري 
الدرجة األولــى للموسم الحالي ٢٠١٢ / 
٢٠١٣م والمقرر أن ينطلق يوم الخميس 
٢» مايو الــقــادم على  المقبل الموافق «
أن يختتم يوم األحد الموافق ٧ / يوليو / 

٢٠١٣م..
وقــد راعى 
ــــجــــدول  ال
الزمني لدور 
اإلياب تخفيف الضغط على 
الفرق الـ«١٤» المشاركة في المسابقة بعد أن 
خاضت دور الذهاب بالنظام «المضغوط» أي 
اللعب مباراتين في األسبوع الواحد وهو ما لم 
تتعود عليه الفرق والالعب اليمني - عموماً - 
على أن األسابيع الثمانية األولى من اإلياب 
ستقام بواقع مباراة في كل جولة، فيما 
سيعود «الضغط» في آخــر خمسة 
ــدوري قبل  أسابيع بحيث ينتهي ال

حلول شهر رمضان المبارك..
دور اإلياب سيجرى خالل شهرين 

و«٩» أيام..

بعد تدخل الوكيل بهيان

انطالق في بطولة الحوار 
الوطني للجمباز

«الميثاق»/متابعات 
اســتــانــف االتــحــاد 
العام للجمباز منافسات بطولة 

الحوار الوطني للجمباز الفني 
للشباب والرجال ( فردي اجهزة - فردي عام  - فرقي ) 

بعد توقف اضطراري كان سببه رفض مدربي والعبي 
المنتخبات المشاركة في البطولة  ..وهو ما استدعى 

الى تدخل وكيل اول وزارة  الشباب والرياضة 
عبداهللا بهيان الذي استطاع ان يقنع مدربي 
والعبي المنتخبات بحل جميع مشاكلهم..  
البطولة التي ينظمها االتحاد العام للعبة خالل 

الفترة ( ٢٥ - ٢٨ ) من الشهر الجاري  .. 
يشارك فيها ( ٧٠  ) العبا يمثلون ثمان 

محافظات هي (االمانة - عدن - تعز - 
إب - الحديدة - عمران - ذمار - صنعاء ) 
يخوضون منافساتهم على اربعة اجهزة 
جمبازية هي (االرضي وحصان القفز 

والمتوازي وحصان الحلق).

النعاش .. يا طلبة اهللا .. مادام الشيخ راضياً
خاص / للميثاق 

ال يختلف اثنان من متابعي الشأن الرياضي الكروي في بالدنا ، على إمكانات 
الكابتن سامي النعاش كمدرب وطني استطاع خالل السنوات الماضية ان يشق 
الطريق نحو مواقع الريادة بين زمالئه ممن يقودون أندية الوطن وحتى 

المنتخبات حتى وصل إلى مساحة فيها الكثير من الخصوصية .
لكن يبدو ان مشكلة الكابتن سامي النعاش ومن خالل ما مر ويمر به، 
انه لم يستوعب ان قدراته هي التي تضعه حيث يحب وليس الو الءات 
والطاعات التي يقدم صكوكها من مرحلة إلى أخرى للشيخ الجليل في 
كرة القدم اليمنية .. فمن خالل متابعة لهذا المدرب يستطيع إي احد ان 
يرصد عدم قدرة النعاش على استيعاب ما وصل إليه ألنه ظل مرتديا 
نفس العباءة دون ملل ، وكأنه مستريح وال يبحث عن إي شي مختلف 
يعيد له رسم معالم شخصيته كمدرب وطني مقتدر يستطيع ان يحقق 

نتاج معادلة يصنع رموزها وحده ودون تدخل من أحد .. النعاش يبدو انه ال يستطيع ان يقول 
ال، لهذا مر في كثير من الفترات على طريق مشوه في قبوله للمهام التي توكل إليه التي كان 
فيها شخصية مثيرة للجدل كما كان في بطولة الخليج الماضية التي كان فيها توم مدرباً 
والنعاش مساعداً قبل ان تنشق األرض ويظهر أبراهام كمساعد دون سابق إنذار فاكتفى 
النعاش بالكومبارس في منظومة الجهاز الفني وقيل يومها ان الزرقة مدير المنتخب وتوم 

قد رفضاه فكان ان أُبقي تجنباً ألي شوشرة .
وبعد فترة ليست بطويلة وقبل ان يغادر توم دون رجعة بعد خسارة ماليزيا ، كان النعاش 
يوكل من قبل الشيخ باإلشراف على أهلي تعز في مشاركته اآلسيوية التي خاض فيها حتى 
اللحظة خمس مباريات خسرها جميعا .. وقبل ان ينهي مهمته مع عميد الحالمة هاهو يعود 

وكأنه حامل سيفاً، بتعيين جديد قديم ، كمدرب للمنتخب األول برغبة الشيخ طبعاً.
كل تلك المنعطفات التي يظهر فيها النعاش تؤكد شيئا مرة أخرى ان الرجل الذي يحظى 
بحضور طيب في الشارع الرياضي مازال يفتقد الكثير من األبجديات التي عليه ان يعتمدها 

في مسار عمله حتى ولو تحت مظلة شيخ كرة القدم اليمنية ، فليس من المعقول ان يغادر 
من الباب الضيق ثم يقبل بالعودة ودون إبداء إي رأي يبرهن من خالله شخصيته وقدراته 

التي تنبثق من خبرته كمدرب لسنوات ..
النعاش أكد انه يتعامل وفقاً لمبدأ «طلبة اهللا» مادام العائد سخياً والرواتب وإنْ تأخرت تأتي 
مجمعة من خالل تحويلة من الشيخ يسبقها حالة تودد وشكاء وبكاء يكون فيها الموعد بعد 

ذلك صرف جزء طيب من المخصصات تسيل لها اللعاب عند النعاش .
لسنا ضد النعاش وال نقلل من شأنه ، لكننا نريده ان يكبر وفقاً لما حققه في سنوات ماضية 
من خالل التقيد بما يجب حتى ال يفقد الكثير بتصرفات البقاء تحت نفس المظلة وبعباءه 

مكشوفة .
هي رسالة للنعاش نتمنى ان يستوعبها .. فطلبة اهللا كلنا يرتبط بها لكن من سكة 
األخالق والسلوكيات التي ترفض العبث والفوضى في إطار مشوه ال يليق بكرة القدم 

وموازينها .
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وزير النقل

األستاذ/ حامد فرج 
رئيس الهيئة

بمناسبة اليوم العالمي للعمال
 1 مايو

يسرنا أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات
لفخامة األخ المناضل/

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

وإلى أبناء الشعب اليمني العظيم
متمنين من اهللا أن تعود هذه المناسبة  

وشعبنا في تقدم وازدهار
وكل عام والجميع بخير


