
تعّرض النجم االرجنتيني ليونيل ميسي إلصابة في 
أسفل الظهر لم  ُيعرف حتى اآلن ما سيكون تأثيرها 
على مشاركته في الكوبا القادمة.وخرج ميسي من الملعب 
في الشوط الثاني لمباراة األرجنتين  وهندوراس (١-٠) 

بعد تعرضه لضربة قوية في أسفل الظهر.
نجم برشلونة سقط على ركبتيه وهو يمسك ظهره، 
ولم يستطع  النهوض بسهولة ليخرج من الملعب في 

الدقيقة ٦٤ .
وتوجه ميسي بعد خروجه مباشرة إلى النفق المؤدي 
إلى غرفة  المالبس ليدخل الب وسط إشبيلية في مكانه.

وتبين من الفحوصات الطبية أن النجم ذا الـ ٢٨ عامًا 
تعرض  إلصابة كدمة كبيرة في المنطقة القطنية 

(أسفل الظهر).
وكانت تقارير أشــارت إلى أن ميسي سافر- السبت 
الماضي- إلى  برشلونة ليحضر جلسة قضائية ومن ثم 
يعود لاللتحاق بالمنتخب االرجنتيي لتحضيرات كوبا 

أميركا في كاليفورنيا.
لكن وبعد اإلصابة لم ُيعرف حتى اآلن تاريخ إمكانية 
عودته إلى اللعب خاصة وأن المنتخب األرجنتيني بأمّس 

الحاجة إليه.
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إشراف:/ يحيى الضلعي

عّبر النجم اإلسباني رافائيل نادال المصنف الخامس عالميًا،عن أسفه  
وحزنه الشديد لالنسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس " روالن  
جــاروس" بسبب اإلصابة،موجهًا شكره لجميع المشجعين على الدعم  
الكبير.وقال نادال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
الشهير (فيسبوك) بعد انسحابه من بطوالت روالن جاروس  لإلصابة: 
"اليوم هو واحد من أصعب األيام، فقد اضطررت  لالنسحاب من البطولة 

األكثر أهمية في مسيرتي والتي أحبها كثيرًا.. ،سأعود في روالن جاروس 
بالسنوات المقبلة".

وتمثل هذه أحدث انتكاسة للنجم اإلسباني الشهير صاحب الـ٢٩ عامًا  
والذي خاض مسيرة حافلة باإلصابات، بعدما منعه التهاب في أوتار  الركبة 
من الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون عام ٢٠٠٩م، كما غاب  صاحب 
ذهبية دورة بكين ٢٠٠٨م عن أولمبياد لندن ٢٠١٢م بسبب  اإلصابة.

نادال يضطر لالنسحاب من البطولة المحببة واألكثر أهمية  بمسيرته

في الملحق التكميلي إلى كاس أمم آسيا..

الخميس..منتخبنا الوطني لكرة القدم يواجه المالديف
للمرة الـ ١١ في تاريخه ..

ريال مدريد 
«اوروبا» بطًال لـ

ّوج ريال مدريد بطًال لدوري أبطال اوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه وذلك بعد تفوقه على اتلتيكو 
ُ
ت

مدريد بفضل ركالت الترجيح وذلك في المباراة التي اقيمت مساء السبت الماضي على ارضية ملعب السان سيرو 
في مدينة ميالنو اإليطالية وذلك ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط األول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف عن طريق مدافعه الدولي، سيرجيو راموس، بينما 
تمكن أتلتيكو مدريد من معادلة النتيجة عن طريق البديل كاراسكو في الدقيقة ٧٨، ليتجه الفريقان إلى 

األشواط اإلضافية التي انتهت أيضًا بالتعادل اإليجابي بنتيجة (١-١)
وكانت المباراة قد انتهت بركالت الترجيح لصالح ريال مدريد بنتيجة (٥-٣).

مجددًا.. «مدير» منتخبنا 
مستمر بالرفاع الشرقي

جدد نادي الرفاع الشرقي البحريني تعاقده مع قلب دفاع منتخبنا  
الوطني لكرة القدم مدير عبدربه لموسمين قادمين ليستمر الالعب 

في  النادي الشرقاوي حتى عام ٢٠١٨م.
 لرغبة مدرب الفريق البحريني  

ً
وجاء تجديد العقد مع الالعب  تلبية

محمد الشمالن .
وأنهى الرفاع الشرقي الموسم البحريني دون تحقيق لقب، حيث احتل  
المركز الخامس في الدوري الذي توج به فريق الحد للمرة األولى  في 
تاريخه، وجمع الشرقي ٢٢ نقطة متساويًا مع صاحب المركز  السادس 
األهلي..وكان مدير قد انتقل لنادي الرفاع في الموسم الماضي، قادمًا 

من نادي أهلي صنعاء.

فضية زوجي بطولة آسيا 
للتنس للمقالح والورد

حقق العبا المنتخب الوطني للتنس منيع المقالح وسامي الورد  المركز 
الثاني في بطولة آسيا الدولية الثانية، التي نظمها االتحاد  اللبناني 

بالتنسيق مع االتحاد اآلسيوي للعبة، بمشاركة ٩ دول.
وأحرز المقالح والورد المركز الثاني رغم خسارتهما في مباراة  نهائي 
البطولة أمام الثنائي جالل صادق من لبنان وعبدالله شلباية  من األردن 

صفر / ٢ .
وكان الالعبان منيع المقالح وسامي الورد شاركا في بطولة بانكوك  
التايلندية، وحصدا ذهبية المركز األول، تحت إشراف الكابتن سلطان  

المسمري والكابتن أسامة المقالح.

والدة كريستيانو ترقص مع المشجعين في ميالنو!!
واكبت عائلة كريستيانو رونالدو، نجلها ورافقته إلى ميالنو في اليوم  الكبير بنهائي دوري أبطال أوروبا.  

وشاركت ماريا دوس سانتوس افيرو- والدة كريستيانو- الجماهير في  ميالنو بالرقص واالحتفاالت المبكرة بقرب 
احتفال الملكي بلقبه  الـ١١ .

شيد بالوالدة ألنها انجبت "أسطورة ريال مدريد"  والالعب الذي وضع  الفريق الملكي في أعلى 
ُ
وكانت الجماهير ت

القمم الكروية. 

ميسي.. إصابة قوية قد تحرمه من الكوبا

«الميثاق»- خاص
أنهى منتخبنا الوطني االول لكرة القدم استعداداته لمالقاة نظيره منتخب  المالديف 
ضمن الملحق التكميلي المؤهل إلى دور المجموعات  للوصول إلى نهائيات كاس أمم آسيا 

المقرر أقامتها في دولة  االمارات العربية المتحدة صيف ٢٠١٩م.
ية) على 

ّ
ويلتقي المنتخبان ذهابًا يوم الخميس المقبل في العاصمة المالديفية (مال

أن تجرى مباراة االياب بينهما في السابع من شهر يونيو  القادم في العاصمة القطرية 
الدوحة.

وكان منتخبنا الوطني قد اكتفى بمعسكر خارجي في الدوحة دام ١٦  يومًا خاض 

خالله مباراتين تجريبيتين مع منتخب قطر العسكري  ..فخسر االولى بهدف مقابل 
هدفين فيما انتهت الثانية بتعادلهما سلبيًا. ويعول الجهاز الفني لمنتخبنا على الالعبين 
المحترفين في الخليج  وعددهم ستة انضموا تباعًا للمعسكر الذي أقيم بالدوحة 
وهم:عالء  الصاصي، مدير عبدربه، عبدالواسع المطري، محمد فؤاد، فؤاد  العميسي، 

أيمن الهاجري.. والذين سيشكلون قوة ضاربة في تشكيلة  المنتخب في المباراتين .
وسيتأهل المنتخب الفائز في مجموع المباراتين إلى مرحلة  المجموعات التي ستشهد 
مشاركة ٢٤ منتخبًا ستوزع على ٦  مجموعات..ليصعد االول والثاني من كل مجموعة 

إلى المونديال  اآلسيوي ٢٠١٩م  في االمارات.

باقة ورد معطرة وتهنئة خالصة نزفها 
للشيخ مانع البحيري

وذلك بزفافه الميمون.. نتمنى له السعادة
ونقول له دامت ايامك كلها افراح

المهنئون:
اسرة تحرير صحيفة الميثاق

عنهم/ محمد انعم

مبروك النجاح والتفوق
أجمل التهاني وأطيب التبريكات

 للزهرات المتفوقات:
مالك أحمد الكبسي - الصف الثاني األساسي
إحسان علي نجاد - الصف األول األساسي

تسنيم محمد نجاد - الصف األول األساسي
أمجاد طه نجاد- الصف األول األساسي

غفران علي نجاد - «كي جي١»
بمناسبة حصولهن على المراكز األولى 

بامتياز.. ألف ألف مبروك

مبروك النجاح يا رنا وريهام
خالص التهاني نزفها إلى األخ العزيز 

إبراهيم المطري 
بمناسبة نجاح الطالبتين
 «رنا»  و «ريهام» 

في الصف الثالث األساسي بتفوق كعادتهم كل عام.. 
وبهذه المناسبة أقامت لهن المدرسة حفل تخرج

 وتكريم في صالة انهض..
المهنئون:

والدكم وجميع أفراد األسرة


