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إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٣٩)

االثنين
 15 / 12 / 2014م  

23 / صفر / 1436هـ

 الوزير األكحلي ونسبة الـ ٣٠٪  

من المناسب طرح قضية النسبة التي تقتطعها   
السلطة المحلية من إيرادات الصندوق، وهي  
بالمليارات وربما بلغت العشرة مليارات لــآلن منذ  
وضع مسمار جحا السلطة المحلية في ظهر إيرادات  
ـــى أن تــوّجــه هــذه النسبة   الصندوق ؟..  أليس األْول

كغيرها لصالح الرياضيين وأنشطتهم طالما توجهنا  
لتصحيح أوضاع الصندوق وتعزيز إيراداته ؟ .. هذا  
األمر مطروح على طاولة الوزير الشاب رأفت األكحلي  
خصوًصا مع بدايته الجادة لتعديل حال هذه الوزارة  

المائل منذ أكثر من عقد من الزمن..!!

حيث سجل منتخبنا أفضل حضور للكرة اليمنية في  
بطوالت كأس الخليج، فبعد ست مشاركات متواضعة  جًدا، 
ا عن سابقيه من  جميع النواحي.

ً
كان الحضور السابع مختلف

وبالنظر إلى حجم المكافآت «المالية» وكذلك  « العينية» 
التي تم منحها لالعبين والجهازين الفني  واإلداري والطبي 
للمنتخب، فإن إجمالي ما سيحصل  عليه كل العب لن 
يقل عن «٦» ماليين ريــال على أقــل  تقدير، ناهيك 
عن التكريم الذي منحته شركة  الهمداني للمقاوالت 
لنجوم المنتخب والمتمثل بـ  «قطعة أرض» الكائنة 
في محافظة عــدن، وإلــى جانب  ذلــك هناك جهات 
أخرى منحت الالعبين جوائز  « عينية» أخرى مثل 
المنح الدراسية في اللغة  اإلنجليزية، وكذا المنحة 
المقدمة لالعبين وأفراد  أسرهم من قبل حديقة 

ألعاب السبعين ممثلة في  المستثمر عبدالله الُمغشي.
 وقد جرى تكريم الجهازين الفني واالداري للمنتخب  

والالعبين على النحو اآلتي:
- حسن باشنفر - رئيس البعثة النائب األول لرئيس  

االتحاد.
- عبدالمنعم شرهان - النائب الثاني  لرئيس  االتحاد 

العام لكرة القدم.
- د/ حسن عبدربه اليافعي - عضو مجلس إدارة  

االتحاد المشرف العام على المنتخب الوطني األول.
- مدرب المنتخب - ميرو سالف سكوب.

- مساعد المدرب - أمين السنيني.
- مدرب حراس المرمى - أندريه.
- مدرب اللياقة البدنية - مارتن.

- جمال الخوربي - المدير 
اإلداري للمنتخب.

- عبدالرقيب العديني - إداري المنتخب.
-د/ طالل أحمد ثابت - طبيب المنتخب.

- عبدالسالم األصبحي - اختصاصي العالج الطبيعي.
- صدام عوض - عامل خدمات.

نجوم المنتخب الوطني األول وعددهم «٢٣» العًبا هم:
- محمد إبراهيم عياش

- معتز قائد
- محمد فؤاد عمر

- مدير عبدربه

- نــاطــق حـــزام 
راجح

- فـــــــؤاد صـــالـــح 
العميسي

- وليد الحبيشي
- وحيد الخياط
- عالء الصاصي
- أيمن الهاجري

- عبدالواسع المطري
- أحمد الحيفي

- عبدالمعين الجرشي
- حمادة الزبيري

- أكرم حمود الورافي
- نزار ناصر رزق

- أحمد عبدالله علوس
- ياسر علي الجبر

- محمد أحمد بقشان
- محمد عبدالله العبيدي

- سامر صالح فضل
- سالم عبدالله عوض

- محمد صالح الغمري
وفي ما يلي رصد شامل لكافة أوجه التكريم الذي  حظي 

به العبو االمنتخب :
- مليون ريــــال.. التكريم الـــذي منحه األخ رئيس  
الجمهورية عبدربه منصور هــادي لالعبين وأعضاء  

البعثة وبلغ «٣٣» مليون ريال لثالثة وثالثين شخصًا.
- ٤٠٠ ألف ريــال.. المكافأة التي رصدتها أمانة  
العاصمة وأعلن عنها األخ أمين جمعان - نائب أمين  
العاصمة - أمين عام المجلس المحلي باألمانة في  حفل 
التكريم يوم االثنين الماضي لكل العب وأعضاء  البعثة 
المشاركة في خليجي (٢٢) .. حصل عليها كل  العب 
مها األخ  الوزير 

ّ
من قبل وزارة الشباب والرياضة وسل

رأفت األكحلي خالل البطولة، ثم في الحفل  التكريمي 
المذكور..

- ألفان وخمسمائة دوالر.. المكافأة الممنوحة من  
االتحاد العام لكرة القدم لكل العب وأعضاء  الجهازين 
الفني واإلداري والطبي للمنتخب ومنحت  لالعبين على 
دفعتين في الرياض، ثم في صنعاء  االثنين الماضي..
- قطعة أرض منحتها شركة الهمداني للمقاوالت لكل  
العب وعضو في البعثة الرسمية المشاركة في  المونديال 

الــخــلــيــجــي 
وذلك في المدينة الخضراء  بعدن..

- ألف دوالر لكل العب وإداري ومدرب مقدمة من قبل  
رجل األعمال اليمني المقيم في مملكة البحرين  الشقيقة 

األخ أحمد الشلفي..
- جهاز جاالكسي «إس فايف» + أرقــام ذهبية» هي  
المكافأة التقديرية الممنوحة من شركة «يمن  موبايل» 
لكل العب وباقي أعضاء البعثة.. إضافة  إلى تكفل الشركة 
الوطنية للهاتف النقال بكافة  تكاليف الحفل التكريمي 
قيم للمنتخب  االثنين الماضي في فندق موفمبيك 

ُ
الذي أ

واشتمل على  إقامة مأدبة غداء فاخرة لبعثة المنتخب 
وضيوف  حفل التكريم المشار إليهم..

- ٢٣ منحة دراســيــة فــي اللغة اإلنجليزية حتى « 
التوفل».. هو التكريم المقدم من معهد «يالي»  للغات 

لنجوم المنتخب الوطني األول..
- حديقة ألــعــاب السبعين شــاركــت هــي األخـــرى في  
االحتفاء بالعبي األحمر حيث أقام المستثمر عبدالله  
الُمغشي مأدبة غداء على شرف بعثة المنتخب  الوطني، 
كما قام المغشي بمنح «٣٠٠٠» آالف تذكرة  بواقع مائة 

تذكرة لكل العب وأسرهم..

ماليين وقطعة أرض لكل العب وجوائز عينية..

حفل تكريمي غير مسبوق للمنتخب الوطني األول لكرة  القدم
«الميثاق» /متابعات 

حظــي العبو المنتخــب الوطنــي األول لكرة القــدم   بتكريم غير 
مســبوق وبأرقام قياسية من حيث إجمالي  المبالغ المالية التي حصل عليها 

كل العب في  المنتخب.
التكريم الكبير لالعبين الذي جرى يوم األثنين  الماضي جاء عقب المشاركة 
المتميــزة للمنتخب في  منافســات بطولــة كأس الخليج في نســختها رقم 
«٢٢»  التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض من  الثالث عشر حتى 

السادس والعشرين من شهر نوفمبر  الماضي ٢٠١٤م..

يشارك فيها ٩٠ العبًا يمثلون ١٦ محافظة..

 بطولة الجمهورية الفردية للفئات العمرية  
للشطرنج تدخل يومها الثالث

ــــــيــــــوم    ــــــل ل
الثالث على 
الــتــوالــي تتواصل 
منافسات بطولة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الفردية للفئات 
الـــــعـــــمـــــريـــــة 

للشطرنج للفئات 
( ٨ -  ١٠ - ١٢ -١٤ - ١٦ ) سنة التي 

ينظمها االتحاد  العام اللعبة.
قام برعاية وزير الشباب والرياضة رأفت  

ُ
البطولة ت

األكحلي وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية على صالة  
فندق هوليود بالعاصمة صنعاء..حيث تحظى بمشاركة  

٩٠ العــبــًا يمثلون 
١٦ مــحــافــظــة هي 
ـــة - عــدن  ـــان :( األم
-  صـــنـــعـــاء - تــعــز 
ــحــديــدة - عــمــران  -ال
-إب - أبين -  مأرب - 
حضرموت - ذمار - لحج 
- شبوة - حجة -  صعدة 
- الــمــحــويــت).. ويــأتــي 
إقــامــة البطولة تمهيًدا 
الختيار أبطال البطولة في كل فئة للمشاركة في البطولة 
العربية للفئات العمرية التي تستضيفها دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مطلع شهر يناير القادم ٢٠١٥ م. 

من جديد..عبيد يقود 
وحدة عدن

ــرم فريق وحــدة عــدن عــقــًدا مــع الكابتن    أب
محمود عبيد لقيادة فريق كرة القدم بالنادي 

خالل رحلة اإليــاب التي ستدشن نهاية هذا 
الشهر، وذلــك ضمن سعي إدارتــه لمحو 
الصورة القاتمة التي ظهر بها الفريق 
خــالل رحلة الــذهــاب واحــتــل بها ذيل 

ترتيب فرق الدوري.
كما تعاقد فريق وحدة عدن مع عدد 
من الالعبين المحليين لتعزيز خطوط 

الفريق ومع المهاجم النيجيري 
ــذي مــن المتوقع  بيتر ايـــزا، ال

ا إلى عدن بعد 
ً
أن يصل الحق

أن أبرمت اإلدارة الجديدة 
ا معه للعب 

ً
للنادي اتفاق

في صفوفها في رحلة 
اإلياب.

وناشدت الهيئة 
اإلداريــة الجديدة  

لــنــادي وحــــدة عــدن 
وزيـــــــــر الـــشـــبـــاب  
ـــريـــاضـــة رأفـــت  وال
األكحلي بالوقوف 
إلى جانب اإلدارة 
لــمــواجــهــة ما 
يـــتـــعـــرض لــه 
الـــــنـــــادي مــن 
ــرع  مـــحـــاولـــة ف

ـــــوزارة بــعــدن،  ال
الذي اتهمته اإلدارة بالعمل على 

عدم استقرار فريق كرة القدم  
فيه في هذه المرحلة الصعبة التي 

يستعد الفريق فيها لخوض رحلة 
اإلياب في الدوري..

تحتضنها عروس البحر األحمر ..

الخميس..انطالق بطولة الجمهورية للتايكواندو

تنطلق يـــوم الــخــمــيــس المقبل   
بمحافظة الــحــديــدة   منافسات 
تصفيات بطولة الجمهورية الثامنة 
ــرجــال الــتــايــكــوانــدو (تجمع  عــشــرة  ل
الحديدة) التي ينظمها  االتحاد 
العام للعبة خالل الفترة 
ديسمبر    ٢٠  -١٨
الجاري بمشاركة ١٦ 
فريقًا تمثل سبع 
مــحــافــظــات على  

النحو التالي :
مــــحــــافــــظــــة 
ــــدة:  ــــدي ــــح ال
ـــــهـــــالل،  (ال
ــــــاب  شــــــب

الجيل)
مــحــافــظــة 
ذمـــار :(نجم 
ســــبــــأ، فــتــح 
ذمار، شباب 

رخمة)
فظة  محا
تعز :(أهلي 
تــــــــعــــــــز، 
ـــصـــحـــة،  ال
الـــرشـــيـــد، 
الطليعة  )

ــمــيــنــاء،  مــحــافــظــة عــــدن : (ال
شمسان، الجالء)

محافظة لحج :(الشرارة)
محافظة أبين :( خنفر)

محافظة الضالع :(الصمود)

محافظة إب (شعب إب)
وستجرى منافسات البطولة في أوزان: (٥٤، ٥٨،  

٦٣، ٦٨، ٧٤، ٨٠ ،٨٧ ، فوق ٨٧ كجم)
وأوضــــح األخ خــالــد الــعــراســي -أمــيــن عـــام اتــحــاد  
التايكواندو- أن االتحاد استكمل كافة الترتيبات  
الالزمة للبطولة.. منوهًا أهمية التكاتف والعمل  بروح 
الفريق الواحد حتى تظهر البطولة بصورة  مميزة 
من جميع النواحي فنيًا وإداريًا وتنظيميًا  وإعالميًا، 
الفتًا في الوقت نفسه إلى أن هذا التجمع  سيسهم 
في توسيع قاعدة اللعبة من خــالل  االستراتيجية 
التي وضعها مجلس إدارة االتحاد  العام للتايكواندو 
برئاسة األخ موفق محمد منصر  وتهدف إلى تطوير  
لعبة التايكواندو في بالدنا واالرتقاء بها نحو  األفضل.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة صباح يوم  
الخميس بوصول الفرق المشاركة إلــى مكان إقامة  
البطولة ومن ثم إجراء عملية الوزن التجريبي  والفعلي 
لالعبين في مختلف األوزان.. وعقد االجتماع  الفني 
بحضور ممثلي الفرق والحكام، فضًال عن سحب  قرعة 
البطولة لتحديد أطراف النزاالت في األدوار  التأهيلية 
لجميع األوزان وذلك خالل الفترة  المسائية من نفس 
اليوم..بينما تجرى النزاالت  يومي الجمعة والسبت 
خالل الفترتين الصباحية  والمسائية على أن يقام فور 
انتهاء المنافسات  في  اليوم األخير للبطولة حفل 

الختام وتكريم االبطال .
وستتأهل الفرق الحائزة على المراكز الخمسة  األولى 
إلى التجّمع النهائي الذي من المزمع  تنظيمه في وقٍت 
الحٍق بالعاصمة صنعاء لتلحق بالفرق  التي سبقتها في 
بلوغ نفس المرحلة من خالل صعودها  عن تجّمعي 
األمانة والمكال.. حيث تأهلت فرق أندية  أهلي الحديدة 
والعروبة والشرطة واليرموك عن  تجمع األمانة، في 
حين تأهلت فرق أندية شعب حضرموت  وسمعون 

وأهلي الغيل عن تجمع حضرموت.

الصندوق ..هل يشهد فرملة؟!! 
بتغيير قيادة وزارة الشباب والرياضة ومرحلة  الدولة في مقارعة   

الفساد على كل المستويات ..  هل يشهد صندوق النشء والشباب 
والرياضة فرملة  للصرفيات التي أنهكت هذا الصندوق في السابق،  بفعل 
التوجيهات الغفيرة التي كانت كموج البحر  تأتي من قيادات الوزارة أنفسهم 
.. هل آن األوان  ليعود صندوق النشء والشباب والرياضة إلى حظيرة  مهمته 
األساسية في تغذية األنشطة الرياضية  والشبابية لينتفع به أكثر وأكثر 

الرياضيون  والشباب والفعاليات الرياضية قبل غيرهم ..؟!!


