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مدربو الواعدين يتلقون محاضرة يف القواعد الفسيولوجية
صنعاء/عيل غراد

ــبوعي  تواصًال لفعاليات الربنامج األس
ــي الواعدين الذي تنظمه  التدريبي ملدرب
ــي ألعاب املصارعة  ــة األوملبية ملدرب اللجن
ــودو  والج ــة  واملالكم ــة  والطاول ــس  والتن
ــس عيل  ــاح أم ــت صب ــدو أقيم والتايكوان
ــارضة بعنوان  ــة األوملبية مح ــة اللجن قاع
القواعد الفسيولوجية للتدريب الريايض 
ــط للربامج الرياضية عيل  وكيفية التخطي

ــو عملية  ــب الريايض ه ــار أن التدري اعتب
ــس واملبادئ العلمية  تربوية تخضع لألس
ــق أعىل  ــرد لتحقي ــداد الف ــدف إىل إع وته
ــن  ــوع م ــن يف أي ن ــايض ممك ــتوى ري مس

األلعاب الرياضية.
وتناولت املحارضة التي ألقاها الدكتور 
ــالف أحمال  ــر أيضا اخت عبدالغني مطه
ــدرج يف زيادة األحمال  التدريب ومبدأ الت
واالتجاهات الحديثة يف التدريب الريايض 
ــع  وجم ــط   التخطي ــم  ومفاهي ــي  ومعان

ــار  واختي ــداف  األه ــد  وتحدي ــات  املعلوم
املحتوى والطرق والوسائل ومن ثم تقييم 
ــن  م ــتفيد  ويس ــج  النتائ ــة  ودراس األداء 
ــبوعية 15 مدربا  ــدوات األس الربنامج والن
ــىل مدهم بكل  ــة ع ــة األوملبي ــل اللجن تعم
ــداد الرياضيني  ــد يف علوم إع ــد ومفي جدي
ــن  الذي ــن  الواعدي ــىل  ع ــك  ذل ــس  لينعك
ــتهدفة  ــج يف األلعاب املس ــم الربنام يضمه
والتي تواجدت يف املراكز دون انقطاع منذ 
مطلع العام الجاري بدعم ورعاية أوملبية.

الدمام/محمد األموي
ــرة  ــباب لك ــي للش ــا الوطن ــق منتخبن حق
ــيا  ــات كأس آس ــوزه األول يف تصفي ــدم ف الق
ــارك فيها  ــاً التي يش ــت 19 عام ــباب تح للش
ــة بجانب  ــة الرابع ــن املجموع ــا ضم منتخبن
ــتان والهند  ــعودية وتركمانس ــات الس منتخب
واملقامة مبارياتها يف مدينة الدمام السعودية 

وتستمر حتى يوم األربعاء املقبل.
ــاب  ــي الكبري عىل حس ــاء الفوز اليمن وج
ــي يف املباراة التي جمعتهما  املنتخب الرتكمان
ــل بمدينة  ــد بن فيص ــتاد محم أمس عىل إس
ــل ليحصد  ــداف دون مقاب ــام وبثالثة أه الدم
ــه يف التصفيات  ــاط ل ــالث نق ــا أول ث منتخبن
بحثاً عن بطاقة التأهل املبارشة عن املجموعة 
ــام التصفيات الذي ينص عىل تأهل  وفقاً لنظ
املنتخبات صاحبة املركز األول يف املجموعات 
ــة إىل  ــات إضاف ــا التصفي ــة فيه ــرش املقام الع
ــة منتخبات تحتل املركز الثاني  أفضل خمس

عىل صعيد املجموعات العرش.
ــري  ــريي غف ــور جماه ــاء حض ــهد اللق وش
ــة باملنطقة الرشقية  ــاء الجالية اليمني من أبن
خاصة ومن عموم مدن السعودية عامة حيث 

ــدت الجماهري اليمنية يف ملعب املباراة  احتش
ــات امللعب  ــرية من مدرج ــاحة كب وغطت مس
ــا الوطني الذي أفرحها وأفرح  لتؤازر منتخبه
ــن اليمني، وظلت الجماهري  جميع أبناء الوط
ــية وتؤازر  ــة الحماس ــيد الوطني ــردد األناش ت

املنتخب منذ بداية املباراة وحتى نهايتها.
سيطرة يمنية

ــيطرة يمنية  ــهد س ــوط املباراة األول ش ش
ــاوالت جدية  ــىل مجرياته ومح ــبه كاملة ع ش
ــل عبداملجيد  ــباك الرتكمانية من قب ــز الش له
ــف إضافة  ــر الداحي وفادي مني ــارة وعم صب
ــيطرة  ــط س ــم محمد الحذيفي وس إىل املهاج
ــا،  ــط منتخبن ــف خ ــة ملنتص ــة ناجح ميداني
ــرب الالعب  ــدف األول ع ــن اله ــك ع ــر ذل ليثم
ــذي جاء من  ــرض يف الدقيقة 25 وال ــر الخ عم
ــم  ــباك رغ ــزت الش ــة ه ــية محكم ــة رأس رضب
الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء لالعبي 

منتخب تركمانستان.
بعد هدف التقدم ملنتخبنا حاول الرتكمان 
ــىل  ــن ع ــاب ولك الش ــا  ــى منتخبن ــزو مرم غ
استحياء لتعود السيطرة اليمنية عىل ملعب 
املباراة وتتعدد محاوالت إضافة الهدف الثاني 

ــا للرتكيز  ــا النجاح الفتقاره ــب له دون أن يكت
ــتعجال ليعلن  ــبب االس ــاء أو بس ــد اإلنه عن
ــدم منتخبنا  ــوط األول بتق ــم نهاية الش الحك
ــق العبي خط  ــهد تأل ــدف وحيد والذي ش به
ــه وتعدد  ــيطرتهم عىل مجريات ــف بس املنتص
أخطاء الحارس الرتكماني وخاصة يف التمرير 
ــفع لالعبينا  ــك لم يش ــه إال أن ذل ــط دفاع لخ

إضافة أهداف أخرى.
ــوط الثاني كانت تعليمات الجهاز  ويف الش

ــرضورة تكثيف الضغط عىل  ــي واضحة ب الفن
ــتحواذ السليم مع  ــيطرة واالس الخصم والس
ــم محمد الحذيفي  إعطاء توجيهات للمهاج
ــزاء الخصم بدون  ــرك داخل منطقة ج بالتح
ــة الفرصة لالعبي  كرة لخلخلة الدفاع وإتاح
الوسط بالتسديد عىل املرمى فكانت النتيجة 
ــد  ــادي محم ــرب ف ــني وال أروع ع ــة هدف إضاف
عثمان منيف يف الدقيقة 55 ومحمد الحذيفي 

يف الدقيقة 64.

ــة وفقدان الرتكيز  بعد ذلك ظهرت العصبي
ــتان وزادت ألعابهم خشونة  لالعبي تركمانس
ــاراة بعد  ــا لتهدئة رتم املب ــر العبين مما اضط
ــدوء حتى  ــتمرار باله ــان النتيجة واالس ضم
ــهدت  ش ــي  والت ــرية  األخ ــق  الدقائ ــس  الخم
ــن األيرس  ــني عرب الظهريي ــني متتاليت محاولت
واأليمن لكن دفاع منتخبنا أحبطهما بكفاءة، 
ــي رسيعا عرب املهاجم محمد  وجاء الرد اليمن
ــال للحذيفي بحصوله  ــذي دخل بدي طارق ال
ــتخالصه للكرة  عىل انفرادة بالحارس بعد اس
ــة الرتكيز افقد  ــي ولكن قل ــن الدفاع الرتكمان م

منتخبنا هدفا رابعا.
ــي  العب ــدى  ل ــة  العصبي ــادة  زي ــع  وم
ــىل  ــم ع ــد العبيه ــل أح ــتان تحص تركمانس
ــر يف الدقيقة األخرية بعد تدخله  الكرت األحم
ــا العباس نارص  ــب منتخبن ــف عىل الع العني
ــاء نهاية  ــم اللق ــا حك ــن بعده ــح، وليعل صال
املباراة بتفوق منتخبنا أداء ونتيجة وبثالثية 
ــداً  ــواراً جي ــا مش ــع منتخبن ــاء، وليقط بيض
ــة األوىل  ــة عىل البطاق ــل واملنافس ــو التأه نح
ــري يف مباراته الثانية  ــدأ التفك للمجموعة ويب

غداً االثنني أمام املنتخب الهندي.

وسط حضور جماهريي يمني كبري ومؤازرة رائعة

منتخبنا الشاب يكسب تركمانستان يف مستهل مشواره بتصفيات آسيا
إب / األحمدي

ــاء جميلة  ــة وف ــادرة رائعة وملس يف ب
ــيل عبدالله  ــايض ع ــم الري ــن الداع أعل
ــه  ــن تكفل ــن" ع ــو عبدالرحم ــيل "اب ع
ــادي  ــم ن ــم نج ــان تكري ــة مهرج برعاي
ــابقا  اتحاد إب واملنتخبات الوطنية س
ــالم  ــروف الكابنت أنيس س والحكم املع
ــل  ــد املقب ــس بع ــيقام الخمي ــذي س ال
ــوم  ــع نج ــرر أن تجم ــن املق ــاراة م بمب

اليمن بإب.
ــن غري  ــو عبدالرحم ــادرة أب ــد ب وتع
ــقه  ــروف بعش ــه مع ــة أن ــة خاص غريب
ــه  ــي وحب ــاد اإلب ــادي االتح ــري لن الكب
ــيتكفل  ــكل عام، حيث س للرياضة بش
ــات املهرجان  ــو عبدالرحمن بمتطلب أب
ــارف  ع ــايض  الري ــم  الداع ــب  جان إىل 

املنصوب.
ــكره  ش ــن  ع ــس  أني ــنت  الكاب ــرب  وع
ــادرة أبو عبدالرحمن والتي  وتقديره ملب
ــة  ــخصية رياضي ــن ش ــادرة م ــد مب تع
ــة اليمنية بقوة يف  ــة لدعم الرياض قادم
ــه وحبه  ــة إىل جانب دعم ــرتة املقبل الف

الدائم لنادي االتحاد.
ــخصية  الش ــة  ورعاي ــم  دع ــن  وع
ــوب للمهرجان  ــة عارف املنص الرياضي
ــك ليس بجديد  ــالم أن ذل أكد أنيس س
ــف بجانب  ــوب دائماً ما يق ــون املنص ك
ــف  مختل يف  ــني  والرياضي ــة  الرياض
ــكال الدعم  ــة أش ــدم كاف ــروف ويق الظ

للرياضة والرياضيني بمحافظة إب.
ــريات  التحض أن  ــر  بالذك ــر  الجدي
ــم الكابنت أنيس  ــان تكري إلقامة مهرج
ــا يضمن  ــاق وبم ــدم وس ــىل ق ــري ع تس
ــان بصورة طيبة ومثالية  إخراج املهرج
ــارس مرمى  ــه أنيس كح ــق بما قدم تلي
ــارة الدولية  متميز وأول حكم ينال الش

من محافظة إب.

إب/ بندراألحمدي
ــدورة األلعاب الرياضية  تواصل اللجنة املنظمة ل
األوىل بمحافظة إب املزمع انطالقها خالل األسبوعني 
ــة من أجل  ــة واإلعدادي ــا التحضريي ــني أعماله املقبل

انطالق الدورة.
ــدأت اللجنة وتحت إرشاف ومتابعة رئيس  حيث ب
اللجنة العليا للدورة وكيل أول املحافظة عبدالحميد 
ــب  ــز ملع ــل بتجهي ــبت العم ــس الس ــاهري أم الش
ــغال بتوفري الدكاكة  ــيس واالتفاق مع مكتب األش الكب
ــدوق النظافة  ــب وكذا صن ــدك أرضيته وقص العش ل
ــات وبما يجعل امللعب جاهزاً  لتنظيف وإزالة املخلف

الستضافة دورة األلعاب
ــفى املجد للبحث  كما قامت اللجنة بزيارة ملستش
عن تمويل للدورة حيث قدم املستشفى مبلغاً وقدره 
ــه يف جوائز املركز األول  ــاهمة من 200 ألف ريال كمس
ــون  ــي ليك ــتويني األول والثان ــدم للمس ــة الق لبطول
ــدورة بعد  ــني لل ــي الداعم ــو ثان ــد ه ــفى املج مستش
ــن بتقديمه  ــذي كان أول املبادري ــفى املنار ال مستش
ــزال اللجنة  ــال وما ت ــف مليون ري ــاً تجاوز نص مبلغ

بانتظار رد داعمني آخرين يتم التواصل معهم.
ــادم كآخر  ــاء بعد الق ــة يوم الثالث ــددت اللجن وح
ــاركة ببطولة القدم  ــجيل الراغبني يف املش موعد لتس

للمستويني األول والثاني.

أبو عبدالرحمن يرعى مهرجان 
تكريم الدويل أنيس سالم

البدء بتجهزي ملعب الكبسي الستضافة دورة األلعاب الرياضية األوىل بإب

اختتمت عىل صالة النادي األهيل 
بالعاصمة صنعاء منافسات بطولتي 
ــن  يم ــي  ملوظف ــطرنج  والش ــس  التن
ــا الرشكة ضمن  ــي نظمته موبايل الت
األنشطة الرياضية للرشكة وبمشاركة 

50 موظفا واستمرت ملدة ثالثة أيام.
ــة الطاولة  ــس يف بطول ــث تناف حي
ــوب  ــروج املغل ــام خ ــا وبنظ 34 موظف
ــم من  ــد إبراهي ــم محم ــن إبراهي وتمك
ــه  ــد انتزاع ــز األول بع ــج باملرك التتوي
ــة من الالعب  ــوز يف نهائي البطول الف
ــر  صف  /  3 ــة  بنتيج ــيس  العب ــن  أيم
ليحل العبيس يف الوصافة فيما ضمن 
ــري املركز الثالث  الالعب عادل العزي

ــرييف بنتيجة  ــد فوزه عىل فايز الص بع
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ــارك  ــطرنج ش ــات الش ويف منافس
ــز األول  ــث أحرز املرك ــا حي 16 موظف
ــز الثاني  ــي وحل يف املرك ــور الحيم أن
ــب املركز  ــدي فيما ذه ــه األس عبدالل

الثالث لالعب محمد الهاميل.
ــم أبطال  ــرر أن يتم تكري ــن املق وم
بطولتي الطاولة والشطرنج بالتزامن 
ــرة القدم  ــي بطولة ك ــة نهائ ــع إقام م
ــل  املقب ــاء  األربع ــوم  ي ــام  يق ــذي  ال
ــب املباراة  ــو ويعق ــادي 22 ماي عىل ن
النهائية تكريم أبطال القدم والطاولة 

والشطرنج.

الثورة / صنعاء
ــني  مع دورة  ــات  فعالي ــت  دخل
ــي  الت األوىل  ــة  والثقافي ــة  الرياضي
ــني احتفاء  ــة أبناء مع ــا رابط تنظمه
ــرب  نوفم ــن  م ـــ30  ال ــالء  الج ــد  بعي
ــات  منافس ــن  م ــي  الثان ــبوعها  أس
ــا  فرق  ــارك فيه ــدم التي تش ــرة الق ك
ــي  ــس يف فئت ــي تتناف ــة والت املديري

الشباب والناشئني.
ــفرت نتائج األسبوع األول يف  وأس
ــباب عن  ــة الش ــة األوىل لفئ املجموع
ــرق يف النقاط بمعدل  ــاوي أربع ف تس
نقطة واحدة لكل فريق وهي (اتحاد 
ــمالن واألوملبي  والصديق وصقور  ش
ــة الثانية فقد  ــاق)، أما املجموع االتف
ــالث نقاط  ــق النجم بث ــا فري تصدره
ــود  فه ــة  الثالث ــة  املجموع ــدر  وتص
شمالن والعنيد أما املجموعة الرابعة 
ــطورة بثالث  فقد تصدرها فريق األس

نقاط.
ــباب يف  ــة الش ــاءات فئ ــت لق وكان
ــن  ع ــفرت  أس ــد  ق األوىل  ــة  املجموع
ــمالن  ــع اتحاد ش ــي م ــادل األوملب تع
بهدفني لكليهما والصديق مع صقور 

االتفاق بهدف ملثله.
ــت  ــئني ذهب ــات الناش ويف منافس
صدارة املجموعة األوىل لفريق صقور 
ــاد ثانيا  ــت نقاط واألمج القدس بس
ــدر املجموعة  ــاط فيما تص بثالث نق
ــارق األهداف عن  ــة االتفاق بف الثاني
ــاوي بـ3 نقاط  ــباب غزة بعد التس ش

لكل منهما.
ــبوع  ــفرت لقاءات األس ــث أس حي
ــن  وضم ــئني  الناش ــة  فئ يف  األول 
ــوز االتفاق  ــة عن ف ــة الثاني املجموع
ــة دون رد  ــتطيع برباعي ــىل معا نس ع
ــباب عرص  ــباب غزة عىل ش ــوز ش وف

بهدفني لهدف.

إبراهيم والحيمي يتوجان بالمركز األول:

اختتام بطولتي يمن موبايل 
للطاولة والشطرنج

منافسات دورة معني الرياضية 
تدخل أسبوعها الثاين

إب / بندر مرشد
ــاد البعداني إىل  ــق رش ــل فري تأه
ــيطية األوىل  ــة التنش ــي البطول نهائ
لكرة القدم التي ينظمها نادي شعب 
إب لجميع العبيه يف مختلف الفئات 
ــعار اليمن يف  العمرية وتقام تحت ش

قلوبنا وحب العنيد يجمعنا.
ــي  البعدان ــق  فري ــل  تأه ــاء  وج
ــىل فريق  ــب فوزه ع ــي عق إىل النهائ
ــاء الذي  ــن املقدم يف اللق ــبت بهدف عبدالرحم جمعهما عرص أمس الس

ــح يف  ــليمان راج ــم س النج ــجله  س
اللقاء الذي احتضنه ملعب الكبيس.

ــي املتأهل  ــر فريق البعدان وينتظ

ــة والذي  ــاراة النهائي ــي إىل املب الثان
ــي  النهائ ــف  ــاراة نص مب ــتحدده  س
ــني  االثن ــداً  غ ــام  تق ــي  الت ــة  الثاني
وتجمع فريقي عبدالعزيز الحبييش 

ومحمدالحبييش.
ــة  املعالم ــل  جمي ــاء  اللق أدار 
ــام  ــي وبس ــار العرام ــاعده مخت وس

شمسان.
نال جائزة أفضل العب يف املباراة 
ــن فريق  ــليمان راجح م ــان س الالعب
ــيل العامري من  ــاد البعداني وع رش

فريق عبدالرحمن املقدم.

فريق البعداين يتأهل إىل نهايئ تنشيطية العنيد
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