
الثورة/صنعاء
ــد زيد صباح  ــن محم ــباب والرياضة حس ــع وزير الش اطل
ــري أعمال الفريق  ــب النادي األهيل بصنعاء عىل س أمس بملع
ــة الجارية  ــاء املدارس الكروي ــاف املواهب وإنش ــي الكتش الفن
ــاء مدارس  ــدف إنش ــاق به ــىل قدم وس ــري ع ــاً والتي تس حالي
ــة أوىل عىل أن  ــة العاصمة كمرحل ــدم يف أمان ــرة الق ــي ك ملوهوب

تتبعها باملحافظات األخرى يف املرحلة التالية.
ــري اختبارات  ــباب عىل س ــع وزير الش ــالل الزيارة اطل وخ
ــات مجموعة من الالعبني املوهوبني املختارين من عدد  وتدريب
ــاركوا يف تدريبات  ــدارس ومديريات أمانة العاصمة والذين ش م
ــني العباً،  ــم أكرث من خمس ــغ عدده ــس والبال ــارات األم واختب
ــاء الفريق  ــن قبل أعض ــود املبذولة م ــد بالجه ــاد زي حيث أش
ــريش وعضوية كل  ــعيد الع ــدرب الوطني س ــة امل الفني برئاس
ــني طنطن  ــني عبدالوهاب الحواني وحس ــني الوطني من املدرب
وعيل النونو، مثمناً ما يقوم به الفريق الفني من أجل اكتشاف 
ــدف رفد األندية واملنتخبات الوطنية بتلك  املواهب الكروية به

املواهب خالل الفرتة املقبلة.
ــى تحقيقها من مدارس  ــح زيد أن األهداف التي يرج وأوض
ــاس تطور الكرة  ــات املرجوة كبرية وهي أس ــني الطموح املوهوب
ــيس  ــا لها من أهمية يف تأس ــتقبل بإذن الله مل ــة يف املس اليمني
ــة العالية  ــارات واإلمكانات الفني ــز لديه امله ــل كروي متمي جي
ــر، منوهاً بأن بالدنا لديها قوة  ــي يتم االهتمام بها من الصغ الت
ــز ولديه روح  ــان اليمني مبدع ومتحف ــرية وأن اإلنس ــة كب برشي
ــان اليمني  ــق والتحفز لتحقيق يشء، وأن اإلنس اإلبداع والتأل
قادر عىل التحدي والتكيف مع أي أوضاع بل ويبدع يف ظل أي 
ظروف مهما كانت صعوبتها، متمنياً أن تؤسس هذه الخطوات 
ملنتخبات رياضية قوية قادرة عىل العطاء واملنافسة وأن يكون 

املستقبل واعداً بإذن الله.
وأشار زيد إىل أن سري أعمال الفريق الفني ومراكز املوهوبني 
يف مراحلها األوىل أمر رائع جداً خاصة يف ظل الظروف العصبة 
التي يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي الغاشم وحصاره 
الجائر واملستمر منذ أكرث من ثالثة أعوام، معترباً أن ذلك دليل 
ــبابه وتأكيد عىل  عىل ثبات وصمود أبناء اليمن ورياضييه وش

أنهم قادرون عىل العطاء والتألق واإلبداع مهما كانت الظروف.
ــق الفني املدرب الوطني  ــتعرض رئيس الفري من جانبه اس
ــعيد العريش ما أنجزه الفريق خالل املرحلة املاضية  الكابنت س
ــاف مواهب  ــملت النزول امليداني واكتش من أعمال مختلفة ش
ــم النزول إىل  ــتقبل رائع، موضحاً أنه ت ــيكون لها مس كروية س
ــات الالعبني  ــاهدة مئ ــدارس واملديريات وتمت مش عدد من امل
ــم النزول  ــق التي ت ــدم يف املناط ــرة الق ــون ك ــن الذين يمارس م
ــار األفضل منهم  ــدرات الالعبني واختي ــا وأنه تم اختبار ق إليه
ــرياً إىل أنه تم  ــني، مش ــدارس املوهوب ــة لضمهم مل ــرث موهب واألك
ــن املالعب  ــالع عىل عدد م ــزول امليداني اإلط ــالل الن ــاً خ أيض
ــتفادة منها وجعلها مالعب لتدريبات  الكروية التي يمكن االس
ــق الفني يف  ــام الفري ــن مه ــهل م ــا يس ــني بم ــني املوهوب الالعب
ــأن الفريق الفني  ــني، منوهاً ب ــاف قدرات الالعب اختبار واكتش
ــبوعي الذي يقام  ــه التدريبي األس ــبوعني برنامج بدأ قبل أس
ــبوع  ــي الخميس والجمعة من كل أس ــب الظرايف يوم عىل ملع
ــم اختيارهم من  ــاً ت ــاً موهوب ــن 130 العب ــا يزيد ع ــاركة م بمش
مختلف املدارس واملديريات، متطرقاً إىل أنه يتم خالل الربنامج 
ــبوعي اختبار قدرات ومهارات الالعبني املختارين بهدف  األس
االستقرار عىل األفضل منهم لضمهم ملدارس املوهوبني، مؤكداً 
ــبوعي متاح ألي العب  ــراط يف فعاليات الربنامج األس أن االنخ
ــرايف ليتم اختبار قدراته  ــوب وبإمكانه الحضور مللعب الظ موه

ومهاراته وضمه إن كان يمتلك املوهبة املناسبة.
ــارات املهارية التي  ــات التدريبية واالختب ــهدت الجرع وش
ــال وكيل وزارة  ــن القائم بأعم ــوم أمس بحضور كل م ــت ي أقيم
ــام مكتب  ــاس املدومي ومدير ع ــة عب ــاع الرياض ــباب لقط الش
ــار وزارة  ــه عبيد ومستش ــة باألمانة عبدالل ــباب والرياض الش
ــة للجميع  ــام للرياض ــس االتحاد الع ــة رئي ــباب والرياض الش
ــؤون الصحافة  ــار وزير الشباب لش ــن الخوالني ومستش حس
واإلعالم أحمد العمري، تقديم عروض كروية من قبل املوهوبني 
ــفت املهارات التي يتمتع بها  حيث قدموا مهارات مختلفة كش
الالعبون كما تم إجراء مباريات مصغرة بني الالعبني املوهوبني 

املشاركني يف تدريبات األمس.
تصوير/عيل شاهر

10 رياضة

ــن دوري أبطال  ــي م ــف النهائ ــدور نص ــة ال ــرزت قرع أف
ــي وريال  ــرن ميونخ األملان ــيكو أوروبي بني باي ــا، كالس أوروب
ــب، ومواجهة مثرية بني ليفربول  ــباني حامل اللق مدريد اإلس
ــحبها النجم األوكراني  ــا اإليطايل، والتي س اإلنجليزي وروم
ــينكو يف مدينة نيون السويرسية، مقر  السابق اندريه شيفش

االتحاد األوروبي لكرة القدم. 
ــال مدريد يف العديد  ــه العمالقان بايرن ميونخ وري وتواج
ــة، وكانت آخرها  ــابقات األوروبي ــىل املس ــبات يف أغ من املنس
ــادي امللكي من عبور  ـــ16 وتمكن الن ــم املايض يف دور ال املوس

العمالق البافاري.
ــني يف الدور نصف النهائي بينهما يف  وكانت آخر مواجهت

عامي 2012 و2014.
ــيواجه نادي ليفربول اإلنجليزي  ويف املباراة األخرى، س

نظريه روما اإليطايل، يف لقاء سيكون مفتوحا للطرفني.
ــىل ملعبه  ــاء االوىل ع ــخ يف اللق ــرن ميون ــتقبل باي وسيس
ــني ان النادي  ــهر الجاري، يف ح ــز أرينا" يف 25 من الش "أليان
ــتقبل يف االياب عىل سانتياجو برنابيو يف 1 مايو  امللكي سيس

املقبل.
ــىل ملعبه  ــتقبل روما ع ــإن ليفربول سيس ــه، ف ــن جانب م
ــيتوجه إىل ملعب  ــاري، وس ــهر الج ــن الش ــد" يف 24 م "انفيل

االوملبيكو يف 2 مايو املقبل.

يف نصف نهايئ دوري األبطال

إب/ بندراألحمدي
ــىل  ع ــة  الجمع ــس  أم ــت  اختتم
ــة  ــات بطول ــيس منافس ــب الكب ملع
ــدم التي  ــرة الق ــا لك ــن يف قلوبن اليم
نظمها نادي اتحاد إب تحت إرشاف 
فرع اتحاد كرة القدم باملحافظة عىل 
ــبوعني لفئة الشباب بدعم  مدى اس
ــى الالعبني  ــة قدام ــني عام جمعي أم
ــي  ــل الصباح ــابق فض ــم الس النج

بمشاركة أربع فرق.
ــن فريق الوحدة من تحقيق  وتمك
اللقب عقب فوزه عىل الهالل بركالت 
الرتجيح 5/4 بعد تعادل مثري2/2 يف 
ــدم الهالل  ــت األصيل ، حيث تق الوق
ــني وكل مرة يعادل الوحدة حيث  مرت
سجل للهالل صادق الجالل وداوود 
ــليمان حزام  عبدامللك ، وللوحدة س
ــزاء ،  ــن رضبة ج ــاملي م ــم الس وهيث
ــري بمعية  ــاراة عيل العام وحكم املب

مختارالعرامي ويحيى الحبييش.
ــوة  االخ ــام  ق ــاراة  املب ــد  وبع
ــس فرع  ــعي رئي ــم الخش عبدالرحي
ــل العرومي  ــدم وفض ــاد كرة الق اتح

ــل  ــاد وفض ــادي االتح ــام ن ــني ع أم
إب  ــعب  ش إدارة  ــو  عض ــي  الجوح
ــرشف  ــدي امل ــد الجع ــابق واحم الس
ــاد إب ، بتكريم داعم  ــايض باتح الري
ــني  والالعب ــادي  الن ــن  م ــة  البطول
ــاد  االتح ــباب  ش ــدرب  م ــم  وتكري
ــادي والالعبني  ــن الن ــؤاد الحاج م ف
ــل والوصيف بالكؤوس  وتكريم البط
ــم البطولة  ــم حك ــات وتكري وامليدالي
ــي  مختارالعرام ــاب  الش ــدويل  ال
ــياف طه من فريق  وافضل حارس س
ــب محمد العكام  الهالل وافضل الع
ــم النجم  ــالل ، وتكري ــق اله ــن فري م

ــن  ــار م ــوان عبدالجب ــرضم رض املخ
ــت الصور  ــم التقط ــق الوحدة ث فري
ــال  ــع األبط ــوف م ــة للضي التذكاري

واملكرمني.
ــدم  ــرة الق ــاد ك ــرع اتح ــس ف رئي
ــذه  به ــعادته  س ــدى  أب ــعي  الخش
البطولة موضحاً أنها أفرزت مواهب 
ــأن مستقبال  ــيكون لها ش عديدة س
ــة  إلقام ــتعد  يس ــرع  الف أن  ــاً  مبين  ،
ــا  ــددة أبرزه ــة متع ــطة رياضي أنش
ــتجدين  للمس ــة  التحكيمي ــدورة  ال

وأيضا تأهيلية للحاليني.

الثورة / أحمد أبوزينه
أحرزت جامعة العلوم والتكنولوجيا 
ــة إحدى منافسات  بطولة تنس الريش
ــات الجامعة  ــة الخارجية لطالب البطول
إدارة  ــا  عليه ــرشف  وت ــا  تنظمه ــي  الت
ــوم  ــة العل ــة بجامع ــطة الجامعي األنش
ــة  ــات ألربع ــرع الطالب ــا ف والتكنولوجي
ــاردو ، تنس  ــي البلي ــة ه ــاب رياضي ألع
ــة ،كرة السلة والكاراتيه بمشاركة  الريش
ــن 8 جامعات ومدارس  130 طالبة يمثل
ــري أحداثها عىل  ــة وأهلية وتج حكومي
ــة لجامعة  ــاالت الرياضية املختلف الص
ــالل الفرتة من  ــوم والتكنولوجيا خ العل

-23 4 أبريل الجاري.
ــة للبطولة  ــفرت النتائج النهائي وأس
ــوم  العل ــة  جامع ــات  العب ــيد  تس ــن  ع
ــىل  وع األوىل  ــز  للمراك ــا  والتكنولوجي

النحو التايل:
ــة  جامع ــي-  الزندان ــة  طيب  / األوىل 

العلوم والتكنولوجيا

ــة  ــي - جامع ــال األرحب ــة/ من الثاني
العلوم والتكنولوجيا

الثالثة/ أسيل فؤاد - جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

ويف سياق متصل أجريت أمس األول 
ــات  ــور مندوب ــلة بحض ــرة الس ــة ك قرع
ــاءات  اللق ــات  وحكم ــاركة  املش ــرق  الف

وجاءت نتائج القرعة عىل النحو التايل:
ــة × جامعة العلوم  الجامعة اللبناني

والتكنولوجيا (ب)
ــيد  ــدارس النهضة × مدارس الرش م

(عربي)
 × ــزي)  (انجلي ــيد  الرش ــدارس  م

جامعة صنعاء 

ــا (أ )  ــوم والتكنولوجي ــة العل جامع
ــة اللبنانية  ــز من مباراة الجامع × الفائ

وجامعة العلوم والتكنولوجيا (ب)
ــم لقاء ودي  ــل إجراء القرعة أقي وقب
ــاء وجامعة  ــة صنع ــي جامع ــني فريق ب
ــاء  ــى اللق ــا وانته ــوم والتكنولوجي العل

بفوز األخري بشوطني نظيفني.
وضمن أجندة البطولة تتأهب الفرق 
ــوض  لخ ــة  الكاراتي ــة  لعب يف  ــاركة  املش
ــة  مكثف ــن  بتماري ــة  البطول ــات  منافس
ــز جامعة  ــي تتمي ــة الت ــوز بالبطول للف
العلوم والتكنولوجيا عن غريها بتواجد 
ــة  ــا املدرب ــي تقوده ــه الت ــة الكاراتي لعب
ــد  أحم ــون  ميس ــة  الجمهوري ــة  وبطل
ــوداً كبرية يف  ــذل جه ــي تب ــارش الت مخ
ــو الحال  ــة كما ه ــر اللعب ــبيل تطوي س
ــي  البعدان ــود  نج ــة  للمدرب ــبة  بالنس
ــة  ــاردو وتنس الريش ــة لعبة البلي مدرب
ــن مديرة  ــتمر م ــارش ومس ــإرشاف مب وب
ــري  ــمرية املط ــة س ــطة بالجامع األنش

وتحفيز قيادة الجامعة.

ــن القطايف  ــهيد عبدالرحم ــوج فريق الش ت
ــدم لفئة الرباعم الذي  بكأس التحدي لكرة الق
ــاًء للذكرى  ــب إحي ــباب أرح ــادي ش ــه ن نظم

الثالثة من الصمود يف وجه العدوان الغاشم.
ــهيد القطايف بكأس  وجاء تتويج فريق الش
ــاب عىل  ــاراة اإلي ــوزه يف مب ــب ف ــدي عق التح
ــهيد أحمد الهالني بخمسة أهداف  فريق الش
ــرص وعبود  ــن عمر املنت ــجلها كل م نظيفة س
ــن الرشيف  ــي وأيم ــه العلف ــي وعبدالل الرشجب
ــد أن كانت مباراة الذهاب  ومعاذ الرشيفي، بع
قد انتهت لصالح فريق الشهيد الهالني 3 / 1.
ــه الورد  ــام الكابنت عبدالل ــب املباراة ق وعق
وأمني عام نادي شباب أرحب خريان الجندبي 
ــدرب فريق  ــاد وم ــو اي ــه أب ــار الل ــل أنص وممث
ــني وأشقاء الشهيدين  القطايف خريي الجعش

بتسليم كأس املباراة لفريق الشهيد القطايف.
ــراءة  ــة لق ــوف دقيق الوق ــاراة  املب ــهدت  ش

الفاتحة عىل أروح شهداء الوطن.
أدار املباراة خريان الجندبي.

الثورة/ عبدالرقيب فارع
ــتاذ  ــيايس األعىل األس برعاية رئيس املجلس الس
ــبت  منافسات  صالح الصماد،تنطلق صباح اليوم الس
ــالحي  س يف  ــة  األوملبي ــة  للرماي ــة  املفتوح ــة  البطول
ــاث (كبار-  ــي  الذكور واإلن ــة لفئت ــدس والبندقي املس
ــاد العام للعبة  ــئني) التي ينظمها االتح ــباب - ناش ش

تحت إرشاف  وزارة الشباب والرياضة.
ــات البطولة حتى  ــتمر منافس ــرر أن تس ــن املق وم
ــهر مايو املقبل عىل صالة  االتحاد العام  الثاني من ش
ــة  ــهد البطول ــث ستش ــة صنعاء،حي ــة بالعاصم للعب
ــن مختلف املراكز  ــاركة نحو 200 العب  والعبة م مش
ــًال  ــة فض ــة واألهلي ــدراس الحكومي ــات وامل والجامع
ــاة والراميات من صفوف  ــاركة نخبة من الرم عن  مش

املنتخب الوطني للرماية.
ــس  رئي ــف  عاط ــود  حم ــالم  عبدالس األخ  ــد  وأك
ــات  الالزمة  ــة الرتتيب ــة،أن كاف ــام للرماي ــاد الع االتح

ــة الجوانب  ــن كاف ــتكمالها م ــم اس ــة ت ــة البطول إلقام
ــروح  ــل ب ــف والعم ــة  التكات ــاً بأهمي التنظيمية،منوه

الفريق الواحد حتى تحقق البطولة أهدافها.
ــام  الع ــي  اليمن ــاد  االتح أن  إىل  ــف  عاط ــار  وأش

ــىل تطوير رياضة  الرماية يف بالدنا  للرماية يحرص ع
ــات  ــف املحافظ ــا يف مختل ــدة مزاولته ــيع قاع وتوس
ــس اإلدارة  ــا مجل ــي وضعه ــرتاتيجية  الت ــاً لإلس وفق
ــق كبري  ــدف االرتقاء بهذه اللعبة التي تحظى بعش به
ــاً إىل أن هذه البطولة  ــاط املجتمع اليمني،الفت يف  أوس
ــاد للعام  ــاط  اإلتح ــن خطة نش ــا ضم ــي تنظيمه يأت
ــني  ــدرات األعب ــة ق ــهم يف تنيم ــا ستس الجاري,وأنه
ــاركني يخوضون املنافسة  والالعبات خاصة وأن  املش
ــاة   ــن الرم ــة م ــد نخب ــة إىل تواج ــرة ،باإلضاف ألول م

والراميات يف كال الفئتني (ذكور-إناث).
ــذ برنامج  ــة يتضمن تنفي ــج البطول ــر أن برنام يذك
ــبق عملية خوض املنافسات  لكافة الرماة  تدريبي يس
ــنت فيصل  ــي الكاب ــدرب الوطن ــادة امل ــات بقي والرامي
ــني  ــىل القوان ــاركني ع ــالع  املش ــدف إط ــان به العرقب
ــاج إىل دقة عالية  ــات التي تحت ــة إدارة املنافس وكيفي
يف  املتابعة والقرار،يف حني يتوىل عملية مهام اإلرشاف 

عىل البطولة فنياً الكابنت عيل  املرولة.

برعاية رئيس المجلس السياسي األعلى..

اليوم .. إنطالق البطولة املفتوحة للرماية
زار تدريبات واختبارات الموهوبني بالنادي األهلي

وزير الشباب يطلع على سري أعمال الفريق الفني الكتشاف املواهب

الوحدة يحرز البطولة الكروية باتحاد إب

فتيات جامعة العلوم يحرزن بطولة تنس الريشة

فريق الشهيد القطايف 
يتوج ببطولة التحدي

       

     

د محمد النظاري

وجهة نظر
مجابهة الكلمة بالعنف

ــم  ه أن ــني  ي اض ري ال يف  ــا  م ــل  م أج
ان  ــي س ة ون ح ــام س روح امل ون ب ع ت م ت ي
ة  ف ي ن ع ــردود ال ىل ال ع ع رتف ــاءة وال اإلس
ا. ق أل رث ت ني أك ي اض ري ل ال ع ج ا ي ذا م وه

ع  م م ه ن ام ض ا ت ض ــني اي ي اض ري ز ال ي م ا ي إن م
م،  ده أح م يشء ب ة إذا أل اص ض، خ ع ب م ال ه ض ع ب
ــالم  إلع ل ــة  ي ن م ي ال ــة  ي ع م ج ال ر  ــك اش ــا  ن وه
م  ه ن ام ض وا ت ن ل ن أع ذي ــالء ال زم ل ال ايض وك ري ال
ة  ني ورسق ح ــل س ل م ب ن ق داء م ت راء االع ي ج ع م

ي. ف ات ه
ا  ــول م ق ن ــم ل ل ق ــك إال ال ل م ــن ال ن ح ن
ــه  أن ــي  دع ن وال  ــواب،  ص ــه  ان ــد  ق ت ع ن
ــه،  ي ــول إل وص ل ــذة ل اف ــل ن ــواب، ب ص ال

ك. ذل ا ب ق ذرع ي ض ن ي د م ج ذا ن ه ل
ــا،  ن ي ل ــدي ع ت ع ــن ي ــاه م ج ــف ت ن ع ــذ ال ب ن ن
ي  ع ا ن ن ون ك ــرأي، ل ا ال ن ف ال خ ــن ي د م ــك ض ي اه ن
ة  ــل أي ح ال ل ي ــب ا  س وم ــن ي ك ــم ي ــف ل ن ع ــأن ال ب

ة. ل ك ش م
ــرضر  أت ــي  ت ال األوىل  ــرة  امل ــت  س ي ل
ىل  ــار ع ن ــالق ال ق إط ــب ــد س ق ــا، ف ه ي ف
ة  اب ه إص ت اب ــني، وإص س رب ح دي األك ول
ات  ي ل م ع ــه وال ل ة ال اي ن ــوال ع ــة ول غ ي ل ب
اه،  ب ق د ع م ح ا ال ي دث م ح ة ل ي راح ج ال
ن  رث م ي ألك ارت ــي ــري س س ك ــم ت ــك ت ذل ك
ع  ة م ل واص ن امل ــك ع ا ذل ن ن ث م ي رة، ول م

ة. الل ج ة ال ب اح ص
ل  ث م م ده زي وه ال ت ب س ت ن ايض وم ري الم ال اإلع
ع  ي م ــا يف ج ن ــة، ول الب وة وص ــال إال ق ع ــذه األف ه

ة. ن س ح دوة ال ق الء ال زم ال
ــال  ف ت االح ني  م ــل س امل ل  ــك ل ــارك  ب ن
ا  ه ب اح ىل ص راج ع ع رى اإلرساء وامل ذك ب
ــأل  س ــالم، ون س الة وال ص ل ال ض ــه أف وآل
ني  ي ن ي ط س ل ف ل ىص ول ألق الص ل خ ه ال ل ال

ي. ون ي ه ص الل ال ت ن االح م
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