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اإلصابة تغّيب سالم عوض

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٢٣)

االثنين
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22 / شوال / 1435هـ

«الميثاق»-متابعات 
أكدت تقارير طبية أن حارس منتخبنا الوطني لكرة  القدم "سالم 
عبدالله عوض" سيغيب عن المالعب لمدة  شهر نتيجة اإلصابة.. وكان 
سالم عوض تعرض لشرخ في  يده اليمنى خالل اللقاء التجريبي الذي جمع  
منتخبنا الذي يستعد لبطولة خليجي ٢٢ مع فريق  وحدة صنعاء األسبوع 

الفائت وانتهت بفوز المنتخب  بسداسية نظيفة.. وأشارت التقارير إلى أن 
الحارس  الدولي لن يستطيع العودة لحراسة الشباك قبل شهر  في أحسن 
األحوال، وقد يتطلب األمر أكثر من ذلك،  وهو ما يعني أن أهلي صنعاء 
سيحرم على األرجح من  خدمات حارسه األساسي الجديد في الجوالت 

األربع  األولى من دوري النخبة الذي سينطلق الجمعة القادمة.

أسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها لألخ

أنور عبدالقوي األثوري
بمناسبة ارتزاقه مولودًاجديدًا أسماه

«لطف»
جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا

المهنئون:
توفيق عثمان الشرعبي

محمد رضوان- حميد أحمد السماوي

 «لطف»
ً
أهال

الجمعة.. انطالق دوري النخبة !!
إذا لم يفجر اتحاد كرة القدم إحدى مفاجآت التأجيل..

«الميثاق» 
 من المقرر أن تبدأ  فرق دوري النخبة عصر 
الجمعة ٢٢ أغسطس الجاري أولى جوالت منافسة دوري 
أندية الدرجة األولى لكرة القدم برسم الموسم الجديد 
في افتتاح دور الذهاب - هذا إذا لم يفّجر اتحاد الكرة 
إحــدى مفاجآت التأجيل لديه - حيث سيشهد استاد 
وحدة عدن حركة البدء بين الوحدة العائد لألضواء وضيفه 

الصقر حامل اللقب.
اتحاد إب هو اآلخر يستضيف شعب حضرموت في 
ملعب ٢٢مايو بمدينة إب في مواجهة تكسير عظام 
من البداية.. وفي نفس اليوم يتصدى الهالل للترافع 
متع الجمهور 

ُ
أمام التالل في ما نعده قمة يفترض أن ت

المتابع سواًء في ملعب العلفي أو عبر الناقل الحصري 
إذا لم يحصل مكروه.. كما يستضيف الجمعة رابع 

ات البداية عندما يتعرض وحدة صنعاء - العائد  لقاء
من الدرجة الثانية - الختبار برتقال العروبة على ملعب 

األول..
ات.. عندما يستضيف  ــقــاء السبت سيشهد ثالثة ل
شعب إب الشعلة في ملعب ٢٢مــايــو، وسيكون لقاء 
يعني الكثير للشعلة الذي قطع بطاقة العودة للدوري 
الممتاز لكنه يشهد عديد التحديات واإلرهاصات.. ويشد 
أهلي صنعاء الرحال إلى ملعب العلفي لمواجهة شباب 
الجيل.. أما اليرموك فيختتم مباريات الجولة بلقاء ضيفه 
فحمان فارس أبين الصاعد من قلب المعاناة، ويلعبان في 
المريسي في بروفة الذهاب.. الجولة كما نتوقع ستقدم 
ات مهمة لكن اإلثارة ستعتمد في األساس على مدى  لقاء
قدرة الفرق الكبيرة على استحضار الفورمة واستدعاء 

عناصر الجدية منذ البداية.

الهالل والجيل في 
«مباراة كأس لكل طفل»

لشهيد    ا ملعب  يستضيف 
العلفي بالحديدة غدًا الثالثاء 
مباراة وديــة وجماهيرية سيكون 
ــهــالل وشــبــاب  طــرفــاهــا فــريــقــي ال
الــجــيــل.. احــتــفــاًء بــالــيــوم العالمي 
ـــذي تنظمه مؤسسة  ل للطفولة ا
الــتــواصــل  للتنمية برعاية ودعــم 
الشبكة الوطنية لــرعــايــة الطفل 
بالحديدة تحت شعار (مباراة كأس 
لكل طفل).. حيث وجهت الدعوة 
لكافة أبناء المحافظة وفي طليعتهم 
الجماهير الــريــاضــيــة الــتــي ســوف 
تشاهد ديربيًا ساحليًا بين الجارين 
«الهالل وشباب الجيل» في مباراة 
تسبق مشاركتهما في دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم  للموسم الجديد..
ــي- رئيس  ــخــيــوان األخ/ مــحــمــد ال
مؤسسة التواصل  بالحديدة- أشار 
إلــى أن تنظيم هــذه الــمــبــاراة يأتي 
كــشــراكــة جــديــدة تــربــط الــريــاضــة 
بشرائح المجتمع األخرى وتجّسد حب 
االهتمام بالطفل ورعايته بالصورة 

المطلوبة..

أهلي صنعاء بطًال لكأس السوبر

«الميثاق»-متابعات 
 حقق فريق أهلي صنعاء كأس السوبر الذي جاء  
تدشينًا للموسم الكروي الجديد ٢٠١٤ - ٢٠١٥م بحسب  
الروزنامة الكروية الُمعدة سلفًا من قبل إدارة  االتحاد العام 
لكرة القدم، إثر فوزه المستحق  والصريح على بطل دوري 
الموسم الماضي فريق الصقر   بنتيجة ٢/١ في المباراة التي 
احتضنها ملعب  الفقيد علي محسن المريسي بالعاصمة 

صنعاء يوم األربعاء الماضي..
المستوى األهالوي الجميل والمّبشر لجماهيره مع  انطالق 

الموسم الجديد ٢٠١٤ - ٢٠١٥م الــذي تــّوج  بإحراز 
كأس «السوبر» يؤكد أن اإلدارة األهالوية قامت بدور طيب 
في الفترة الماضية لتجهيز الفريق على النحو األمثل من 
خالل التعاقد مع المدرب  السوري محمد خّتام وعدد من 
الالعبين المحليين أمثال: أحمد الحيفي وسالم عوض.. 
وهي رسالة لبقية الفرق المتحفزة لفعل شيء في الموسم  
الجديد أن يضعوا األهلي في حساباتهم الصعبة  والمعقدة.. 
فاألهلي مع خّتام - يظهر - أنه سيكون  حاجة مختلفة 

هذا الموسم!!

في نسختها الـ ١٢ وبدعم من شركة ناتكو..

األربعاء.. انطالق منافسات بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندو على كأس السفير الكوري

تنطلق بعد غٍد األربعاء منافسات بطولة   
الجمهورية الثانية عشرة للتايكواندو 
لمنتخبات المحافظات على كأس السفير الكوري 
التي ينظمها االتحاد العام للعبة بالتعاون مع 
سفارة كوريا الجنوبية بصنعاء وبدعم شركة 
ناتكو خــالل الفترة (١٩ - ٢١) أغسطس 
الجاري على صالة الفقيد يحيى الجبري بنادي 

العروبة في العاصمة صنعاء.
البطولة تقام برعاية معالي وزير الشباب والرياضة 
معمر مطهر اإلرياني ويشارك فيها نحو (٦٠) العبًا 
يمثلون محافظات: (أمانة العاصمة ،  عدن ، الحديدة ، 
صنعاء ، حضرموت الساحل، حضرموت الوادي ، ذمار ، 
إب ، تعز ، الضالع، أبين، عمران، حجة).. حيث ستجرى 
المنافسات في ستة أوزان هي: (٥٤ ، ٥٨ ، ٦٣ ، ٦٨، 

٧٤، تحت ٨٠  كجم).

وأوضــح 
األخ خالد االــعــراســي- أمين 

عام اتحاد  التايكواندو- أن االتحاد استكمل كافة 
الترتيبات الالزمة للبطولة.. مشيرًا إلى أن البرنامج 
الزمني الخاص بالبطولة يشتمل على موعد وصول 
الوفود المشاركة في البطولة يوم غٍد الثالثاء الموافق 
١٩ أغسطس الــجــاري، على أن تنطلق منافسات 
البطولة يوم األربعاء ٢٠ أغسطس بإقامة تصفيات 

األدوار التأهيلية والنهائية في أربعة 
أوزان.. في حين تختتم فعاليات البطولة 
يوم الخميس ٢١ أغسطس باستكمال 
منافسات بقية األوزان يعقبها إجراء حفل 
الختام وتكريم األبــطــال الحائزين على 

المراكز  المتقدمة.
 ونــــّوه الــعــراســي إلـــى أهــمــيــة التكاتف 
والعمل بروح الفريق الواحد حتى تظهر 
البطولة بصورة مميزة من جميع النواحي 
فنيًا وإداريــًا وتنظيميًا وإعالميًا، الفتًا في 
الوقت نفسه إلى أن البطولة ستساهم في توسيع 
قاعدة اللعبة من خالل االستراتيجية التي وضعها 
مجلس إدارة االتحاد العام للتايكواندو برئاسة األخ 
موفق محمد منصر وتهدف إلــى تطوير اللعبة 

واالرتقاء بها نحو األفضل.

إجراء قرعة ربع نهائي كأس 
الرئيس لكرة السلة

أسفرت قرعة دور ربع النهائي   
لكأس رئيس  الجمهورية لكرة 
السلة ضمن المرحلة النهائية للبطولة 
عن مواجهات متوسطة للفرق التسعة 
التي وصلت إلى هذا الــدور وهي: التالل 
عــدن وسيئون مــن  حضرموت الــوادي 
والمكال من حضرموت الساحل وشعب 
إب  وطليعة تعز واألحمدي من البيضاء 
وشــبــاب المحويت  وشــبــاب الجيل من 
الحديدة وأهلي صنعاء، من ضمن ٢٥  
فريقًا شاركوا في البطولة، وتقام األدوار 

النهائية بنظام خروج المغلوب.
القرعة الــتــي أجــراهــا اتــحــاد اللعبة 
السبت الماضي بصالة فندق باحمدون 
بأمانة العاصمة بوجود مندوبي الفرق 
المشاركة أسفرت عن مواجهة شباب 
الــفــتــح مــن الــمــحــويــت مــع شــعــب إب 
وستقام يــوم الخميس المقبل على 
الصالة المغطاة بالمحويت والفائز 
منهما سيستضيف فريق طليعة تعز 
يوم ٢٨ أغسطس  الجاري، وهو ذات 
اليوم الذي ستقام فيه بقية مواجهات 
ربع النهائي الذي أسفرت قرعته عن 
مواجهة حامل اللقب فريق التالل مع 
فريق سيئون على الصالة المغطاة 
بعدن، كما أوقعت القرعة أهلي صنعاء 
فــي ضيافة شباب الجيل بالحديدة،  
ويستضيف فريق المكال ضيفه شباب 
األحمدي رداع  بالمكال، ومن المتوقع 
غير لجنة المسابقات  باالتحاد مكان 

ُ
أن ت

المباراة باالتفاق مع فريق المكال نظرًا 
للظروف األمنية الحالية التي تمر بها  

محافظة حضرموت.
الجدير بالذكر أن منافسات نصف 
نهائي بطولة كأس  الرئيس ستقام في 

الرابع من سبتمبر المقبل، على أن تقام 
المباراة النهائية يوم الحادي عشر من 

الشهر ذاته بأمانة العاصمة..

وسط جمع غفير من األهل واالصدقاء احتفل

 الشيخ/ رضوان النصافي
يوم الخميس في الرضائي -الشعر بزفاف نجله الشاب الخلوق/

«أحمد»
وبهذه المناسبة السعيدة نزف للعريس أسمى آيات التهاني 

والتبريكات.. متمنين له حياة 
زوجية سعيدة، وألف ألف مبروك..

المهنئون :
قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر في مديرية الشعر

العميد/ عبدالواحد الربيعي- النائب علي مسعد اللهبي
عبدالقوي شرف الدين-علي ناجي حميد- عمار العوجري

 عبدالله الحميدي- علي مسعد الحميدي- أحمد ناجي عامر- 
عبدالناصر شرف الدين- محمد أنعم

 عبدالولي المذابي

وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء احتفل األخ العزيز/
الحاج نعمان علي أحمد

بزفاف نجله الشاب الخلوق/
ياسر عبدربه

متمنين له حياة زوجية سعيدة وبالرفاه والبنين..
وألف مبروك..
المهنئون:

رضوان النصافي-عبدالقوي شرف الدين
علي ناجي حميد - طاهر مسعد العماري- 

عبدالناصر شرف الدين
عمر العوجري- عبدالكريم الزوقري

محمد أحمد أنعم- - عبدالولي المذابي.. 
وجميع األهل واألصدقاء بالملحكي

ألف مبروك أفراح آل النصافي


