
«الميثاق»-متابعات  : 
أقر مجلس إدارة نادي أهلي صنعاء تعيين 
الدكتور  عبدالملك المعلمي رئيسًا فخريًا لمجلس 
ته  الشرف  األعلى للنادي في اجتماعه تقديرًا لكفاء
وحرصه  الدائم على دعم النادي من خالل تواجده 
فــي  االجتماعات والـــرؤى والخطط الممنهجة التي 
يطرحها  على مجلس اإلدارة بغية احــداث التطور 

المنشود  للنادي.
وقد ثمن المعلمي تقدير مجلس إدارة النادي له  وثقتهم 
العالية به وتحميله لهذا المنصب ، مشيرًا  إلى أنه أحد أبناء 
النادي ويحرص دائمًا على  مساعدة قيادة النادي وتقديم 
ما هو مفيد ألهلي  صنعاء سواًء كان رئيسًا فخريًا أو بصفته 

عــضــو مــجــلــس  الــشــرف 
األعلى سابقًا.

 كــمــا أقـــر مجلس 
ــــادي  ــــن ل ا رة  دا إ
تــعــيــيــن الــكــابــتــن 
ـــو   ـــون ـــن ــــي  ال ــــل ع
مــــــســــــاعــــــدًا 
لمدرب  الفريق 
الـــكـــروي األول،  

واعتماد ميزانية 
الــنــشــاط الــثــقــافــي 

الخاصة بعيد  ثــورة 
٢٦ سبتمبر.
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العيد الـ ٥٢ لثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة
مناسبة يبجل فيها  الوطن عظماءه التاريخيني 

ويسمو بتضحياتهم اُّـ ذرى الخلود

إشراف:
يحيى الضلعي

النزعة الهجومية تعود بقوة في الجولة الرابعة  

أهلي صنعاء يحلق بالمقدمة وحيدًا.. 
والصقر  يستعيد عافيته وفحمان يواصل 

«الميثاق»-خاص : 
واصــل الفريق الكروي األول بالنادي األهلي 
بصنعاء  تقديم نفسه بكل قوة وصالبة في منافسات دوري  
الدرجة األولى للموسم الجاري عقب تحقيقه للفوز  الرابع 
على التوالي وكان على حساب ضيفه شعب  حضرموت 
عصر السبت الماضي ليكون األهلي صاحب  العالمة الكاملة 
متصدرًا جدول ترتيب الفرق عن  إقتدار برصيد (١٢) 
نقطة مع أفضلية واضحة على  الصعيد الهجومي وذلك 
بإحراز مهاجميه عشرة أهداف  ..في حين لم يتلق المرمى 
األهالوي سوى هدفين فقط  ..ليعتلي األحمر الصنعاني 
الصدارة بجدارة عقب  نهاية األسبوع الرابع من عمر 
الــدوري الذي شهد  ايضًا استعادة حامل اللقب الصقر 
لنغمة االنتصارات  بعد تعادلين متتاليين فتقدم الصقر 
للمركز  الثاني بعد الفوز الصعب والثمين الذي حققه 
على  مستضيفه التالل في عدن بهدف نظيف برصيد 
(٨) نقاط  ..وتراجع شعب إب للترتيب الثالث حين تعثر  
بخسارته أمام الوحدة الصنعاني على ملعب األخير  بهدف 
نظيف ..فظل الشعب على نقاطه السبع ثالثًا، أما وحدة 

صنعاء فصار ثامنًا برصيد خمس 
نقاط..في  حين تقدم اليرموك 
للمركز الرابع إثر الفوز  العريض 

الذي حققه على ضيفه وحدة عدن 
بــأربــعــة  اهـــداف مقابل هــدف فرفع 

اليرامكة رصيدهم إلى (٧)  نقاط في المركز 
الرابع، أما وحدة عدن فعاد  للوراء قليًال في المركز الثاني 

عشر بنقاطه الثالث  .
وواصل سفير أبين فحمان تألقه الالفت في أول حضور  
له بدوري الكبار فاكتسح ضيفه اتحاد إب بثالثية  نظيفة 
(٧) نقاط بفارق  األهداف عن  جعلت فحمان خامسًا بـ
اليرموك..أما االتحاد فتراجع للمركز  السادس بنقاطه 
الست السابقة وتقدم هالل الحديدة  للمركز السابع إثر 
تخطيه عقبة ضيفه العروبة بأربعة أهداف مقابل هدف 
برصيد (٥) نقاط وتقهقر العروبة للمركز الثالث عشر 
(قبل األخير )  بنقطتين ..أما الشعلة من عدن فرفع 
رصيده إلى خمس نقاط بعد أن فاز بصعوبة على ضيفه 
شباب  الجيل (١/صفر) ليتقدم الشعلة للترتيب التاسع 

وليتراجع الجيل للمركز 
الحادي عشر بأربع نقاط 
ــالل  ــت ــن حـــل ال ـــي حــي ف
عـــاشـــرًا بــــذات الــنــقــاط 

وبأفضلية األهداف.
ــم يتغير مــوقــع شعب  ول
حضرموت فظل في المركز  
الرابع عشر واألخير بنقطته 

الوحيدة واليتيمة بعد أن 
تــجــرع هزيمة ثقيلة 

أمام المتصدر اهلي 
صنعاء (١/٤)، 

ــــــــــــــادت  وع
الـــنـــزعـــة 

مية  لهجو ا
فــــــي الـــجـــولـــة 
الرابعة  لدورينا إذ 
سجل في مبارياتها 
السبع (٢١) هدفًا  
بــواقــع (٣) أهــداف 
في المباراة الواحدة ..وهو  
معدل ممتاز جــدًا، علمًا أن 
الجولة الثالثة سجلت تراجعًا 

واضـــحـــًا، حــيــث لم 
يسجل فيها سوى 

 (١ ٥ )
هـــدفـــًا 
فـــقـــط 

ـــل  مـــقـــاب
(١٨) هدفًا في الجولة 

الثانية و(٢٣) هدفًا في 
الجولة األولى للمسابقة.

االكوع يلتقي المنتخبات المشاركة في األلعاب اآلسيوية
«الميثاق»-متابعات : 

غادرت يوم أمس األحد البعثة الرياضية  
لبالدنا المشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية السابعة  
عشرة التي ستقام في مدينة آنشون بكوريا  الجنوبية.
وقد أشاد األستاذ عبدالرحمن األكوع رئيس اللجنة  
األولمبية بروح االلتزام التي جسدها العبو المنتخبات 
المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية، وذلك خالل 
فترة خوضهم معسكرات اإلعداد الداخلية  والخارجية 
التي أقيمت بدعم اللجنة االولمبية في دول مختلفة 
ولفترات طويله تحت إشراف أجهزة فنية من مدربين 
وطنيين وأجــانــب ، وبمشاركة نخبة مــن الالعبين 
المتميزين الذين حققوا إنجازات عربية وآسيوية 

والذين تم اختيارهم من االتحادات.
وحث االكوع الالعبين على تقديم مستويات طيبة  
وعكس الصورة الناصعة عن الرياضة 
اليمنية  والظهور المشرف في هذا 
المحفل الــدولــي ، مبينًا  أن اللجنة 
األولمبية ووزارة الشباب والرياضة  
رصدتها جوائز مالية قيمة لكل 
إنجاز يتحقق في الدورة اآلسيوية 
، حيث سيتم تكريم الحائز على 
الميدالية الذهبية بمبلغ عشرة 

آالف دوالر، وسيتم  تكريم الحائز على الفضية بمبلغ 
سبعة آالف دوالر، وتكريم الحائز على البرونزية بمبلغ 

خمسة آالف  دوالر.
مؤكدًا أن الالعبين المشاركين سيكونون سفراء  
لليمن وتعلق عليهم الكثير من اآلمــال في تقديم 
كل  ما لديهم من إمكانات فنية عالية والتحلي بالروح  
المعنوية العالية والقدرة على تحقيق اإلنجاز  كونهم 

ال يقلون شأنًا عن منافسيهم في مختلف  األلعاب.
وتضم بعثة بــالدنــا المشاركة فــي دورة األلعاب  

اآلسيوية (١٢) لعبة على النحو التالي:
- كرة الطاولة. - السباحة. - البولينج. - الجودو.

- الــمــبــارزة. - التايكواندو. - الكاراتيه. - تنس 
الميدان. - رفع اإلثقال. - المصارعة. - العاب القوى. 

- الووشو.

رابطة األندية تعترض على إقامة 
مونديال قطر في  الشتاء!!

ـــــدت   اك
رابــطــة 
األندية العالمية 
ــاء   ــع "ايـــكـــا" االرب
الماضي معارضتها 
ــال  ــدي القـــامـــة مــون
قطرعام ٢٠٢٢ في  

فصل الشتاء.
وجـــــاء فـــي بــيــان 
صـــــــــــــــــادر عــــن 
مة  لعا ا لجمعية  ا
لــــلــــرابــــطــــة  الـــتـــي 
انـــــعـــــقـــــدت  فــي 
جنيف "ال بــد من 
وجــــــــود أســـبـــاب 
جـــيـــدة  لــتــحــريــك 
الموعد التقليدي ووضع 
منافسات الــدوريــات  
كمله في  لم أ لعا با

خطر".
وأضافت الرابطة في بيانها "نحتاج للمزيد من  المعلومات قبل قبول احداث 

أي اضطرابات في جدول  المنافسات".
ودرست مجموعة العمل، التي أنشأها االتحاد الدولي  لكرة القدم (فيفا)، 
جدول المنافسات الدولية في الفترة بين ٢٠١٨-٢٠٢٤ لبحث امكانية عدم 
اقامة  مونديال قطر في موعده التقليدي بين شهري يونيو  ويوليو وإقامته بين 

يناير وفبراير أو نوفمبر  وديسمبر .
ومن المقرر أن تجتمع مجموعة العمل مجددًا في  نوفمبر المقبل للتوصل لقدر 
أكبر من المعلومات  والبيانات حول كيفية تأثير تغيير الموعد على  المنافسات.
وفى مانشستر قال مسؤول قطري بارز إن منظمي كأس  العالم لكرة القدم 
ات منح حق تنظيم  ٢٠٢٢ يثقون في تبرئة تحقيق  مستقل حول سالمة اجراء

البطولة  لساحتهم من ارتكاب أي مخالفات.

المعلمي رئيسًا 
فخريًا ألهلي صنعاء

تهانينا أفراح آل الشيخ 

تهانينا

وسط جمع غفير من األهل واألصدقاء احتفل األستاذ/ 

محمد بن علي  الرويشان
بخطوبة نجله الشاب الخلوق المهندس

«علي»
وبهذه المناسبة نزف له أجمل التهاني والتبريكات وعقبال الفرحة 

الكبرى.. وألف ألف مبروك..
المهنئون:

 أحمد الحبيشي- محمد أنعم- فاهم الفضلي- عبدالملك الفهيدي.. 
 وجميع إعالميي المؤتمر الشعبي العام

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها لألخ/

هيثم محمد العاقل
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. تهانينا وألف مبروك..

المهنئون:
فايز محمد بشر- يوسف أحمد عبادي- علي محمد محمد 

العاقل-والدك وجميع اخوانك وجميع االصدقاء..

وسط جمع غفير من االهل واالصدقاء احتفل الشاب الخلوق/ 

مالزم محمد الشيخ 
بزفافه الميمون ..

وبهذه المناسبة نزف للعريس اجمل  التهاني والتبريكات.. 
متمنين له حياة زوجية سعيدة وألف الف  مبروك ..

المهنئون:
آل الشيخ كافة عنهم: 

 والدكم الشيخ/ صالح محمد عبدالله 
الشيخ/ زيد محمد عبدالله

د. فضل الشيخ
الشيخ/ معاذ سلطان البركاني 

أ عبدالعزيز الشيخ و. د خالد الشيخ- د. عبدالله العاقل
هيئة تحرير «الميثاق» عنهم:

 االستاذ/ محمد أنعم

تهانينا
وسط حضور األهل واألصدقاء يحتفل الشاب 

الخلوق/

حافظ صالح الحرازي
يوم الخميس المقبل بزفافه الميمون 

ودخوله الفقص الذهبي.
تهانينا له بهذه المناسبة متمنين له حياة 

سعيدة وبالرفاه والبنين.. ألف مبروك..
المهنئون:

والدك/صالح الحرازي- نجيب صالح الحرازي
طارق نجيب صالح الحرازي..


