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إشراف:/ يحيى الضلعي

«الميثاق»/ متابعات
وقعت وزارة الشباب والرياضة وصحيفة الثورة ووكالة األنباء اليمنية سبأ 

اتفاقية تعاون  مشترك في المجاالت اإلعالمية الرياضية والشبابية.
االتفاقية التي وقعها نائب وزير الشباب والرياضة القائم باألعمال حسين 
زيد بن يحيى  ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر 
رئيس التحرير محمد  يحيى المنصور، ورئيس مجلس إدارة وكالة األنباء 
اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله  الشامي، تهدف إلى تعزيز التعاون 

المشترك بين الجهات الثالث في مختلف المناشط  والفعاليات الشبابية 
والرياضية بما يوصل رسالة وزارة الشباب والرياضة ومختلف  قطاعاتها 
وأطرها الرياضية من أندية واتحادات إلى كل شرائح المجتمع عامة وشريحة  
الشباب والرياضيين خاصة، وتعزيز الوالء الوطني والتوعية بأهداف ومناشط 

وزارة  الشباب ومختلف األطر الرياضية.
 كما تسعى االتفاقية إلى تحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة، وصندوق 

رعاية  النشء والشباب والرياضة سيما في ما يتعلق بالجوانب اإلعالمية.

تهدف إلى تعزيز جوانب التعاون والعمل المشترك..

ع اتفاقية مع صحيفة «الثورة» ووكالة «سبأ»
ّ

وزارة الشباب توق

قيم في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة بالدنا..
ُ
أ

اختتام أعمال اجتماع المكتب التنفيذي التحاد غرب آسيا البارالمبي 

شاركت بالدنا مؤخرًا في فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد 
البارالمبي لمنطقة  غرب آسيا الــذي جرى بالعاصمة العمانية 
ل لجنة 

ّ
مسقط  خالل الفترة  ٢ - ٤ نوفمبر  الجاري..حيث مث

البارالمبية اليمنية في هذا االجتماع األخوان فؤاد محمد 
البرطي  نائب رئيس اللجنة وعبدربه ناصر حميد االمين 

العام عضو المكتب التنفيذي لغرب آسيا.
وفي ختام االجتماع اتخذ المكتب التنفيذي التحاد 
البارالمبي لمنطقة غرب آسيا عدة  قرارات ابرزها 
منح المملكة االردنية الهاشمية شرف استضافة 
دورة ألعاب غرب آسيا  البارالمبية الثانية 
عّمان ٢٠١٩م.. وانعقاد الجمعية 
الــعــمــومــيــة التــحــاد غـــرب آسيا 
فــي الــشــارقــة  شهر فبراير 

٢٠١٧م.. التصديق على بروتوكول التعاون والتنسيق المشترك مع 
اللجنة  التنظيمية لرياضة المعاقين الموقعة شهر أكتوبر الماضي في 
البحرين وكذلك تنظيم  بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة من الجلوس 
في عّمان االردن شهر مايو ٢٠١٧م والموافقة على استضافة اللجنة 
البارالمبية اللبنانية دورة مدربين ومصنفين دولية في  بيروت شهر 
يناير ٢٠١٧م بالتنسيق مع اللجنة الفنية والمسابقات واللجنة الطبية  

والتصنيف.
كما تم تسمية الدكتور منصور الطوقي عضوًا في المكتب التنفيذي 
لالتحاد ممثًال عــن  اللجنة البارالمبية العمانية،واطالق الموقع 

االلكتروني الرسمي لالتحاد على شبكة  االنترنت.
تجدر االشارة إلى أن الدول التي شاركت في هذا االجتماع  ١٢ دولة 
عربية هي :(االمارات - السعودية - العراق - قطر - سوريا - سلطنة 

عمان - البحرين - الكويت -  لبنان - األردن - فلسطين - اليمن).

إيقاف حساب اتحاد كرة السلة!!
أدت الخالفات التي تدور في االتحاد العام لكرة 
السلة واالتهامات من قبل بعض أبناء  اللعبة 
ومنتسبيها بحدوث تجاوزات ومخالفات مالية 
إلى قيام وزارة الشباب والرياضة  بإيقاف حساب 
االتحاد  في بنك اإلنشاء والتعمير وعــدم فتح 

الحساب حتى يتم إشعار البنك  بذلك.
حيث خاطبت وزارة الشباب والرياضة البنك 
اليمني لإلنشاء والتعمير فرع الزبيري في  مذكرة 

مذيلة بتوقيع نائب الوزير جاء فيها ما يلي:
"يتم توقيف حساب االتحاد العام لكرة السلة 
لــدى البنك برقم ٧٢٧٨٤ وموافاتنا بكشف  
حساب لألعوام ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦م، وال 
يتم فتح الحساب حتى يتم إشعاركم بذلك  من 

قبلنا".
وكانت قضية االتهامات ومايحدث في اروقة 
االتحاد العام لكرة السلة قد صــدرت  بموجبها 
توجيهات سابقة من قبل نائب وزيــر الشباب 
ــى  الشؤون  والــريــاضــة حسين زيــد بــن يحيى إل
القانونية في الــوزارة بإجراء التحقيقات حول 
ذلــك..غــيــر أن القضية ونتائج  التحقيقات 
ــشــؤون القانونية ولــم تعلن  ــزال فــي ال ــات م

تقريرها حتى اليوم.

"نطحة" دموية من مشجع تسقط 
الحكم بدوري الجزائر!!

لقطة مؤسفة شهدها الدوري الجزائري الممتاز 
"موبيليس" وتحديدًا مباراة مولودية الجزائر 
ومضيفه دفاع تاجنانت ضمن منافسات االسبوع 
العاشر من المسابقة والتي  انتهت بفوز األول 

بهدف نظيف.
واثناء اعتراض العبي تاجنانت على الحكم 
ــزوازي اقتحم مشجع الملعب ووجــه رأسية   ال

للحكم اسقطته قبل أن يتم القبض عليه.

بولت ألعاب القوى يشارك بمليون دوالر
ــمــتــوقــع أن يــخــوض  مـــن ال

العداء الجامايكي الشهير 
يــوســيــن بـــولـــت الــفــائــز 
بتسع ميداليات  ذهبية 
أولمبية أول سباق في 
أستراليا بعد اإلعالن عن 
مشاركته فــي النسخة 
ـــــن  ســلــســلــة  األولـــــــى م
سباقات نايترو الصيفية 

في فبراير المقبل.
وقالت تقارير إعالمية: 
ـــت (٣٠ عـــامـــًا)  ـــول إن ب

سيحصل على أكثر مــن مليون 
دوالر نظير  مشاركته في السباق.

ـــان بــولــت أعــلــن فــي وقـــت ســابــق أنــه   وك
سيعتزل منافسات ألعاب القوى بعد بطولة 
العالم  التي ستقام في العاصمة البريطانية 

لندن.
ــمــل  وأك
الـــــــعـــــــداء 
الـــجـــامـــايـــكـــي 
ـــــمـــــعـــــجـــــزة  ال
الثالثية األولمبية 
الثالثة على التوالي 

عـــنـــدمـــا حـــصـــد فــي  
أولمبياد ريــو ذهبيات 

ســبــاقــات ١٠٠ و٢٠٠ 
وأربــعــة فــي ١٠٠ متر تتابع 
للمرة الثالثة على  التوالي ليعادل إنجاز 
الفنلندي بافو نورمي واألميركي كارل 
لويس برصيد تسع ميداليات  ذهبية 

ــعــداء األميركي  ،ويــتــوقــع أن ينافس ال
جاستين غاتلين في السباق األسترالي أيضًا  

إلى جانب بولت.

مارادونا يثق في رئيس (فيفا)

رونالدو مع «طفل الغيبوبة»

أعـــــــــرب ديـــيـــغـــو 
مـــارادونـــا عــن ثقته 
في السويسري جياني 
ــيــس  إنــفــانــتــيــنــو رئ
(فــيــفــا)، لكنه ذكـــر  في 
نفس الوقت أن «األمــور لن 
تتغير بين ليلة وضحاها 
ألنــه مــا زال يوجد بداخل 
هـــذه  الــمــؤســســة الكثير 
ــذيــن كــانــوا  مــن األعــــداء ال
يشكلون جـــزءًا مــن نظام 

فاسد».
مؤكدًا أن «هناك طريقًا 
طويًال يجب أن نقطعه، إذا 
تمكنا من القضاء على ٣٠ 
عامًا من  الفساد في غضون 
خمس سنوات، سيكون هذا 

أمرًا رائعًا».

وأشــار مارادونا إلى أنه حين 
تم الكشف عن فضائح جوزيف 
بــالتــر، اتــصــل أصـــدقـــاؤه  من 
لمؤسسة  لالعبين برئيس ا ا
الكروية ليقولوا له إنــه «دمر 

الفيفا». 

وأوضــح :«فــي الماضي، كنت 
أشعر أنني الشخص الوحيد 
ــحــاد، لكنني  الـــذي يــواجــه االت
ال أحمل أي ضغينة تجاه أي 
شخص اآلن ..األهم هو أن يدير 

فيفا أشخاص شرفاء».

استغل مهاجم ريال مدريد كريستيانو 
رونالدو إقامته في وارسو لخوض مباراة 
لــبــولــنــدي ديفيد  ليغيا، للقاء الفتى ا
بافالتغيك الــذي اشتهر في وسائل 
اإلعـــالم بــاســم «طــفــل الغيبوبة»، 
والـــــــذي اســـتـــعـــاد الــــوعــــي عـــام 
٢٠١٣م بينما كان يستمع لمباراة 
لريال مدريد وفــي أثناء تسجيل 

كريستيانو لهدف.
ــدة الفتى،  وامتدحت إيزابيال وال
النجم البرتغالي الــذي استقبلها 
وابنها في فندق معسكر الريال 
مدريد. حيث التقطوا معًا عدة 

صور.

ن حالة شوماخر تحسُّ
قال روس بــراون المدير 
الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لــفــريــق 
فيراري المنافس في بطولة 
العالم لسباقات  فورموال 
ــلــســيــارات إن تحسنًا  ١ ل
طرأ على حالة بطل العالم 
ــي مايكل   ــمــان األســبــق األل
ــذي أصيب في  شوماخر ال
حـــادث خــالل تزلجه على 
الــجــلــيــد فـــي جــبــال األلـــب 

الفرنسية في  ٢٠١٣م.
ويــعــالــج شــومــاخــر الــذي 
توج بطًال للعالم سبع مرات 

في منزله في سويسرا بعد 
خــروجــه مــن  المستشفى 
الذي أدخل إليه بعد الحادث 
ـــم يــكــشــف الــكــثــيــر من  ول
التفاصيل حول حالته التي  
ال تزال غير معروفة على 

نحو دقيق.
 وقال بــراون الذي ساعد 
شوماخر على الفوز بجميع 
ألــقــابــه الــســبــعــة: «قـــررت 
األسرة إبقاء  تفاصيل حالة 
مايكل في إطار األسرة وأنا 

أحترم ذلك». 

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها محملة بأريج 
الفل والياسمين للشاب الخلوق/

بهاء الدين محمد مبخوت هاجر
بمناسبة زفافه الميمون.. فألف مبروك..

المهنئون:
محمد عبدالله الحزمي

فيصل الحزمي
اخوانك/ابراهيم وبدرالدين واحمد 
وعبدالرحمن محمد مبخوت هاجر..

وجميع األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها محملة بأريج 
الفل والياسمين للشاب الخلوق/

بهاء الدين محمد مبخوت هاجر
بمناسبة زفافه الميمون.. فألف مبروك..

اخوانك/ابراهيم وبدرالدين واحمد 
وعبدالرحمن محمد مبخوت هاجر..

نهنئ ونبارك األخ
 محمد الويسي

 بمناسية دخوله القفص الذهبي وتطليقه العزوبية وبالرفاه والبنين وألف 
ألف مبروك.. وعقبال البكاري

المهنئون:
الشيخ/ محمد قاسم حسن باباش- حميد قاسم حسن باشا وكافة اخوانه

والد العريس محمد عبدالله الويسي
وعم العريس علي عبدالله الويسي- واالستاذ أمين أحمد علي

جد العريس حميد محمد الويسي
وخال العريس فارس حميد الويسي- محمد حميد الويسي

صالح حميد الويسي
أخوة العريس نجيب ونجم الدين وصالح وجمال وحاميم علي الويسي، 
وجميل حاميم الويسي ومحمد حمود الويسي وجميع األهل واألصدقاء


