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أكد وزير الشباب والرياضة معمر اإلرياني 
ــادة  ــف القي ــني خل ــباب والرياضي ــوف الش وق
ــية بقيادة األخ الرئيس عبدربه منصور  السياس
ــروج بالوطن من  ــس الجمهورية للخ ــادي رئي ه
ــذ مخرجات الحوار الوطني  أزمته الراهنة وتنفي

وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها املزمنة.
ــد  عق ــذي  ال ــاء  اللق ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
ــوزارة  ــة لل ــادات التنفيذي ــور القي ــس بحض أم
ــس الجمهورية املتعلقة  ــة توجيهات رئي ملناقش
ــبتمرب  ــتقبال أعياد ثورتي س بالتحضريات الس

وأكتوبر وعيد االستقالل يف الثالثني من نوفمرب.
ــتعرض االجتماع عدداً من املقرتحات  واس
املقدمة من وكالء القطاعات حول االستعدادات 
ــطة والفعاليات  ــريات الخاصة باألنش والتحض
ــة  ــرتة القادم ــالل الف ــا خ ــيتم تنفيذه ــي س الت
ــبتمرب  ــة س ــورة اليمني ــاد الث ــع أعي ــن م بالتزام

وأكتوبر ونوفمرب.
ــه هادي  ــوة عبد الل ــرض االجتماع اإلخ ح
ــة ووكالء  ــباب والرياض ــر الش ــان نائب وزي بهي
الوزارة واملدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء.

وزارة الشباب تناقش األنشطة املواكبة ألعياد الثورة

ــن خوض منتخبنا  ــابيع قليلة تفصلنا ع قبل أس
ــاض الجميع مطالب  ــة خليجي 22 يف الري لغمار بطول
ــد أزره ومساندته كل  بالوقوف مع املنتخب الوطني وش

حسب اختصاصه.
ــداً يف مثل هذه املرحلة  ــب اإلعالمي هام ج والجان
خاصة أن دورات الخليج دائماً ما تكون قوتها اإلعالمية 

أكرث من أي جوانب أخرى.
ــه مطالب  ــايض برمت ــالم الري ــإن اإلع ــن هنا ف وم
بالوقوف بجانب منتخبنا والعبيه بعيداً عن أي مطامع 

آنية بالحصول عىل سفرية أو مرافقة منتخب ما.
ــان  ــل فرح ــال الزمي ــا ق ــة كم ــة اإلعدادي فاملرحل
ــب متطلبات  ــة بتوفري أغل ــة إىل املطالب ــرص بحاج املنت

ــب الدعم  ــة فإنها تتطل ــا يف مرحلة املنافس ــداد أم اإلع
املعنوي.

ــاندة املنتخب ليس بالرضورة  وبالتأكيد فإن مس
ــخص ما  ــاً أو تمجيداً لش ــمل تلميع ــن أو تش أن تتضم

سواًء كان رئيس االتحاد أو غريه.
ــىل الفيس من  ــق له ع ــال املنترص يف تعلي ــا ق فكم
يكتب للعييس فإن العييس الشك سريحل اليوم أو بكرة 
ــاء  ــب للمنتخب فإن املنتخب هو الباقي إن ش ومن يكت

الله تعاىل.
ــري من  ــه الكث ــمل يف تعليق ــان ش ــد أن الفرح اعتق
ــف مع  ــا .. فلنق ــده هن ــا أؤك ــو م ــائل وه ــي والرس املعان
ــن  ــف مكام ــي ولنكش ــازه الفن ــه وجه ــب بالعبي املنتخ

ــود الفائدة عىل  ــني يصلحونها وتع ــور لعل املعني القص
املنتخب وهذا هو ما نريده.

ــم  أما ما ال نريده فهو أن نطبل لفالن أو عالن باس
ــق تجاه الالعبني  ــا لم نقل كلمة ح ــب يف حني أنن املنتخ
وما ينقص إعدادهم لخوض بطولة هامة مثل خليجي.

ــا أثار الفرحان  ــي لكتابة هذا املوضوع وم ما دفعن
ــت الذي نرشه الحكم الدويل يف  لكتابة تعليقه هو الوبس
لعبة كرة السلة املتألق دوماً طه الحاشدي حني أكد فيه 
ــاك أقالماً تمدح  ــج فإن هن ــرتاب بطولة الخلي ــه مع اق أن
ــفر وأنهى موضوعه بعدد  الشيخ العييس من أجل الس
ــي املوضوع بمداخالت  ــن الكلمات الرائعة وحظ آخر م

كثري من الزمالء فشكراً لك كابنت طه.
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* حدثنا عن بدايتك الكروية؟
ــة  - بدايتي مثل أي العب، بدأتها بالحارات ومن  ثم املدرس
ــت إىل الفريق  ــة إىل أن وصل ــات العمري ــت بالفئ ــا تدرج وبعده

الكروي األول.. هذه هي بدايتي باختصار.
*  هل كانت البداية مع فريق أهيل تعز؟

- نعم كانت بدايتي مع  أهيل تعز.
* ما هي الصعوبات التي واجهتك؟

ــع الرياضة..  ــة م ــارض الدراس ــات هي تع ــرز الصعوب - أب
والحمد لله تجاوزتها.

* من وقف إىل جانبك؟
- الوالدان، ومدربو الفئات العمرية.

ــبحانه وتعاىل يف  ــه س ــد الل ــل بع ــود الفض ــن يع *  مل
اكتشاف موهبتك؟

- الكابنت احمد املهتدي.
ــح فريق أهيل تعز ما بني  ــبب تأرج *  برأيك ما هو س

دوري األوىل والثانية؟
ــي يعاني منها األهيل، فهي  ــاكل اإلدارية واملالية الت - املش

التي سببت كل املشاكل لهذا النادي.
ــال بأن اإلدارة  ــابقاً يق ــاء لعبك مع أهيل تعز س *  أثن
والجهازين الفني واإلداري كانوا عىل خالف حاد وكبري 
ــع الالعبني وهو ما أدى إىل هبوط الفريق رغم أحقيته  م

بالبقاء؟ ما هو ردك بهذا الخصوص؟
ــني اإلداريني   ــات ب ــاكل كثرية وخالف ــاك مش ــل هن - بالفع
ــك عدم  ــة إىل ذل ــني، وباإلضاف ــض الالعب ــي وبع ــاز الفن والجه
ــف الفريق وبالتايل  ــا أدى إىل  ضع ــتقرار الجهاز الفني هو م اس

هبوطه.
ــروف الصعبة  ــذه الظ ــز يف ه ــت أهيل تع ــاذا ترك * مل

والحرجة خاصة؟
ــرتايف وألن  ــرض اح ــود ع ــتقرار اإلدارةـ ووج ــدم اس - لع
ــروف الصعبة متى  ــىل تجاوز الظ ــني قادرون ع ــي الالعب وزمالئ

توفرت لهم الظروف املناسبة.
*  هل خضت تجربة االحرتاف املحيل؟

- نعم.
*  مع أي فريق كان احرتافك األول؟

- مع شعب إب.
* وهل ما زلت يف الشعب؟

- نعم.
ــرى تلقيتها من  ــروض احرتافية أخ ــل هناك ع * ه

أندية غري شعب إب؟
- نعم تلقيت عروضا احرتافية أخرى غري الشعب.

ــاً مغرياً من الصقر  ــل صحيح أنك رفضت عرض *  ه
حتى ال تتحسس منك الجماهري األهالوية؟

ــا اآلن يف عرص االحرتاف، وأردت أن  ــا يف األمر أنن - ال.. كل م
تكون تجربتي االحرتافية األوىل خارج تعز.
* ملاذا اخرتت العنيد بالتحديد؟

ــروف  ــاك ظ ــاً هن ــز، وأيض ــة تع ــن مدين ــه م ــبب قرب - بس
شخصية أخرى.

*  كيف تقيم تجربتك مع العنيد؟
- تجربتي إىل اآلن أكرث من رائعة.

*  هل انتهى عقدك االحرتايف؟
- ال

ــبق أهيل تعز إىل دوري  *  يف حال عودة فريقك األس
ــتعود إليه أم ستكون لك وجهة أخرى وما  األوىل، هل س

هي؟
- يف حال عودة األهيل تعز إىل دوري األوىل، سيكون حينها 

لكل حادث حديث.
*  ملن تحلم باللعب؟

- ألي ناد،، فنحن يف عرص االحرتاف.
ــدوري  ــابيع األوىل ل ــاهدتك لألس ــالل مش ــن خ *م
األوىل، برأيك من هو الفريق الذي سينافس عىل اللقب؟

- شعب إب، وأهيل صنعاء، والصقر.
*  ملن تتمنى البطولة إذا لم تذهب لفريقك الشعب؟

- إىل الصقر.
ــات  ــع املنتخب ــريتك م ــة مس ــن بداي ــا ع *  حدثن

الوطنية؟
ــداً يف  التصفيات  ــئني وتحدي ــب الناش ــع منتخ ــت م - كان

التمهيدية يف الكويت يف العام 2011م. 
ــباب، وأنتم  ــب الش ــي منتخ ــد العب ــت اآلن أح * أن

مقبلون عىل مشاركة خارجية كيف هي جاهزيتكم؟
- الجاهزية يف مستوى جيد.

* هل تطمحون لتحقيق إنجاز؟
- نعم  نطمح لتكرار إنجاز منتخب األمل إن شاء الله.

*  ماذا ينقص منتخب الشباب لتقديم األفضل؟
ــة والتوفيق من  ــة واملباريات الودي ــكرات الخارجي - املعس

الله.
* ما رأيك بالتشكيلة الحالية للمنتخب الشاب؟

- تشكيلة ممتازة تضم أفضل الالعبني.
ــأن الكثري من  ــة األخبار التي تقول ب ــا هي صح * م
ــباب  ــني لم يتم اختيارهم ملنتخب الش الالعبني املوهوب

لعدم امتالكهم للوساطة؟
- أترك اإلجابة عىل هذا السؤال للجهازين الفني واإلداري.
ــب للمنتخب "املحيل"  ــك من هو املدرب األنس *  برأي

أم "األجنبي"؟
- املحيل.
*  ملاذا؟

- لقربه من بيئة الالعب اليمني.
ــكيلة  *  مع اقرتاب موعد بطولة كأس الخليج كيف ترى تش

املنتخب الوطني األول؟
- جيدة.

* ماذا ينقص املنتخب األول؟
ــب األول وال بد من  ــي األمر الذي ينقص املنتخ - الخربة ه
تدارك هذا األمر واستمرار إعداد املنتخب للمستقبل بإذن الله.

ــباب ويف أكرث  ــري األجهزة الفنية ملنتخب الش *  تغي
ــئني هل يؤثر عىل  ــا حصل مع منتخب الناش من مرة كم
ــب يمكنه تقديم كل ما لديه مع  ــني أم أن الالع أداء الالعب

أي مدرب؟
- بالتأكيد يؤثر عىل الالعبني، لكن الحمد لله لم يحدث إىل 

اآلن أي تغيري يف منتخب الشباب الحايل.
ــه لصفوف منتخب  ــيل تتمنى انضمام *  العب مح

الشباب؟
- عبدالحكيم الرشعبي.

*  العب آخر ُحرم املنتخب من إمكانياته؟
 - وهيب املفتي بسبب اإلصابة، وندعو له بالشفاء العاجل 

بإذن الله. 
*  الالعب الذي تشعر أنه مكمل لعالء نعمان؟

- عصام البعداني.
*  هل هناك صعوبات تواجهكم يف املنتخب؟

- ال توجد صعوبات.

*  هل تلمسون التعاون من قيادة اتحاد الكرة؟
- نعم نحاط بكل الرعاية واالهتمام، ونشكر قيادة االتحاد 

وعىل رأسهم رئيس االتحاد أحمد صالح العييس.
*  املرحلة الدراسية لعالء نعمان؟

- جامعة مستوى أول.
ــرت الرياضة عىل  ــل أث *  ه

دراستك؟
- نعم

ــل مع  ــف تتعام * وكي
ذلك األمر؟

ــض  ــن بع ــاون م - بتع
الزمالء.

ــاك رياضة  *  هل هن
ــها غري كرة  أخرى تمارس

القدم؟
ــس  وتن ــرة  الطائ ــم  نع  -

الطاولة والسنوكر.
ــرة  ــك ك ــت ل ــاذا حقق *  م

القدم؟
- حب الناس.

*  طموحك املستقبيل؟
- االحرتاف الخارجي.

*  فريقك املفضل محلياً؟
- أهيل تعز.

* وعربياً؟
- العني اإلماراتي.

*  وعاملياً؟
- ريال مدريد.

*  كلمة أخرية تود قولها وملن توجهها..
ــكر  ــذا اللقاء، وأش ــة الفرصة يل يف ه ــىل إتاح ــكركم ع - أش
ــوا إىل  ــن دعموني ووقف ــكل م ــان ول ــالء نعم ــني لع ــع املحب جمي

جانبي.
البطاقة التعريفية

االسم/ عالء الدين نعمان عبدالله مهدي.
الحالة االجتماعية/ عازب.

 العمر/ 18 سنة.

حوار/  أيمن الظاهري

فحمان.. ظهور رائع يف النخبة

ــد ملحافظة  ــفري الجدي ــق فحمان لكرة القدم الس فري
ــه يف دوري  ــرة يف تاريخ ــارك ألول م ــد واملش ــني الصاع أب
ــجل ظهوراً الفتاً وحضوراً قوياً لفت إليه  الدرجة األوىل س
األنظار واالحرتام يف الجوالت الثالث املاضية من املنافسة, 
حيث حقق فوزاً جميًال يف مباراته األوىل عىل حامل اللقب 
ــدف دون رد, واألجمل أن  ــوك به ــم قبل املايض الريم املوس
ــاراة الثانية  ــوك وخرس يف املب ــاء يف عقر دار الريم ــوز ج الف
أمام الجيل لكنه عاد وانتزع تعادًال بطعم الفوز عىل الهالل 

الساحيل يف الجولة الثالثة (1/1) يف أرض الهالل.
ــذه النتائج يف  ــه له ــة, وتحقيق ــت صعب ــات كان مباري
ــداً ويجعله رقماً صعباً  ــارج أرضه يعد أمراً جي مباراتني خ
ــيكون الوضع أفضل يف املباريات املقبلة,  ــة وس يف املنافس
ــتحقون  ــيواصل الفحمانيون أداءهم القوي ويس فهل س
ــن الفقيد  ــني يف دوري النخبة بدًال ع ــفراء أب ــوا س أن يكون

حسان؟

¶ لم أرفض عرض الصقر بسبب الجماهري.. و تمنيت أن تكون تجربتي األوىل خارج تعز
¶ اخرتت العنيد لظروف شخصية.. ومنتخباتنا تنقصها الخربة والوديات والمعسكرات

ــب ــى اللق ــون عل ــؤالء سينافس ــر.. ه ــاء.. الصق ــي صنع ــعب إب.. أهل ¶ ش
لطالما كانت األحياء والمدارس  في بالدنا هي الخطوة األولى لظهور مواهب رياضية في مختلف األلعاب، في ظل غياب االهتمام الحكومي الكافي بالشباب والرياضة خصوصًا الرياضة 

المدرسية التي تعتبر المنجم األول الكتشاف المواهب..
إبراز وإثبات أنفسهم  القدم على وجه الخصوص استطاعوا  الرياضية بشكل عام وكرة  المحليين في األلعاب  النجوم  العديد من  ورغم غياب االهتمام وإهمال هذه المواهب، إال أن هناك 

بقوة في عالم الرياضة، فتدرجوا من المدرسة، إلى الفئات العمرية باألندية ، وصوالً  إلى الفريق األول والمنتخبات الوطنية..
أحد هؤالء النجوم الشباب الالعب عالء نعمان العب شعب إب والمنتخب الوطني للناشئين سابقًا وكابتن المنتخب الوطني للشباب حاليًا، برز نجمه رغم صغر سنه في نادي أهلي تعز الذي 
تمكن فيه أن يلفت إليه األنظار لموهبته الفذة، فحقق مراده بوصوله إلى الفريق الكروي األول لنادي أهلي تعز ليبدأ بعدها بفترة قصيرة تجربته االحترافية المحلية التي دشنها مع شعب 

إب، إضافة إلى ضمه للمنتخب الوطني للناشئين  ويتدرج صعوداً ليقود شارة (الكبتنة) مع المنتخب الوطني للشباب..
(الثورة الرياضي) كان له هذا الحوار مع الالعب الشاب عالء نعمان، وخرج معه بالتفاصيل التالية:

الثورة/عبده مسعد
ــوايل فعاليات  ــىل الت ــوم الثالث ع ــل للي تتواص
ــي ينظمها  ــرة الطاولة الت ــكام ك ــة لح ــدورة الدولي ال
ــاد الدويل  ــيق مع االتح ــاد العام للعبه بالتنس االتح
ــاركة   ــز االوملبي  بمش ــىل صالة املرك ــة ع ــرة الطاول لك
ــني والدرجة األوىل  ــكام الدولي ــا يمثلون الح 15 حكم
ــدويل .. وذلك ضمن برنامج  ويرشف عليها االتحاد ال
ــام 2015م .. والتي  ــر لالتحاد الدويل للعبه لع التطوي
ــيوني  يحارض فيها الخبري الدويل املرصي محمد بس
ــبوع بمعدل 50 ساعة خالل الدورة  ــتمر ملدة أس وتس
ــيتم منح املشاركني شهادات معتمدة  ومن خاللها س

من االتحاد الدويل.
وأوضح أمني عام االتحاد مطهر زبارة أن الدورة 
ــون بحاالت  ــرب رشح القان ــرة األوىل ع ــي تقام للم الت
ــدة الفنية  ــدف إىل تحقيق الفائ ــة ومصورة  ته عملي
ــم وصقل مهاراتهم حتى  القصوى للحكام وتاهيليه
ــة عىل  يوجد حكام مؤهلون علميا وفق طرق مدروس
اعتبار أن الحكم يمثل ركنا أساسيا يف تطوير اللعبة.
ــهدت تفاعًال  ــتمره وقد ش ــأن الدورة مس ونوه ب
ــة  ــي املعلوم ــني يف تلق ــن الدارس ــرياً م ــاً كب وحرص
ــر  آخ ــىل  ع ــالع  واالط ــارض  املح ــن  م ــة  الصحيح
ــون الدويل للعبة  ــرأت عىل القان ــتجدات التي ط املس
ــي  ــك يف رق ــهم دون ش ــدورات تس ــذه ال ــل ه وأن مث

ونهوض كرة الطاولة اليمنية.
ــة هذه الدورة  ــنَي أن االتحاد حرص عىل إقام وب
ــىل موافقة االتحاد  الدويل  ــعى إىل الحصول ع كما س
ــنويا يف بلدين  ــذه الدورات تقام س ــة كون مثل ه للعب
مختلفني من كل قارة وهذا العام تقام يف اليمن وهونج 

كونج عن قارة آسيا.
ــادة االتحاد  ــة قي ــالل متابع ــن خ ــه م ــاد ان وأف
ــئلة املتعلقة  ــملت وضع األس ــري الدورة والتي ش لس
ــرز  ــارض واب ــل املح ــن قب ــة م ــب التحكيمي بالجوان
ــة  ــون اللعب ــىل قان ــتجدت ع ــي اس ــالت الت التعدي
ــاركني يف اإلجابة عليها لوحظ  ــان قدرات املش وامتح
مدى الفائدة التي حققها الحكام والتي كان البعض 

منهم يجهلها.
ــاد  االتح أن  إىل  ــارة  باإلش ــه  حديث ــم  واختت
ــة وعىل هامش  ــس والجمع ــيحرص يومي الخمي س
ــم  ــال تنظي ــرى يف مج ــة دوره أخ ــىل  إقام ــدورة ع ال
ــون لالتحاد  ــى يك ــابقات حت ــوالت وإدارة املس البط
قيادات قادرة عىل تنظيم املسابقات وبمستوى عال.

الدورة الدولية لحكام الطاولة تتواصل

زبارة: الدورة تهدف إىل تأهيل وصقل 
الحديدة/ قاسم البعييصمهارات الدارسني بطريقة علمية

ــل عبدالعزيز الحبييش  افتتح األخ نبي
ــة بالحديدة  ــباب والرياض مدير مكتب الش
املقر الجديد للعبة الشطرنج واملسمى املركز 
ــع يف مبنى نادي  ــطرنج والواق الريايض للش

الهالل الساحيل.
ــدي رئيس  ــل الحمي ــيل هائ ــح ع وأوض
ــطرنج بالحديدة أنه كان من  فرع اتحاد الش
املفرتض افتتاح املركز منذ سنوات ، وسيعمل 
عىل تطوير اللعبة باملحافظة من خالل بناء 
العبني وتأهيلهم للمشاركات املحلية والدفع 

بهم  لتمثيل الوطن يف املحافل الخارجية.
ــد  ــد أحم ــاح األخ محم ــرض االفتت ح
ــام  الع ــاد  باالتح ــايل  امل ــؤول  املس ــم  الزيك

للشطرنج.

املكال/ فهمي باحمدان
ــدورة الرتفيعية  ــات ال ــكال فعالي ــس بامل ــت أم تواصل
ــاحل  ــة والثالثة بس ــدم للدرجتني الثاني ــرة الق ــكام ك لح
ــاون  ــدم بالتع ــاد الق ــرع اتح ــا ف ــي يقيمه ــوت الت حرضم
ــرة القدم  ــاد العام لك ــكام باالتح ــا للح ــع اللجنة العلي م
بمشاركة 21 حكما من مختلف مناطق ومديريات ساحل 

حرضموت.
وتلقى الحكام املشاركون بالدورة عدد من املحارضات 
ــقران  ــني ش ــن قبل محارض الدورة الدويل حس النظرية م
حول مراجعة مواد قانون اللعبة وأبرز األخطاء التحكيمية 

باإلضافة إىل التدريبات العملية عىل أرض الواقع.
ــادات  ــور قي ــدورة بحض ــات ال ــوم فعالي ــم الي وتختت
ــة  ــباب والرياض ــب وزارة الش ــة يف مكت ــة الرياضي الحرك
ــاحل حرضموت ولجنة الحكام  الفرعية  واتحاد الكرة بس

بالساحل.

افتتاح مركز 
الشطرنج بالحديدة

اليوم: اختتام دورة حكام 
كرة القدم باملكال

أفّضل 
المدرب المحلي 
على األجنبي.. 

وأطمح لالحرتاف 
خارجيًا


