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إشراف:/ يحيى الضلعي

المالكم القرناص يتوج ببطولة آسيا للمالكمة
حقق المالكم اليمني شعيل القرناص فوزًا ساحقًا في بطولة آسيا 
للمالكمة لفئة الشباب المقامة حاليًا في العاصمة التايالندية بانكوك. 
وجاء فوز المالكم القرناص على مالكم منتخب الصين تايبيه ين توشي، 
في النزال الذي جمعهما بافتتاح منافسات وزن 49كجم الذي يشارك 
فيها 16 العبًا من مختلف دول آسيا بالبطولة التي تشهد مشاركة 23 
دولة في مختلف األوزان، ليتأهل بذلك المالكم القرناص لدور الثمانية.
وشارك المالكم اليمني شعيل القرناص في بطولة آسيا بدعم من 

اللجنة األولمبية اليمنية التي تكفلت بإعداد الالعب من خالل معسكر 
داخلي في العاصمة صنعاء تاله معسكر خارجي في العاصمة األردنية 
عمان استمر 20 يومًا خاض خالله جرعات تدريبية مع المنتخب 
األردن��ي للمالكمة تحت إش��راف المدرب الوطني فيصل الحسيني.  
الجدير بالذكر أن المالكم القرناص أحرز المركز األول وميداليته 
الذهبية في البطولة العربية للمالكمة لفئة الشباب التي جرت في 

العاصمة المصرية القاهرة خالل مارس الماضي.

نتيجة العدوان السعودي األمريكي الغاشم على بالدنا..

شلل تام للحركة الرياضة..والجمود هو السائد منذ عامين

»الميثاق«/ متابعات

شهدت الحركة الرياضية في بالدنا  منذ أكثر من 
عامين حالة ركود غير مسبوق، وتوقفت األنشطة 
الرياضية في مختلف االلعاب الجماعية والفردية 
المختلفة نتيجة ال��ع��دوان السعودي االمريكي 

الغاشم المستمر على اليمن ارضًا وإنسانًا.
وأدت ظ��روف ه��ذا ال��ع��دوان الفاجر والحصار 
المفروض  واستمراره  إلى توقف النشاط الرياضي 
بشكل نهائي، وتجميد كافة الفعاليات والمسابقات 
الرياضية في مختلف األلعاب، إضافة النعكاسات 
هذا التوقف على الوضع المعيشي لفئة الرياضيين 
والقطاعات العاملة ف��ي ه��ذا المجال باعتبار 
معظمهم يعتمدون ف��ي معيشتهم على ما 
يتقاضونه من الدخل جراء ممارستهم لألنشطة 

سواء أكانوا محترفين أو هواة.
ويرى الكثير من الشباب والرياضيين في بالدنا 

أن »التوقف التام الذي تعاني منه الرياضة لم يعد 
 رغم العدوان ومانتج عنه من ويالت ودمار 

اً
مقبوال

هائل للبنية التحتية والوضع االقتصادي الصعب 
للغاية الذي يعاني منه كافة الرياضيين«،مؤكدين 
ضرورة البدء في تنظيم أنشطة وفعاليات حتى 
وإن كانت خفيفة وف��ي حدها االدنى،مخاطبين 
االت��ح��اد اليمني لكرة القدم بالنأي باللعبة عن 
الصراع السياسي وال��ش��روع في إقامة تجمعات 
ا لعودة النشاط  كروية في المناطق اآلمنة تمهيداً

الرياضي بشكله الطبيعي.
واكد الكثير من المتابعين والمهتمين بالشان 
الرياضي أن البالد تحتاج لعدة سنوات لترميم ما 
لحق بالرياضة على مدى العامين الماضيين، جراء 
ما خلفه العدوان من دمار مهول بالبنية التحتية 

الرياضية، وإيقاف األنشطة المختلفة.
ووف���ق إحصائية ص���ادرة ع��ن وزارة الشباب 
والرياضة، فإن العدوان دمر أكثر من 88 منشأة 

رياضية، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 222 مليار 
ريال يمني )نحو 888 مليون دوالر(.

ونتيجة للشلل التام فقد عمد االتحاد اليمني 
لكرة القدم إلى نقل مقر إقامة المنتخب إلى خارج 
البالد، حيث يعسكر منذ 3 أشهر في القاهرة 
ا لمبارياته في المرحلة النهائية من  استعداداً
التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا باإلمارات 
2019م، كما أقيمت 3 أنشطة مصغرة لكرة 
القدم، كتعويض عن توقف البطوالت الكروية 

الرسمية.
وشهدت العاصمة صنعاء إقامة بطولة مصغرة 
ل��ك��رة ال��ق��دم ش��ارك��ت فيها 8 أن��دي��ة م��ن عدة 
محافظات،تحت مسمى بطولة ال��وح��دة، بينما 
امتنعت أندية الجنوب عن المشاركة، وأح��رز 
بطولتها نادي وحدة صنعاء، إضافة ل�«الملتقى 
الرياضي الثقافي األول«ال����ذي ب��دأ مطلع شهر 

رمضان المنصرم. 

تصرف مهين لوالدة ميسي يوم زفافه !
صدمت والدة النجم األرجنتيني ليونيل ميسي الجميع أثناء حفل زفاف ابنها، 

عندما ارتدت فستانًا أثار ضجة، لمخالفته األعراف والتقاليد األرجنتينية.
وظهرت سيليا ماريا كوشيتيني، والدة ميسي، مرتدية فستانا أبيض، مشابها 
لفستان العروس أنتونيال، وهو أمر مرفوض في أعراف الزواج في بلدان كثيرة، 

منها األرجنتين.
ووفقًا لصحيفة »ذا صن«، أشارت تقارير أإلى أن عائلتي الزوجين حجزتا طابقين 

مختلفين في الفندق الذي استضاف الحفل، وذلك لخالفاتهما الشديدة.
ويعتبر ارتداء الفستان األبيض لغير العروس مهينًا في األعراف االرجنتينية، 

ألنه قد يكون محاولة ل�«سرقة األنظار« من العروس في يومها الخاص.
وأقيم حفل زف��اف مهاجم برشلونة ورفيقة درب��ه أنتونيال روك��وزو، الجمعة 
الماضية، في مدينة روزاريو باألرجنتين، أمام عدسات وسائل اإلعالم، وحشد من 

نجوم كرة القدم.

.. والبد من تنظيم بعض األنشطة 
ً
رياضيون: التوقف لم يعد مقبوال

إبراهيموفيتش يودع 
مانشستر يونايتد 

نشر المهاجم السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش، 
رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل االجتماعي 
»إن��س��ت��اغ��رام«، تشير إل��ى توديع زمالئه في نادي 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي، بعد انتهاء عقده بشكل 

رسمي مع الفريق األحمر.
وودع المهاجم السابق ألندية ميالن اإليطالي، 
وبرشلونة اإلسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، 
ناديه مانشستر يونايتد اإلنكليزي على »اإلنستاغرام« 
:«اتيت..تكلمت..استوليت«، مشيرًا إلى رحيله  قائالاً

بشكل نهائي عن األولد ترافورد.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن 
عقد السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش مع 
يتد  يونا نشستر  ما
اإلن��ك��ل��ي��زي ان��ت��ه��ى 
ب����ش����ك����ل رس����م����ي  
ال��ج��م��ع��ة ال��م��اض��ي��ة، 
ول����دي����ه ال���ح���ق ف��ي 
االنتقال إلى أي ناد في 

صفقة مجانية.

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لمناقشة مستقبله مع رئيس نادي ريال مدريد 
فلورنتينو بيريز خالل األيام القليلة القادمة 
بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بالده في كأس 

القارات.
صحيفة »ت��اي��م��ز« ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ق��ال��ت إن 
كريستيانو رونالدو سيكشف عن قراره النهائي 
األسبوع القادم وأن ري��ال مدريد ب��ات يعلم 
بقرب إعالن الدون لذا ستكون األيام القادمة 

مهمة لحسم مستقبل حامل الكرة الذهبية.
آخر أنباء الصحف تحدثت عن قرب إعالن 
رونالدو للبقاء رغم األنباء الكثيرة التي تحدثت 

عن رحيله نتيجة اتهامه بالتهرب الضريبي 
وتذّمره من ضعف موقف النادي بالدفاع عنه 

وشعوره بالظلم.
تطور جديد يقّرب رونالدو من البقاء، حسب 
الصحف، يرتبط بوالدة ابنيه حيث يريد الدون 
أن تستمر عائلته بالعيش في مدريد وهو ما 

يدفعه لالستمرار في الريال.
وكان مانشستر يونايتد قد ابتعد عن خط 
الصفقة بعد أن أبدى مورينيو رغبته بعدم 
التعاقد مع رون��ال��دو، في حين يبدو أن سان 
جيرمان سيكون الخيار الوحيد للبرتغالي إذا ما 

أراد اللعب بأحد األندية الكبيرة.

األسبوع القادم ..رونالدو يحسم قرار مغادرته للريال

أبناء البشاري يطلقون العزوبية
مع أفراح عيد الفطر المبارك أبي الفوارس

 »أكرم ناصر مبخوت البشاري وسيالن عبدالله مبخوت 
البشاري وصادق أمين علي رزق البشاري و عبدالخالق 

محمد محمد البشاري وعبدالله محمد اسماعيل 
البشاري ومختار عبدالله محسن البشاري وانور ناصر 

احمد قايد البشاري ومحمد احمد علي البشاري “
 إال أن يطلقوا العزوبية ويمزجوا فرحتهم بفرحة العيد 

وإعالن زفافهم الميمون بحضور األهل واألصدقاء وزغاريد 
العصافير فألف الف مبروك وبالرفاه والبنين

المهنئون:
الشيخ علي رزق البشاري
الشيخ علي ناجي البشاري

الشيخ ابراهيم علي رزق البشاري
ناشر مبخوت البشاري

فؤاز ناصر مبخوت البشاري
غالب علي محمد البشاري
صالح مبخوت البشاري
ماهر صالح الضياني
عارف صالح الضياني

وجميع االهل واالصدقاء

التهاني القلبية مقرونة بالورود والياسمين 
نزفها للشاب الخلوق/ 

محمد ناجي محمد الشاعر 
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي.. 

فالف مبروك وعقبى للبكاري.
المهنئون:

احمد الرمعي - خالد الصبري
حسن صومل - احمد مدشل

 امين النونو 
فراس وهيثم احمد الرمعي

اصيل الصبري
علي حسن صومل

وجميع األهل واألصدقاء

اجمل التهاني والتبريكات نهديها لألخ/
  عدنان محمد البالة

 بمناسبة ارتزاقه المولودة الجديدة والتي اسماها 
“ رمال “

الف مبروك وتتربى في عز والديها 
المهنئون:
اكرم الباله

ايمن الحرازي 
 امين المفزر 
علي الحرازي  
علي الحماطي 
عبداالله الفقيه

أهال كنعان 
رزق الشاب الخلوق محمد مطيع

بمولود جديد أسماه 
»كنعان«

نتمنى للضيف الجديد حياة 
سعيدة في كنف والديه 
الكريمين وألف الف مبروك

المهنئون:
محمد أنعم

وجميع األهل واألصدقاء

أرق واجمل التهاني والتبريكات نهديها ونزفها معطرة بأريج 
وعبير الورد والفل والياسمين إلى الشابين الخلوقين:

هالل حامد عثمان الحمادي
رمزي حامد عثمان الحمادي

بمناسبة زفافهما الميمون ودخولهما القفص الذهبي
فألف مبروك وبالرفاه والبنين

المهنئون:
عمكم / حميد عثمان الحمادي

صالح مهدي - وضاح حميد عثمان الحمادي
وجدي حميد الحمادي - وائل حميد الحمادي

وديع حميد الحمادي - مراد احمد هاشم
سمير الصالحي

وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها ونزفها
 إلى الشاب الخلوق/

محمد علي أحمد الضياني
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي..

 ألف ألف مبروك  وبالرفاه والبنين..
المهنئون:

ماهر صالح ناصر الضياني
الدكتور خالد الضياني واخوانه

الدكتور محمد عبده الضياني واخوانه
الدكتور عصام علي علي الضياني واخوانه
الدكتور محمد وعلي احمد الضياني

عارف صالح الضياني

أرق التهاني وأطيب التبريكات معطرة بأريج الفل 
والياسمين نهديها ونزفها الى الشاب الخلوق / 

عبدالله ياسين عبدالرحمن المشرقي ،، 
بمناسبة زفافة الميمون ودخوله القفص الذهبي 

... مليون مبروك وبالرفاه والبنين.
المهنئون/ أحمد سلطان 
عبدالرحمن المشرقي 

أحمد سعيد المشرقي  
حمزه سعيد المشرقي

عزت سلطان المشرقي  
 وجميع االهل واالصدقاء

اجمل التهاني والتبريكات نهديها

 للدكتور/عبداالله يحيى صالح الحشيبري 
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف تهانينا 

المهنئون/
 والدكم العقيد/يحيى صالح الحشيبري

 الفندم/محمودعلي سعيدجوبح 
االستاذ/هائل سعيد القحيط

. المهندس/فارس يحيى الحشيبري
 االستاذ علي يحيى السماوي 

وجميع االهل واالصدقاء


