
«الميثاق»- متابعات

ــــادي الــصــقــر    يــلــتــقــي فــريــق ن
ــقــدم عــصــر يـــوم غــٍد  ــكــرة ال ل
الــثــالثــاء مــع فريق الحد مــن مملكة 
البحرين الشقيقة في  مباراة مهمة 
ستقام بالعاصمة المنامة يسعى من 
خاللها صقر تعز للوصول إلى مرحلة 
المجموعات  في بطولة كأس االتحاد 

اآلسيوي للعام الحالي ٢٠١٥م..
وكـــــان الـــفـــريـــق الــــكــــروي األول 
بنادي الصقر ممثل كرتنا الوحيد 
ــي  البطولة الــقــاريــة قــد نجح في  ف
تحقيق فــوز صعب ومستحق على 
منافسه فريق «التين أسير» بطل 
تركمانستان، في المباراة التي جمعت 
الفريقين عصر يوم الثالثاء الماضي 
على الملعب الوطني في عشق آباد 
عاصمة  تركمانستان، وذلك بهدف 
ــع الــمــهــاجــم  ــي ــوق ــل ت نــظــيــف حــم

الصقراوي المتألق عماد منصور .
 وشهدت المباراة أداء متوازًنا من 

العبي الصقر، دفــاًعــا وهجوًما على 
مدار شوطي المباراة التي حضرها ٣٠ 
ألف مشجع آزروا فريق «التين أسير» 
طوال دقائق اللقاء، ونجح العبو الصقر 

في تقديم مباراة عالية المستوى.
وبذلك بــات الصقر قريًبا من بلوغ 

دور المجموعات وهو مطالب بتجاوز 
منافسه في الدور التمهيدي الثاني، 
فريق الحد البحريني غــدًا الثالثاء 
ليتأهل للعب ضمن المجموعة الثالثة 
التي تضم: الجزيرة األردني  والشرطة 

العراقي ووادي الُنيص الفلسطيني..
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النونو يقرر تأجيل مهرجان اعتزاله

قرر الكابتن على النونو قائد منتخبنا الوطني لكرة  واهلي صنعاء تأجيل مهرجان  
اعتزاله حتى موعد آخر لم يحدده بعد ، مؤكدًا في تصريحات صحفية  أن سبب 
التأجيل يرتبط بعدة اسباب اهمها سفره نهاية الشهر  الجاري إلى مدينة اليبزج األلمانية 

لحضور دورة تدريبية في مجال تدريب كرة القدم  لمدة ستة أشهر.
وقال النونو:  إنه تواصل مع النجوم العرب الذين وعدوه بحضور المهرجان وابلغهم 

بالتأجيل حتى تتحسن الظروف واالوضاع األمنية في اليمن.
واضاف:" لم احدد الموعد الجديد بعد ألنه يرتبط باللجنة المنظمة التي تعد للحفل 

وفي حالة ما اذا تحسنت االمور واصبحت الظروف مالئمة إلقامة مهرجان اعتزال 
كبير سأخبركم به".

وشكر النونو في الختام  كل الجهات الحكومية والخاصة ورجال المال واالعمال 
الذين ابدوا استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لمهرجان اعتزاله .

- الجدير بالذكر أن علي النونو ابتعد عن ممارسة معشوقته كرة القدم  بداية 
الموسم  الكروي الحالي وتحول إلى مجال التدريب ، حيث يشغل حاليًا منصب 

مساعد مدرب فريق اهلي صنعاء متصدر الدوري .

منتخبنا يواجه باكستان في التصفيات 
اآلسيوية لكرة القدم

أوقعت قرعة الدور األول للتصفيات اآلسيوية لكأس آسيا   
٢٠١٩م وكأس العالم روسيا ٢٠١٨م منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم في مواجهة منتخب باكستان  للتأهل لدور 

المجموعات..
وبحسب القرعة التي جرت يوم الثالثاء الماضي في مقر االتحاد  
اآلسيوي بالعاصمة الماليزية كوااللمبور، فإن منتخبنا سيواجه 
نظيره الباكستاني ذهابًا في ١٢ مارس القادم، وإيابًا في ١٧ 

من الشهر ذاته في  دولة قطر 
الشقيقة حسب طلب االتحاد 

العام لكرة القدم..
ويشارك في تصفيات الدور األول ١٢ منتخًبا يتأهل منها ٦ 
منتخبات  للمشاركة في دور المجموعات إلى جانب أفضل ٣٤ 
منتخًبا في التصنيف، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ٤٠ على ثمان 

مجموعات بحيث  تضم كل مجموعة خمسة منتخبات.

للوصول لدور المجموعات في كأس االتحاد اآلسيوي..

غدًا.. الصقر يواجه الحد البحريني 

باإلجماع.. تأجيل انتخابات 
اللجنة األولمبية!!

أقــرت اللجنة األولمبية الوطنية تأجيل انتخاباتها   
الحالية للدورة الثالثة ٢٠١٥ - ٢٠١٨م بتصويت كل 
الحاضرين وعددهم ١٤ عضًوا إضافة  لرئيس اللجنة ونائبته 
واألمين العام في االجتماع العادي الذي التأم فيه  مجلس إدارة 
اللجنة األولمبية بعد أكثر من شهر على إعالن اللجنة عزمها 
إجراء االنتخابات في مطلع مارس وتحديًدا في الثامن منه .. 

.. وفي االجتماع تم مناقشة طلب التأجيل الذي تقدم به 
عدد من قيادات  االتحادات الرياضية، معللة طلب التأجيل 
ا 

ً
بحالة البلد العامة غير المستقرة والتي ال يمكن معها - وفق

لرسالة الطلب الموجهة لرئيس  اللجنة األخ عبدالرحمن األكوع 
- ضمان انتخابات عادلة تعطي الفرصة  الكاملة للمرشحين 
ولألعضاء ولقوام الجمعية العمومية من المحافظات  الجنوبية 
ا لمضمون الرسالة  

ً
تحديًدا، وهو ما يجعل االنتخابات - وفق

ولخالصة المناقشة - خطوة غير إيجابية لتعزيز واقــع 
ومستقبل الرياضة  النشاط والمكون اللذين كانا في ما سبق 

عموًدا أساًسا في التهيئة للوحدة  الوطنية وتجسيدها .

شعب إب يتوج بلقب بطولة الجمهورية للتايكواندو

تــــوج فــريــق شــعــب إب بــلــقــب بــطــولــة   
الجمهورية الـــ ١٨ لرجال  التايكواندو 
التي نظمها االتحاد العام للعبة خــالل  الفترة 
١٢- ١٥ فبراير  الجاري تتويًجا لخطة موسم 

اتحاد التايكواندو للعام المنصرم.
وجـــاء إحـــراز فــريــق شعب إب للمركز األول 
بالبطولة إثر تمكنه من  حصد ٥١ نقطة، وحل 

في المركز الثاني فريق أهلي الحديدة بمجموع 
٤٦ نقطة، فيما جاء في المركز الثالث فريق 
العروبة برصيد٤٤ نقطة  وفريق نجم سبأ ذمار 
رابعًا بـ ٣١ نقطة في حين احتل المركز الخامس  

فريق الشرطة بمجموع ٢٩ نقطة.
وقــد شهدت البطولة التي احتضنتها صالة 
الرواد بالنادي األهلي بصنعاء مشاركة عشرة فرق 

مثلت سبع محافظات.
وقد جرى حفل ختام البطولة يوم أمس 
األحد بحضور نائب وزير الشباب والرياضة 
عبدالله هــادي بهيان الــذي قــام بتكريم 
ــى بالكؤوس  األبطال أصحاب المراكز األول
والــمــيــدالــيــات الملونة وتسليم شــهــادات 

المشاركة لكافة الالعبين.

راوح الكونغ فو يفوز 
بعضوية تنفيذي اتحاد 

وسط وغرب آسيا
فاز رئيس االتحاد العام للكونغ فو   

محمد عبده راوح  بعضوية المكتب 
التنفيذي التحاد وسط وغرب آسيا للكونغ 
فو في االنتخابات التي جرت على هامش 
البطولة الــتــي تــقــام حاليًا فــي العاصمة 

اإليرانية  طهران.
ويــمــثــل فـــوز راوح بعضوية المكتب 
التنفيذي التحاد وسط وغرب آسيا  للكونغ 
ا جديًدا للرياضة اليمنية بشكل عام 

ً
فو انجاز

وللعبة بشكل خاص ويمثل خدمة كبيرة 
لرياضة الكونغ فو في بالدنا..

ــازت ايـــران برئاسة  وفــي ذات الــصــدد ف
االتــحــاد ونــائــبــان أحدهما مــن غــرب آسيا 
وفــاز بها العراق، ووســط آسيا فــازت بها 

أوزبكستان..

نجوم الرياضة في العالم يحتفلون بـ"عيد الحب"
احتفل نجوم الرياضة في العالم يوم أمس األول بعيد الحب الذي يصادف يوم الـ  

١٤ من ابريل من كل عام، وذلك بصور نشروها عبر "انستجرام" احتفاًال منهم 
بالعيد العالمي. وظهر الهولندي دالي بليند نجم وسط مانشستر يونايتد في صورة تجمعه 

بصديقته كاندي راي فليور.
ونشر المدافع األرجنتيني ماركوس روخو العب مانشستر يونايتد صورته مع زوجته 

بوجينا أثناء احتفالهما بعيد الحب.
وتمنى الكولمبي راداميل فالكاو مهاجم الشياطين الحمر عيد حب سعيدًا على كل المحبين، 

وخاصة في حياته مع لوريلي تارون.
وشارك النجم الهولندي باتريك كاليفرت العب أياكس وبرشلونة ونيوكاسل يونايتد 

السابق، زوجته روزانا ليما االحتفال بالعيد العالمي.

وعرض العب مانشستر سيتي فيرناندينهو صورة مجمعة عن لقطات جمعته بشريكته.
وأعرب اإلسباني سيرجيو راموس العب ريال مدريد عن سعادته بقضاء عيد الحب مع 

صديقته بيالر روبيو.
ونشرت نجمة التنس الدانماركية كارولين فوزنياكي صورة تحل فيها شيكوالتة مغطاة 

بالفراولة.


