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ــرة  ــدويل لك ــاد ال ــق االتح  يحق
أي  ــت  حدث ــد  ق ــت  كان إن  ــدم  الق
ــني  ــاط ح ــد االنضب ــات لقواع خروق
ــة التنفيذية  حصل أعضاء يف اللجن
ــاعات تذكارية من  التابعة له عىل س

رشكات راعية لالتحاد الربازييل.
وقال االتحاد الدويل (الفيفا) يف 
ــاعات  بيان "وزع االتحاد الربازييل س
ــا  ــم مصدره ــة يف كأس العال تذكاري

رشكات راعية له (يف إطار االحتفاالت 
ــن  عديدي ــخاص  ألش ــه)  بمئويت
ــة التنفيذية  ــاء يف اللجن بينهم أعض

بالفيفا."
ــة  لجن ــت  "أبلغ ــاف  وأض
ــو 2014 م  ــك يف يوني ــاط بذل االنضب

وتتعامل مع األمر."
ــة  ــس لجن ــا إن رئي ــال الفيف وق
ــيا ورئيس  ــكل جارس ــاط ماي االنضب

ــق دومينيكو  ــة املراجعة والتوفي لجن
سكاال سبق وأن منعا أعضاء اللجنة 
ــيب بالتر رئيس  التنفيذية وكذلك س

االتحاد من الحصول عىل ساعات.
ــرر  ــدويل "ق ــاد ال ــع االتح وتاب
ــو 2014 م  ــني يف يوني ــا اللجنت رئيس
ــب قواعد  ــماح بهذا بموج ــدم الس ع
ــدم توزيع أي من  ــة وتقرر ع املؤسس

تلك الساعات عىل أي أعضاء." 11
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ــب يمني يحقق  ــغ تكريمية لكل الع ــة مبال ــباب والرياض ــدت وزارة  الش رص
ــون  ــيوية املقامة حاليا يف مدينة أنش ــاب األوملبية اآلس ــازاً يف دورة األلع إنج
ــة الجنوبية بهدف تحفيز العبينا لتقديم أفضل ما لديهم يف أحد أهم  الكوري
املحافل اإلقليمية ، حيث تم رصد 5000 ألف دوالر للميدالية الذهبية ، و3500 

دوالر للفضية و2500 دوالر للربونزية، وهذا األمر جيد من حيث املبدأ.
هذا الرصد يف مضمونه الظاهري يشء (ايجابي) ويحفز 
ــا لديهم لحصد هذه  ــاركني عىل تقديم كل م الالعبني املش
ــام للبلد،  ــخيص وع ــة لتحقيق انجاز ش ــات امللون امليدالي
ــؤال: ملاذا ال تكون هناك الئحة منظمة لهذا األمر  لكن الس
ــوالت القارية  ــول لجميع البط ــارية املفع بحيث تكون س
والعربية التي تشارك فيها اليمن ال أن يكون هذا التحفيز 
ــه الوزير  ــل مع ــارئ يتفاع ــدث ط ــع ح ــل م ــرد تفاع مج

الفالني او ذاك.
ــباب والرياضة معمر االرياني عىل كل خطوة قام بها  ــكر معايل  وزير الش يش
ــواء كان عىل مستوى  ــني الوضع املرتدي لألبطال والرياضيني س تجاه تحس
ــات األندية أو  ــباب أو رفع مخصص ــني مداخيل صندوق النشء والش تحس
ــع يحتاج ملزيد من  ــا لبعض األبطال لكن الوض ــدد التكريمات التي أقامه ع
ــوية ما بني األبطال وما بني  ــط والترشيعات التي تحفظ العالقة الس التخطي

واجب الدولة يف رعايتهم واالهتمام بهم.
ــل مغادرته  إىل  ــة قبي ــة فردي ــني يف لعب ــد الالعب ــال يل أح ق
كوريا ما جدوى مثل هذا التحفيز ولم يسبق هذا اإلعالن 
ــل هذه  ــاركة يف مث ــد للمش ــكل جي ــني بش ــري الالعب تحض
ــيا؟؟ ،صحيح أن  ــرة التي يتواجد فيها أبطال آس التظاه
ــام التي رصدت هي أرقام ال بأس بها مقارنة فيما كان  األرق
يرصد يف السابق لكن هذه املكافآت تظل حرباً عىل ورق ألن 
ــب لن يكون بمقدوره الفوز بأي ميدالية لم يحرض  أي الع

لهذه البطولة التحضري املناسب.
نفس األمر فعلته اللجنة االوملبية التي التقت الالعبني ورصدت جوائز مالية 
ــيوية ، حيث سيتم تكريم الحائز عىل  قيمة لكل إنجاز يتحقق يف الدورة اآلس
امليدالية الذهبية بمبلغ عرشة آالف دوالر ، وسيتم تكريم الحائز عىل الفضية 
ــة آالف  ــبعة آالف دوالر ، وتكريم الحائز عىل الربونزية بمبلغ خمس بمبلغ س
ــات وكأنها واثقة  ــقف التكريم ــن اللجنة االوملبية والوزارة رفعت س دوالر. لك
ــبب ضعف  ــوزارة واللجنة االوملبية بس ــتبقى يف أرصدة ال ــذه األموال س أن ه

اإلعداد الفني.
ــوزارة واللجنة  ــن ال ــا ظ ــب أبطالن ــى أن يخي ــا أتمن ختام
ــتالم هذه املبالغ  ــف إحدى امليداليات واس االوملبية بخط
ــس التحفيز وقولوا  ــبيل التحدي ولي التي رصدت عىل س

معي يارب.
¶    ¶    ¶    ¶

ــلطة  ــتحق االعجاب ويدعو الس ما يقوم به نادي فحمان يف الدوري أمر يس
ــابقا إب  ــفري أبني يف الدوري وكما قلنا س املحلية يف أبني ورجال املال لدعم س

،وأبني هو منجم كرة القدم اليمنية.
¶    ¶    ¶    ¶

ــم الدويل  ــاة الحك ــدم اليمنية بوف ــرة الق ــيس وك ــزي نف اع
ــتقبل التحكيم  ــد الوهاب باحزيم الذي كان يمثل مس عب
ــه عز وجل وال راد لقضائه لكن ما  ــي ،،، هي إرادة الل اليمن
ــد العييس ومحمد  ــه الثالثي د/ نجيب العوج واحم قام ب
ــادة  ــتحق االش حيدان يف محاولتهم إنقاذ حياته أمر يس
والتقدير واألعمال الصالحة ثوابها عند الله وهي أفضل 
ــيح  ــكنه فس ــر رحم الله الفقيد واس ــادة وتقدي ــن كل إش م

جناته والهم أرسته الصرب والسلوان.

يشارك فيه 1500 كشاف ومرشدة من مختلف المحافظات

جمعية الكشافة واملرشدات تواصل تحضرياتها لحفل إيقاد الشعلة

لعبوا يف ثالثة دوريات بعد خليجي 20

املحرتفون اليمنيون يف الخارج .. أداء متوسط .. وتراجع يف العدد

ــدات  واملرش ــافة  الكش ــة  جمعي ــل  تواص
ــتعداداتها لالحتفاء بالعيد الثاني والخمسني  اس
ــبتمرب املجيدة،  ــادس والعرشين من س ــورة الس لث
وتجري الجمعية استعدادات مكثفة إلقامة حفل 
ــبتمرب الجاري،  ــعلة عشية الـ26 من س إيقاد الش
ــدة من  ــاف ومرش ــارك فيه 1500 كش ــذي سيش ال

أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية.
ــباب والرياضة رئيس  ــث ترأس وزير الش حي
ــي  ــر اإلريان ــدات معم ــافة واملرش ــة الكش جمعي
ــة العديد  ــه مناقش ــم خالل ــة ت ــاً للجمعي اجتماع
ــداد والتحضري  ــري اإلع ــا املتعلقة بس ــن القضاي م

لالحتفال بعيد الثورة املباركة.
ــر  ــب وزي ــرضه نائ ــذي ح ــاع ال ويف االجتم
ــباب والرياضة نائب رئيس الجمعية عبدالله  الش
ــتعداد  ــىل رضورة االس ــي ع ــدد اإلريان ــان ش بهي
ــة الغالية بما  ــبة الوطني ــد لالحتفال باملناس الجي
يليق بمكانتها يف قلوب أبناء اليمن، منوهاً بأهمية 
ــد عظمة  ــادي يجس ــفي وإرش ــم عرض كش تقدي
ــبة، معرباً عن ثقته يف قدرات  االحتفال بهذه املناس
ــىل تقديم  ــدات ع ــافة وزهرات املرش ــباب الكش ش
ــد الوالء واالنتماء الوطني يف  عرض شبابي يجس
ــاألدوار البطولية، واملالحم  ــهم واعتزازهم ب نفوس
ــبتمرب  ــهداء الثورة اليمنية 26 س ــطرها ش التي س
ــر املجيدتني، مؤكداً عىل رضورة تضافر  و 14 أكتوب
ــات االحتفال بهذه  ــود الجميع إلنجاح فعالي جه

املناسبة الوطنية املجيدة.
كما ناقش االجتماع الذي حرضه وكيل وزارة 
ــباب املساعد لقطاع الشباب أحمد العشاري  الش
ــن حمود عيىس  ــدات فات واملفوضة العامة للمرش
ــافة عبدالله العماري  وسكرتري عام جمعية الكش
ــبابي  ــعلة والعرض الش ــاد الش ــج حفل إيق برنام
ــم  ــبتمرب، وت ــية 26 س ــادي عش ــفي واإلرش الكش

ــتعراض آلية الربنامج العام لالحتفال وتدريب  اس
ــافة وزهرات املرشدات عىل  ــبال الكش ــباب وأش ش
ــادي وإجراء  ــفي واإلرش ــبابي الكش العرض الش
ــدأ الجمعة القادمة  ــة املقرر أن تب ــات الالزم الربوف
ــة  ــة ومحافظ ــة العاصم ــز بأمان ــف املراك يف مختل

صنعاء.
ــور الخاصة بالجوانب  وناقش االجتماع األم
ــة  ــات الكفيل ــة واآللي ــة واإلعالمي ــة واملالي الفني
ــري  ــرتض س ــد تع ــات ق ــىل أي صعوب ــب ع بالتغل
ــق النجاح  ــا يضمن تحقي ــة وبم ــداد للفعالي اإلع

الباهر باحتفائية شعلة الثورة اليمنية األم.
واستعرضت خالل االجتماع املفوضة العامة 
ــريات  ــىس، التحض ــود عي ــن حم ــدات فات للمرش
ــات تدريب زهرات  ــذ بروف ــة للبدء يف تنفي الجاري
ــاد  ــل إيق ــاركة يف حف ــتعدادا للمش ــدات اس املرش
ــة تتواصل مع  ــة أن الجمعي ــعلة األم، موضح الش
ــدء يف  ــات للب ــف املحافظ ــا يف مختل مفوضياته
ــدء يف تنفيذ  ــدات والب ــرات واملرش ــتيعاب الزه اس

الربوفات.
ــام الجمعية  ــكرتري ع ــح س ــه أوض ــن جانب م
ــر  ــة وزي ــة برئاس ــاري أن الجمعي ــه العم عبدالل
ــار حفل إيقاد  ــه حريصة عىل إظه ــباب ونائب الش
ــعلة الذكرى الثانية والخمسني لثورة السادس  ش
ــة ومميزة،  ــورة رائع ــبتمرب بص ــن س ــن م والعرشي
ــدة من  ــاف ومرش منوهاً أن أكرث من ألف و500 كش
ــاركون  أمانة العاصمة ومختلف املحافظات سيش
ــرياً  ــعلة بالعاصمة صنعاء، مش يف حفل إيقاد الش
ــة  ــا الجمعي ــي تجريه الت ــتعدادات  إىل أن االس
ــدء يف تنفيذ  ــاق للب ــري عىل قدم وس متواصلة وتس
ــكيل اللجان الفنية لإلرشاف  بروفات الحفل وتش

واملتابعة عىل عملية التأهيل والتدريب.

تقرير/ محمد الخمييس
ــني املحليني يف  ــن الالعب ــد م ــي عدد جي حظ
ــرتاف الخارجي بعد  ــدم بفرصة االح ــة كرة الق لعب
ــا يف مدينتي  ــتضافته بالدن ــي 20 الذي اس خليج
ــام 2010م، حيث  ــهر نوفمرب من ع عدن وأبني يف ش
ــب األول للعب مع  ــت الفرصة لالعبي املنتخ أتيح
ــات عربية لعكس مدى تطور الالعب اليمني  دوري
ــرتاف .. ومع  ــتدعائهم لالح ــه من خالل اس وأهميت
ــنوات .. نجد أن  ــرور التجارب االحرتافية .. والس م
ــطا وهو ما جعل  ــم إجماال كان متوس ــبة أدائه نس

معظمهم يعود ألرض الوطن .
ــن  ــايص .. أيم ــالء الص ــادق .. ع ــد الص احم
ــالم  ــري .. محمد فؤاد .. وحيد الخياط .. س الهاج
ــل .. العبون  ــامر فض ــزام .. س ــق ح ــوىس .. ناط م
ــوا يف ثالثة دوريات هي العراقي والبحريني  احرتف
ــتويات فمنهم من  ــالف املس ــع اخت ــي ..م والُعمان
لعب يف أندية الدرجة األوىل هناك .. ومنهم من قرر 
خوض التجربة ووافق عىل اللعب يف دوري الدرجة 

الثانية مع العلم ان الدوريني البحريني والعماني 
ال يختلفان كثريا عن دورينا .

الهاجري .. موسم ثالث
ــعباوي أيمن الهاجري كان صاحب  النجم الش
ــارك مع املنتخب  ــرتاف رغم انه لم يش ــة اح أول رحل
ــم  ــة مواس ــذ ثالث ــا من ــه غادرن ــي 20 ، لكن يف خليج
ــب أوال إىل إيران لالحرتاف  لالحرتاف خارجيا .. فذه
ــح ليحط به املطاف  ــاك ، لكن املفاوضات لم تنج هن
ــادي النجمة ويلعب معه  ــن وتحديدا يف ن يف البحري
موسما يعترب األفضل يف مشوار أيمن االحرتايف حتى 
ــىل الفريق من  ــه واضحة ع ــت بصمات ــد كان اآلن فق
ــجيله لألهداف رغم  ــاركته كأسايس وتس خالل مش
ــم انتهى بفريقه يف منتصف الرتتيب، وبعد  أن املوس
ذلك املوسم شد أيمن رحاله إىل ُعمان للعب يف دوري 
ــباب العماني لكن رحلته لم  املحرتفني مع فريق الش
ــي إنهاء  ــادي العمان ــرر الالعب والن ــل فقد ق تكتم
ــة الهاجري  ــد أن حرمت اإلصاب ــد بالرتايض بع العق
ــود بعدها إىل  ــي ليع ــادي الُعمان ــب مع الن ــن اللع م
ــم املايض  ــدوري البحرنني مع الرفاع الغربي املوس ال
ــا يف  ــد اللقب ولكن أيمن لم يكن العبا أساس ويحص

ــم الحايل كان  ــا كان يف النجمة، ويف املوس ــاع كم الرف
ــادي النفط العراقي لكن  ــن قريبا من التوقيع لن أيم
ــتئذان من  الظروف األمنية منعته من ذلك بعد االس
ــع أيمن مع النادي  ــه والتي رفضت ذهابه ليوق والدت
ــه يف دوري متأخر وهو  ــذي برز فيه(النجمة) لكن ال
ــة الدرجة الثانية واختاره أيمن ألنه وافق  دوري أندي
عىل رشوطه كاملة، ورفض الرفاع ألنه لم يحسن من 

عقده .
الصادق

ــل اليمن يف  ــد الصادق مث ــع الصلب أحم املداف
ــو الدوري  ــوم ه ــب والنج ــيلء باملواه ــوي م دوري ق
ــاء العراقي ملدة  ــع املين ــع م ــادق وق ــي .. الص العراق
ــم  ــادق املوس ــاض الص ــد وخ ــل للتجدي ــم قاب موس
ــياً وبنجاح تام طوال 38 جولة وهو عمر  األول أساس
الدوري العراقي الذي يعترب األطول عربيا، وللنجاح 
ــاب  الذي حققه الصادق جدد امليناء عقد العبه الش
ملوسم ثاني ، واستمر الصادق يف حمله لشعار امليناء 
ــايل لتمثيل فريقه  ــم الح العراقي حتى عاد يف املوس

الذي خرج منه وهو الشعلة.

الصاصي 
املوهبة اليمنية األخرى عالء الصايص كان برفقة 
الصادق يف امليناء العراقي ، ولعب الصايص مع امليناء 
ــرية التي  ــوة البدنية الكب ــط ، وللق ــدا فق ــما واح موس
ــرض عالء خالل  ــون العراقيون ، تع ــع بها الالعب يتمت
ذلك املوسم للعديد من اإلصابات ألنه يلعب يف الخط 
ــاد الحلول  ــد املراوغة وإيج ــاء ويجي ــي للمين األمام
ــرث عرضة لالحتكاك مما  ــة األمر الذي جعله أك الفردي
زاد من إصاباته وجعله يتوقف عن عدة جوالت ويعود 

بعدها لهالل الحديدة املوسم قبل املايض .
موسى 

قائد فريق شعب حرضموت ذهب املوسم املايض 
ــل الدوري ..  ــاع الغربي بط ــن ولعب للرف إىل البحري
ــب  ــالم حس ــق أيمن الهاجري .. س ــس فري اي يف نف
ــن يف الفريق  ــن املحرتفني املؤثري ــا تابعنا لم يكن م م
ــت عودته  ــري) ، لذا كان ــة حال الهاج ــل( حال البط

للنوارس طبيعية بعد عدم التجديد معه .
فؤاد

مدافع شعب إب السابق وفريق صقر تعز الحايل 

ــؤاد .. كانت له تجربة خارجية يف ُعمان ملدة  محمد ف
عام ، مع فريق العروبة العماني .. محمد قدم موسما 
ــا مع فريقه ، وكان قريبا من تجديد العقد إال أنه  رائع
ــن واللعب للصقر لظروف خاصة  فضل العودة لليم

منعته من مواصلة االحرتاف يف ُعمان.
وحيد وناطق

ــني  ــا أول يمني ــم يكون ــادق ل ــايص والص الص
ــد ، حيث تبعهما  ــان خارجيا مع فريق واح يحرتف
ــاط من أهيل  ــنب وحيد الخي ــم املايض الدولي املوس
ــعب إب ووقعا عقدا  ــن ش ــق حزام م ــاء وناط صنع
احرتافيا ملوسم واحد مع فريق ينقل العماني احد 
ــة الدرجة األوىل  بعد دوري املحرتفني العماني  أندي
ــن الفريق الذي  ــد وناطق كان اكرب م ــوح وحي .. طم
ــهما كخطوة  ــويق نفس وقعا له .. لكنهما فكرا بتس
أوىل حتى تتعاقد بعد ذلك معهما أندية املحرتفني 
ــن الثنائي اليمني انصطدما هناك  العمانيني .. لك
ــاعدهما رغم  ــع مع فريق ينقل الذي لم يس بالوض
ــك الفريق ليضطرا  ــا كانا أفضل العبني يف ذل أنهم
ــاركة  ــا يف بالدنا واملش ــودة إىل ناديهم ــفني للع آس

معهما يف املوسم الحايل .

فضل
ــل .. قرر  ــامر فض ــق التالل عدن س ــارس فري ح
خوض تجربة احرتافية يف الدوري العماني يف دوري 
ــدة العماني هذا  ــة الدرجة األوىل مع فريق الوح اندي
ــه وحيد  ــدف الذي وضع ــه نفس اله ــم ، وهدف املوس
ــامر أراد دخول عالم االحرتاف  وناطق ولم يوفقا .. س
ــارج اليمن  ــه يف دوري خ ــة الفرصة أمام نفس وإتاح
ــي .وهو  ــىل العرض العمان ــه يوافق ع ــو ما جعل ، وه
ــم يف الدوري حتى  ــع فريقه تقديم ماعليه يحاول م

يعودوا لدوري املحرتفني العام القادم .
الهاجري .. وسامر فقط

ــم .. البعض منهم  ــع الالعبني أنهوا رحلته جمي
ــم يجد الفرصة  ــه .. والبعض اآلخر ل ــع بما قدم مقتن
ــري  ــن الهاج ــا أيم ــي لدين ــارج .. بق ــة يف الخ الكافي
ــان يف الدوري الثاني يف  ــامر فضل .. لكنهما يلعب وس
ــب أيمن لكونه  ــان ، وهو مكان ال يناس البحرين وعم
ــامر هي تجربته األوىل  لعب مع فرق أقوى .. ولكن س
ــوى يف دوري  ــل أندية أق ــن خاللها لتمثي ــح م ويطم

املحرتفني العماني.

الفيفا يحقق مع أعضاء حول هدايا املونديال
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اإلرياين: 
حريصون 
على تقديم 
عرض كشفي 
وإرشادي يجسد 
عظمة المناسبة

ــباب والرياضة رئيس  ــى نائب وزير الش التق
ــبتمرب  ــعلة ثورة 26 س ــاالت ايقاد ش ــة احتف لجن
املجيدة عبدالله هادي بهيان باللواء الركن أحمد 
ــة االركان العامة صباح  ــس هيئ ــول رئي عيل األش
أمس بمبنى وزارة الدفاع وبحضور االخوة القادة 

الكشفيني من أعضاء لجنة االحتفاالت.
ــتعدادات لالحتفال  ــاع االس ــش االجتم وناق
بايقاد الشعلة احتفاء بمرور 52 عاما عىل ثورة 26 
سبتمرب و51 عاما عىل ثورة 14 اكتوبر املجيدتني.

ــاالت برنامج  ــتعرض رئيس لجنة االحتف واس
ــبابي الكشفي  ــعلة والعرض الش حفل ايقاد الش
واالرشادي الذي سيقام ليلة 26 سبتمرب الجاري 
ــاف  ــمائة كش ــف وخمس ــن أل ــرث م ــاركة أك بمش

ومرشدة من مختلف محافظات الجمهورية. 
ــادة وزارة  ــرية لقي ــان الجهود الكب ــن بهي وثم
ــذه  ــاح ه ــة االركان يف إنج ــة هيئ ــاع ورئاس الدف
ــي  تأت ــي  الت ــة  الكرنفالي ــة  االحتفالي ــة  الفعالي
ــب التفاف  ــري يتطل ــر بمنعطف خط ــن يم والوط
ــية للبلد  ــود القيادة السياس ــع خلف جه الجمي
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور 

هادي.

ــباب  ــار اىل املتابعة الحثيثة لوزير الش وأش
ــا يخص فقرات  ــر األرياني لكل م ــة معم والرياض
ــرض والتجهيزات التي تتطلب إنجاح الحفل  الع

واظهاره بالصورة التي تليق بحجم املناسبة.
ــتعداد  ــة االركان اس ــد رئيس هيئ وبدوره أك
ــة االركان لتذليل  ــة هيئ قيادة وزارة الدفاع ورئاس
ــبابي  ــرض الكرنفايل والش ــات هذا الع كل متطلب
ــبتمرب  ــاء بذكرى ثورتي س ــعلة احتف ــاد الش اليق

واكتوبر والثالثني من نوفمرب. 

ــباب  ــد نائب وزير الش ــاء أك ــام اللق ويف خت
ــس لجنة  ــان رئي ــادي بهي ــه ه ــة عبدالل والرياض
ــع أي  ــل م ــدم التعام ــىل رضورة ع ــاالت ع االحتف
ــخاص تحت أي مسميات  جهات كانت أو أي أش
ــة به  ــتعدادات الخاص ــل واالس ــوص الحف بخص

سوى عرب اللجنة املخولة بذلك.
ــب اللقاء تفقد رئيس لجنة االحتفاالت  وعق
ــروض واملنصة  ــاحة الع ــه أعضاء اللجنة س ومع

الخاصة بالشعلة.

نائب وزير الشباب يشدد على ضرورة عدم التعامل إال مع اللجنة المخولة

بهيان واألشول يناقشان استعدادات حفل 
إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمرب املجيدة 


