
«الميثاق»-متابعات
مع توقف الرحالت الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي إثر استمرار 
الحظر الجوي  على رحالت الطيران المفروض من قبل العدوان السعودي 
األمريكي الجائر على بالدنا، باتت مشاركة المنتخب الوطني للناشئين 
والمنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس  آسيا لكرة 
القدم مهددة بااللغاء بعد أن منعهما الحصار 
الذي يفرضه العدوان من السفر  لخوض 
معسكريهما الخارجيين استعدادًا 
لخوض منافسات نهائيات كأس 
آســيــا لكلتا الفئتين  المقرر 
إقامتهما في البحرين والهند 
خــالل سبتمبر وأكتوبر 

القادمين. 
وكــــــــــــان مـــن 
الــــمــــقــــرر أن 
ــــــوجــــــه  ــــــت ي
مــــنــــتــــخــــب 
الشباب إلى مصر 
إلقامة معسكر خارجي في «١٧»  أغسطس 
وفي «٢٢» أغسطس بالنسبة لمنتخب الناشئين 
الذي كان مقرًرا سفره إلى  العاصمة الماليزية 
كوااللمبور، علًما أن موعد مشاركة منتخب 
 

َّ
الناشئين في نهائيات  كأس آسيا لم يتبق
عليها سوى «١٥» يوًما والتي ستقام في 
الهند خالل الفترة «١٥» إلى  «٢» أكتوبر، 
ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كًال من 
«اليمن، كوريا الشمالية،  أوزبكستان، 

تايلند».
أما منتخب الشباب فيبدو أنه مايزال باستطاعته خوض النهائيات 
اآلسيوية تحت «١٩»  سنة المقرر إقامتها في البحرين في الفترة من 
«١٣» إلى «٣٠» أكتوبر المقبل حيث  يلعب  ضمن المجموعة الثانية 

إلى جانب منتخبات قطر حامل اللقب، إيران، واليابان.
وعلى ذلك فقد ضاعت على ناشئينا فرصة ثمينة لخوض المعسكر 
الخارجي الذي كان  مقرًرا إقامته في ماليزيا وفيه كان سيخوض ثالث 

مباريات ودية دولية مع منتخبات  اإلمارات في «٢٨» أغسطس وأمام 
العراق في األول من سبتمبر وبعدها اللعب مع  السعودية في الخامس 

من سبتمبر القادم.
ويمكن أن يتكرر األمر ذاته مع منتخب الشباب وقد يتم إلغاء معسكره 
الخارجي الذي  تحدد مكان إقامته في مصر من «١٧» أغسطس وحتى 
«٦» سبتمبر حيث كــان مقرًرا أن  يخوض المنتخب عــدة مباريات 

تجريبية ودية مع بعض الفرق المصرية. 
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إشراف:/ يحيى الضلعي

«الميثاق»-متابعات
حصلت العبة كــرة اليد وبطلة الجمهورية في العدو، نسيم 
عبدالله الثوابي (٢٠ عامًا)  على فرصة لتمثيل اليمن والبحرين، 

في البطوالت العربية واآلسيوية والعالمية.
وتحّدثت الثوابي عــن "انتقالها للبحرين بعد وصولها طلبًا 
 أن ظــروف الحرب في 

ّ
لالحتراف في أحد األندية  البحرينية، إال

اليمن وإغالق المنافذ البّرية والجّوية، تسّببت في  تأجيل السفر 

حاد  
ّ
 أنه "بعد ذلك وصلتني دعوة أخرى من االت

ً
والتعاقد"، مستدركة

نت من السفر في مارس ٢٠١٦م 
ّ
البحريني للعب في المنتخب، وتمك

 إلى  حصولها "على ثقة وإشادة مدّرب المنتخب 
ً
الجاري"، مشيرة

: "اآلن أنتظر الجنسية  البحرينية، مع احتفاظي 
ً
البحريني".. مضيفة
بجنسيتي اليمنية".

وظهرت الثوابي في أول مشاركة دولية مع منتخبنا الوطني لكرة 
اليد عام ٢٠١٠م، في  المهرجان الدولي لفئة الشباب في إيطاليا. 

(نسيم) اليد اليمنية بقميص بحريني

نتيجة استمرار الحظر الجوي على رحالت الطيران..

حصار العدوان يهدد بحرمان مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في نهائيات آسيا
بعد أن خاض معه تجربة احترافية سابقة 

مجددًا.. الدولي أيمن الهاجري 
في صفوف النجمة البحريني

«الميثاق»-متابعات
< نجح نــادي النجمة البحريني في ضم العب منتخبنا 
الوطني لكرة القدم أيمن الهاجري  إليه، بعد أن تلقى 

عرضين من ناديين محليين في البحرين. 
ل الدولي الهاجري نادي النجمة البحريني 

ّ
 ومث

ألكثر من موسم، وكذلك لعب للرفاع وفي  
الدوري العماني، وفي الموسم الماضي خاض 
تجربة احترافية مع نادي النجوم السعودي  

باألحساء في دوري الدرجة األولى.
وعــن توقيعه لفريق النجمة البحريني 
الــصــاعــد حــديــثــًا لــلــدوري الــمــمــتــاز، قــال 
الهاجري:  أرجــو أن أكــون عند حسن ظن 
النادي والجهاز الفني الــذي اختارني، كما 
أتطلع لتحقيق  إنجازات مع فريقي النجمة 
الصاعد للدوري البحريني الممتاز هذا 

ــمــوســم، خــصــوصــًا  وأنـــا  ال
أملك معرفة تامة بالكرة 
الــبــحــريــنــيــة وبــالــفــريــق 
والعبي النجمة وظروف 
النادي؛ حيث  سبق ولعبت 

معه لثالثة مواسم منها موسمان في الدرجة الممتازة، 
وموسم في الدرجة  األولى.

ــع 
ّ
وبــّيــن الهاجري فــي تصريحات صحافية أنــه وق

لمدة موسم مع النجمة البحريني ألنه  يشتاق ألجواء 
الكرة البحرينية، التي يعلمها جيًدا..مشيرًا إلى أنه 
يتمنى تحقيق نتائج  طيبة مع الفريق البحريني، 
والمساهمة في تأهل منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم لبطولة  أمــم آسيا ٢٠١٩م، خاصة أن 

طموحاته كبيرة في تجربته مع النجمة.
وأكد النجم الهاجري أنه سعيد بالتجربة التي 
ه   عاشها في النجوم السعودي، ويشكر زمالء

ـــيـــن هـــنـــاك،  ـــمـــســـؤول وال
وجــمــاهــيــر الفريق 

الــتــي ســانــدتــه، 
ـــا أنـــه  مـــوضـــًح
يـــــتـــــمـــــنـــــى 
العودة للكرة  
الـــســـعـــوديـــة 

ــســنــوات  فـــي ال
المقبلة.

وكــان مسؤولو نادي 
النجمة البحريني قد أعلنوا األسبوع المنصرم عن 

تعاقدهم مع النجم  أيمن الهاجري، قادًما من نادي 
النجوم السعودي بعد االتفاق معه على كافة التفاصيل  

الخاصة بالتعاقد، والتي لم يتم الكشف عن قيمتها.
تجدر اإلشــارة إلى أن بداية مسيرة الهاجري الكروية 
كانت في فريق شعب إب عام  ٢٠٠٧م، ثم انتقل إلى 
الشباب العماني عام ٢٠١١م، ثم احترف في تراكتور 
اإليراني  عام ٢٠١٢م، قبل أن يخوض تجربة احترافية 
في الدوري البحريني وتحديدًا في صفوف  فريق النجمة 

عام ٢٠١٣م..

" بقشان" اليمن في 
النهضة العماني

انتقل مدافع منتخبنا الوطني لكرة القدم 
ــى صــفــوف فريق  الــالعــب محمد بقشان إل
الــنــهــضــة  الــعــمــانــي -حــســب التصريحات 
الصحفية الــتــي ادلـــى بها الــالعــب ووكيل 

اعماله.
وينتمي بقشان لنادي هالل الحديدة وله 
مشاركات واسعة مع ناديه ومع المنتخبات  
الوطنية لكرة القدم  حيث تواجد في نهائيات 

آسيا للناشئين والشباب .

اعترف الصربي ميلوفان راييفاتس، المدير الفني الجديد للمنتخب 
الجزائري لكرة الــقــدم، انــه متشوق لبدء مغامرته مع " محاربي 

الصحراء".
وتلتقي الجزائر، المتصدرة، مع ضيفتها ليسوتو في الرابع من 
سبتمبر المقبل، في الجولة السادسة األخيرة من تصفيات المجموعة 
العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تقام مطلع العام 
المقبل بالجابون، في أول مباراة لراييفاتس مع " محاربي الصحراء". 

وقال راييفاتس، في مؤتمر صحفي، بملعب ٥ يوليو في العاصمة 
الجزائر: إن بدايته مع " الخضر" تذكره بمشواره مع منتخب غانا قبل 

سنوات، والذي استهله أمام نفس المنافس أي ليسوتو. 
وأضاف: " انتظر بشغف المران األول، ولقاء بالالعبين، تسيطر علّي 

طاقة ايجابية. اشعر أنني في حالة جيدة، رغم عدم امتالكي للوقت 
الكافي. اعتقد انه يتعين علينا الفوز الذي يبقى مهمًا من الناحية 
المعنوية، وأيضًا حتى في تصنيف االتحاد الدولي (فيفا).. تسجيل 
انطالقة ايجابية مهم جدًا ألن النتائج هي من تحدد النجاح من عدمه".

وتابع: " ليسوتو منتخب ليس سهال بخالف ما يتوقعه البعض، ال بد 
من الركض كثيرًا في المباراة من اجل تجاوزه.. أدرك جيدًا أن اللعب 
بطريقة جيدة وتحقيق الفوز مهم كثيرًا، لكن في بعض األحيان 

يكفي الفوز فقط ولو بهدف وحيد".
كما أشاد بأداء المنتخب الجزائري في اولمبياد ريو دي جانيرو، رغم 
اقتناعه بقدرته على الذهاب ابعد من الدور األول، ملمحًا إلى إمكانية 

ضم بعض عناصره إلى المنتخب األول في المستقبل القريب.

بالتر يرفض اليأسالصربي راييفاتس متشوق لبدايته مع منتخب الجزائر
مثل السويسري سيب بالتر، الرئيس السابق لالتحاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا» أمام محكمة  التحكيم الرياضية في مدينة 
لوزان السويسرية، بينما تنظر المحكمة في الطعن المقدم  
منه ضد قرار «فيفا» بإيقافه ست سنوات، يحظر عليه خاللها 

ممارسة أي أنشطة متعلقة  باللعبة الشعبية.
وتتعلق المخالفات بحصول بالتيني على مليوني فرنك 
سويسري من فيفا، يقول بالتر إنها  نظير عمل قام به المسؤول 

الفرنسي السابق لصالح االتحاد الدولي.
وقال العجوز السويسري بالتر للصحفيين: «أنا واثق ومتفائل 
منا تقبل الفوز.. لكننا 

َّ
وإال ما كنت سأتقبل حكم المحكمة.. تعل

أيضًا نتعلم الهزيمة».

براعم وناشئو وحدة صنعاء  يستعرضون مهاراتهم الرائعة
< نظم نــادي الوحدة الرياضي والثقافي 
بصنعاء -صباح الخميس الماضي- مهرجاًنا 
كروًيا  رائًعا ضمن فعاليات المركز الصيفي 
الذي يقميه النادي ، استعرض فيه أكثر من  
«١٣٠» مــن بــراعــم وأشــبــال وناشئي كرة 
القدم مهاراتهم الكروية التي نالت إعجاب  
واستحسان الحضور، الذين تقدمهم األخوان 
حسين زيد بن يحيى نائب وزير الشباب  والرياضة 
القائم بأعمال الوزير وأمين جمعان نائب أمين العاصمة، 
أمين عام المجلس  المحلي باألمانة - رئيس مجلس إدارة 

نادي الوحدة.
وتضمن المهرجان تقديم عروض ممتعة من قبل البراعم 
واألشبال، وكذلك االستعراض  الجماعي لكل أولئك الالعبين 
على أرضية الملعب وهم يرفعون العلم الوطني  للجمهورية 

اليمنية ويرددون «بالروح بالدم .. نفديك يا يمن»..
وفي ختام المهرجان قام نائب وزير الشباب ورئيس 

نادي الوحدة وباقي الحضور بتفقد  األعمال الجارية في 
منشآت النادي ومالعبه والمبنى االستثماري والبدء في 

ة لملعب النادي.. عملية  اإلضاء

انفجار بمركز رياضي في بلجيكا
ــرح ٤ آخرين جــراء انفجار كبير  تل شخص وُج

ُ
ق

بمركز رياضي في بلدة بلجيكية قــرب  الحدود 
مع فرنسا، حسبما أفادت وكالة األنباء البلجيكية 

(بلجا).
وذكرت الوكالة أن سبب االنفجار الذي وقع في 
بلدة تشيماي لم ُيعرف بعد، كما أنه لم  تعلن 

أية جهة مسؤوليتها عنه.
ولم ترجح التقارير الواردة من بروكسل وجود 

عمل إرهابي وراء التفجير، الذي لم  يتضح بعد سببه 
الحقيقي.

ووقع االنفجار بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت 
الماضي في المركز الرياضي.  ولم يكن هناك أشخاص 

آخرون في المركز الرياضي.
وطوقت الشرطة موقع االنفجار في البلدة، التي تبعد 
نحو ١١٠ كيلومترات عن جنوب  بروكسل. وهناك اثنان 

من المصابين في حالة خطرة.

احتفل االستاذ 

محمد حسين العيدروس
 بزفاف نجله

«حسين»
تهانينا للعريس وألف مبروك

المهنئون:

أسرة تحرير «الميثاق»- المركز 
اإلعالمي- المؤتمر نت

التهاني القلبية نزفها للعريسين/

إبراهيم ومحمد المحفدي
بمناسبة زفافهما الميمون.. فألف مبروك وعقبى للبكاري..

المهنئون:
والدكما: عبدالله المحفدي- اخوانكما: احمد المحفدي

عبدالخالق المحفدي- يوسف المحفدي
يونس المحفدي.. وجميع أعمامكم واخوالكم

محمد حسين العيدروس
نزف أجمل التهاني والتبريكات 

القلبية للشيخ/

ابو الغيث الغيثي
الذي رزق بالمولود الجديد الذي 

اسماه
«عفاش»

جعله الله قرة عين لوالديه وأنبته 
نباتًا حسنًا.. وألف ألف مبروك..

المهنئون:
عبدالناصر شرف الدين- محمد 

أنعم
وجميع األهل واالصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات القلبية
 نزفها للشاب الخلوق/

محمد خالد الضياني
بمناسبة دخوله القفص الذهبي وعقبال البكاري.. 

فألف مبروك..
األكثر فرحًا:

الدكتور عادل وعصام ومحمد وعدنان علي الضياني
الدكتور محمد وسمير ونبيل عبده الضياني

الدكتور محمد وعلي أحمد الضياني
الدكتور ماجد محمد ناشر الضياني
ماهر وعارف صالح ناصر الضياني

حمزة وفراس وابراهيم وعلي احمد الضياني
يحيى الضلعي..- وكافة األهل واالصدقاء


