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إشراف:/ يحيى الضلعي

عنا العام  ٢٠١٦م  الــذي  كان مخيبًا لآلمال والطموحات  ودَّ
الشبابية والرياضية.. ورحل  غير مأسوف عليه ألنه لم يحمل ذكرى 

إنجاز شبابي أو رياضي في مختلف المجاالت  واأللعاب.
ــاه كــذكــرى مؤلمة ودلــفــنــا  عــام ٢٠١٧م كعام  عــن ودَّ

جديد يبعث على األمل وعودة الروح  إلى الرياضة اليمنية 
واستشراف النصر واألمن واألمان وانجالء مصيبة العدوان 
الغاشم  الفاجر الذي تشنه مملكة بني سعود على بالدنا منذ 

مايقارب العامين.

«الميثاق» /متابعات
جدد وزير الشباب والرياضة 
حسن محمد زيد دعم وزارته 
ــة لــبــيــوت  ــاري ــم ــث رؤيـــــة اســت
الشباب  في مختلف محافظات 
الــجــمــهــوريــة بغية خروجها 
من طــور االستهالك إلــى دور 
لمنتج لتشكل  لمتحصل  وا ا
ــدًا مــالــيــًا يــفــي بــالــتــزامــات  عــائ

منتسبيها والقائمين عليها.
ــوزيــر خــالل اجتماع  ونـــوه ال

عقده بمجلس إدارة جمعية بيوت الشباب 
بالجمهورية الــى أهمية  دور بيوت الشباب 
فــي مختلف المحافظات لخدمة الرياضيين 
والوافدين في األنشطة  الرياضية والشبابية 
وتوفير السكن والتغذية لهم بمبالغ رمزية.. 
داعيًا إلى اعتماد مشروع  استراتيجي طويل 
المدى يحقق هذا الهدف االستثماري على أن 
يكون تحويلها إلى روافــد  مالية بشكل متاح 

لكافة الشباب والرياضيين دون 
مبالغة .

ولفت إلى أن هذا المشروع مهم 
ويحتاج قـــرارات نافذة ليكون 
عمًال مؤسسيًا قائمًا اليخضع 
ــقــرار  لــألمــزجــة المتعاقبة وال
الــعــشــوائــي الـــذي قــد يغير من 

أهداف المشروع.
وكــلــف الــوزيــر زيــد مستشار 
الـــوزارة محمد عبدالوالي تولي 
ــاســة مجلس إدارة جمعية   رئ
بيوت الشباب بشكل مؤقت للتحضير رسميًا 
النتخابات الجمعية عندما تتهيأ الظروف  
المناسبة لذلك. وكان وزير الشباب قد استمع 
إلى مجمل األفكار التي قدمها أعضاء مجلس 
دمت كمشاريع 

ُ
إدارة بيوت  الشباب واآلراء التي ق

خاصة بتحويلها من بيوت مستهلكة إلى فاعلة 
تقدم  خدمات فندقية تتناسب مع احتياجات 

الشباب والرياضيين.

العام الجديد يبعث على األمل لرياضة اليمن

أكد دعم وزارته لها وخروجها من طور االستهالك..

وزير الشباب والرياضة يدعو إلى اعتماد 
مشروع استراتيجي لبيوت الشباب

نتيجة استمرار العدوان الفاجر على بالدنا وإمعانه في استهداف المنشآت..

الحركة الرياضية في بالدنا تصاب بالشلل ..والعبون يحترفون بثمن بخس!!
«الميثاق»/متابعات

تسبب العدوان السعودي االمريكي الغاشم المستمر على بالدنا منذ 
مايقارب العامين في  جمود الحركة الرياضية وركــود أنشطة وبرامج 
وخطط االتحادات الرياضية  في  مختلف االلعاب الجماعية والفردية على 
حٍد سواء بعد أن أمعن العدوان في أستهداف  البنية التحتية والمنشآت 

الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأسهم العدوان في قيام عدد من العبي منتخب كرة القدم بعد توقف 
النشاط الكروي بقبول عروض احترافية خارجية، حتى وإن كانت أقل 
بكثير من طموحاتهم ويقل  مردودها المالي عما كانوا يحصلون عليه مع 

أنديتهم المحلية.
إذ أنه خالل عامين ماضيين وافق عدد من الالعبين ممن لهم وزنهم في 
تشكيلة المنتخب  الوطني لكرة القدم على اللعب في الدرجات الدنيا بدول 
الجوار، وهم الذين كانت  أسماؤهم تتردد ومطلوبة لالحتراف في دوريات 

النخبة العربية إلى وقت قريب.
حيث أجبر العدوان الفاجر على تواجد أفضل العبي اليمن عالء الصاصي 
في دوري  القسم الثاني بمملكة البحرين وهو الالعب الذي سبق أن رفض 
قبل العدوان عروضًا  كثيرة للتواجد في دوريات المحترفين بدول الخليج..
كما لم يكن أمام زميله مهاجم  المنتخب األول أيمن الهاجري إال قبول 
عرض مماثل لنادي النجوم السعودي حتى وإن  كان سيلعب في دوري ركاء 

ألندية الدرجة األولى.
واضطر المدافع الدولي أحمد صادق إلى التوقيع لنادي البحري العراقي 
واللعب في  الدرجة الثانية مقابل ثمن بخس متمثل في راتب شهري 
زهيد ومن دون إي مقدم عقد،  رغم أن الالعب نفسه رفض قبل أعوام 

االستمرار في اللعب بدوري المحترفين  العراقي ورفض عرض نادي الميناء 
الجماهيري بالتجديد لموسم ثالث مقابل مقدم  عرض يتجاوز ١٢٠ ألف 

دوالر لموسم واحد.
وسلك نجم خط وسط المنتخب حسين الغازي مسلك أحمد صادق، 
وأرغمته الظروف  على قبول عرض ال يتناسب مع مكانته في منتخب 
بالده، فوقع لنادي البحري العراقي  مقابل مردود مادي زهيد جدًا في أول 

تجربة احترافية له خارج اليمن.
ولم يكن وضع العبي المنتخب اآلخرين والمحترفين خارجيًا منذ الموسم 
الماضي أفضل  حاًال من زمالئهم الذين رحلوا لالحتراف هذا الموسم، 
فاستمرار الــعــدوان وتوقف النشاط  الرياضي أرغمهم على مواصلة 
مسيرتهم الرياضية مع فرقهم هذا الموسم دون وضع  أي شروط جديدة 

أو المطالبة بزيادات مالية.

وزيرا الشباب والكهربا يكّرمان أبطال الجمهورية لكرة الطاولة

حقق العب أهلي صنعاء عمر الكدس 
لقب بطولة كأس الجمهورية لكرة الطاولة 
في فئة  فردي العمومي، إثر تغلبه على 
العب الصقر مجد الذبحاني في المباراة 
النهائية التي  أقيمت على صالة النادي 
األهلي بصنعاء في ختام منافسات البطولة 
التي نظمها  اتحاد  اللعبة على مدى ثالثة 
أيام . وحقق العب الصقر منير الذبحاني 
المركز الثالث لفئة فردي العمومي، بعد 
فوزه على  العب أهلي صنعاء حسام جميل 

الذي حل رابعًا. وفي فئة الناشئين للفردي، 
خطف العب أهلي صنعاء إبراهيم جبران 
لقب البطولة إثــر  فــوزه على زميله في 
الــنــادي ذاتــه بشير المحاقري وبنتيجة 
٢/٣ في مباراة مثيرة..في  حين أحرز 
العب أهلي صنعاء علي العيباني المركز 
الثالث للفئة ذاتها عقب تخطيه  زميله 

إبراهيم جباري.
وكان فريق الصقر حقق لقب منافسات 
زوجي العمومي عندما تمكن من الفوز على  

مضيفه أهلي صنعاء ، فيما نال العروبة 
المركز الثالث في ذات الفئة بعد تجاوزه 

شعب  إب .
وفي ختام البطولة التي شارك فيها ١٥ 
ناديًا، كرم وزير الشباب والرياضة حسن 
محمد  زيد ومعه وزير الكهرباء والطاقة 
المهندس لطف الجرموزي ورئيس االتحاد 
الــعــام لــكــرة  الــطــاولــة الــدكــتــور عصام 
السنيني، الفرق والالعبين الفائزين بألقاب 

البطولة بالكؤوس  والميداليات الملونة.

مقابل ٣٠٠ مليون يورو..

رونالدو يرفض االنتقال للدوري الصيني
قال جورجي منديس وكيل أعمل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد إن أفضل 
العب كرة قدم في العالم رفض عرضًا لالنتقال إلى فريق صيني مقابل ٣٠٠ مليون يورو (٣١٥٫٢٤ 

مليون دوالر).
وفي حديثه إلى قناة سكاي االيطالية خالل وجوده في دبي لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر قال 

منديس إن العرض الصيني يتضمن راتبًا سنويًا لرونالدو قيمته ١٠٠ مليون يورو.
نا عرض من الصين يتضمن حصول ريال مدريد على ٣٠٠ مليون يورو وحصول  ونقل عن منديس قوله: "جاء

الالعب على راتب سنوي يزيد على ١٠٠ مليون يورو."
وأضــاف وكيل األعمال: "لكن المال ليس كل شيء. ريال مدريد هو كل شيء بالنسبة له. 

كريستيانو سعيد في ريال مدريد ومن المستحيل أن ينتقل إلى الصين."
وأردف منديس: "السوق الصينية سوق جديدة. .يمكنهم شراء الكثير من الالعبين، 

لكن مرة أخرى من المستحيل 
أن ينطبق هـــذا األمــــر على 

رونالدو."

سواريز : ٢٠١٦م عام حققت فيه أحالمي
قـــام العـــب بــرشــلــونــة ديــنــيــس ســواريــز 
بــتــوديــع عــام ٢٠١٦م بتغريدة عبر 
التويتر أشار فيها إلى أن عام ٢٠١٦م 
كــان عــام تحقيق الكثير مــن األحــالم 
بالنسبة له . وقال: " انتهى عام ٢٠١٦م 
وحققت فيه الكثير من االحالم ، واآلن 
ــن الــتــحــديــات في  مــزيــد م

٢٠١٧م " .

القضاء يرفض تسوية برشلونة مع "الضرائب" في قضية نيمار
رفض القاضي (خوسيه دي ال ماتا أمايا) التسوية التي قام بها نادي برشلونة اإلسباني مع مصلحة 

الضرائب في إسبانيا من أجل إغالق قضية صفقة نيمار حين قدم من سانتوس إلى النادي الكتالوني. 
وكان نادي برشلونة ومصلحة الضرائب قد توصال إلى اتفاق يفرض على النادي غرامة مقدارها ٥٫٥ 
مليون يورو بسبب التهرب الضريبي ويجنب في الوقت ذاته فرض عقوبة على الرئيس الحالي للنادي 
جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه ساندرو روسل. التسوية التي رفضها القاضي تقضي بدفع ٥ ماليين 

ونصف المليون يورو لمصلحة الضرائب من أجل إغالق القضية.
ويعود سبب رفض التسوية إلى أن القاضي لم يقتنع بنداء أسرة نيمار أو بالدفوع التي قدمتها يوم ٣ 
ات القضية. نوفمبر الماضي العام الماضي، وبالتالي فسيؤدي رفض االستئناف إلى استمرار سير إجراء

أكد األسطورة السويسرية في الكرة الصفراء،روجيه فيدرير على أنه سيقدم 
كل ما لديه في عالم التنس حتى نهاية مسيرته بكرة المضرب،مبديًا تعطشه 
الكبير للبطوالت في عام ٢٠١٧م. ويرغب السويسري روجيه فيدرير، الفائز 
بألقاب ١٧ نسخة من بطوالت "جراند سالم" األربع الكبرى، في االستمرار 
بمالعب التنس لعدة مواسم مقبلة. وسيعود العب التنس السويسري روجيه 
فيدرير المصنف األول على العالم سابقًا من بوابة المشاركة في بطولة كأس 
هوبمان للمرة األولــى في غضون ١٥ عامًا،ويخوض صاحب الـ ٣٥ عامًا 
فعاليات البطولة ضمن الفريق السويسري الذي يضم معه مواطنته الناشئة 
بيلندا بينسيتش، وسيواجه في اللقاء االفتتاحي ضد الثنائي البريطاني 

المؤلف من الالعب دان إيفانز ومواطنته هيثر واتسون اليوم االثنين.

فيدرير : متعطش لبطوالت التنس

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها لألخ العزيز/ 

فتح ناصر جبران
بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه 

«جبران»
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا..

ألف ألف مبروك..
المهنئون:

األستاذ/ أحمد الكبسي
محمد فتح جبران
مجلي  ناصر جبران
مطيع محمد جبران

محمد وادي
وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات نزفها للشابين 
الخلوقين/

احمد مهيوب عبدالله عقالن
و

عبدالله عبده قاسم الصلوي
بمناسبة الزفاف.. 

فألف مبروك..
المهنئون:

عبدالحميد عبدالله عقالن
نشوان مهيوب عبدالله عقالن
وائل عبدالحميد عبدالله عقالن
ماهر مهيوب عبدالله عقالن
عبدالسالم عبدالله عقالن

تهني صحيفة الميثاق الزميل

 فائز بن عمرو
 بحصول نجله 

جالل 
على المركز الثالث بمعرض المخترعين 
الذي نظمته جامعة حضرموت الختراعه  

سلة النفايات الذكية وقد شارك 
بالمعرض ١٢٠ مخترعا ومخترعة من 
مختلف مديريات محافظة حضرموت

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها معطرة 
بالفل والياسمين نزفها للشاب الخلوق/

محسن عبدالله الجروي
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي 
وسط حضور كبير من األهل واألصدقاء بمدينة 

البيضاء فألف ألف مبروك .
المهنئون:

 األخوة / ناجي علي قاسم القربي وإخوانه وعثمان 
محمد الرماح وطه حسين القاضي وعبدالرزاق 

صالح الرماح وأحمد حسين القاضي وحمدي الرماح 
والخضر احمد الخضر ومحمد صالح المشخر ومحمد 
عبده سالم وأيوب الصامطة ومحسن محمد عرمان 
وصالح العسكري وناجي الجحدري ومحمد السالمي 
وعبدالله صالح القربي وإبراهيم دنبوس عبدالله 
الطالبي وعلي الضريبي وعبدالخالق الحدي وكافة 

األهل واألصدقاء بمدينة البيضاء

أجمل التهاني والتبريكات 
القلبية نهديها لألخ/

أحمد عبده الرسمي
بمناسبة الخطوبة وقرب 

الزفاف.. فألف مبروك..
المهنئون:

شايف الغرسي
علي البخاري
خالد الماوري

وجميع األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
معطرة بالفل والورد والياسمين 

نهديها للشاب الخلوق/

عادل عبده علي الزنداني
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف

تهانينا وألف مبروك..
المهنئون:

عبدالعزيز الزنداني
وضاح محمد قاسم القعطاب

عمر الزنداني
عمار الزنداني

وجميع األهل واألصدقاء

دعوة للمساهمة 
في استكمال
 بناء مسجد

نداء للمحسنين 
والراغبين في عمل 
الخير ومد يد العون 
من أجل المساهمة 
في استكمال بناء 
جامع في قرية 
النخلة - الحداني 
-مديرية العدين 
- عزلة الجبلين 
-محافظة إب..

للتواصل/
محمد ناجي صالح 
٧١١٨١٢١٦٠

أجمل التهاني القلبية محملة مع باقة 
من الفل والورد والياسمين نهديها للشاب 

الخلوق/

علي سلمان علي بابكر
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. وعقبى 

الفرحة الكبرى
المهنئون:

عقيد/ خالد أنعم مدير مرور ذمار
عقيد/ عبده صالح الدباء

عقيد/ محمد ناجي مسعد بابكر
عقيد/ توفيق صالح بابكر
مالزم/ سلمان علي بابكر
مساعد/ عبدالواحد الدباء
معاذ عبدالواحد الدباء

وجميع األهل واألصدقاء

نتقدم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات لألخ/

رشاد الغيثي
وكافة آل الغيثي بقرية العماهي مديرية بعدان محافظة إب

بمناسبة زفاف الشاب/

زكي الغيثي
تهانينا وألف ألف مبروك.. وبالرفاة والبنين..

المهنئون:
عبد الناصر محمد علي شرف الدين -محمد شايف حمزه -مالك حمزه -جابر حمزه -عبدالرحمن حمزه..

حفظ الدين الصايدي - قحطان مصلح الصايدي -غمدان يحيى ملهي الصايدي-
جمال عبد الناصر الصايدي - ومعمرمنصور الصايدي - محمداحمدملهي الصايدي - 

وازع المناري-بسام مفلح المحن -بندر انعم
ومن خارج الوطن: يحيى شرف الصايدي - محمد ناجي حمزه -عبد الفتاح حمزه- رشاد الغزالي


