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الثورة / أحمد أبوزينة
اختتمت أمس منافسات البطولة التنشيطية 
ــة للسنوكر والبلياردو للموسم  املفتوحة السادس
ــىل صالة املركز  ــايض 2017م والتي أقيمت ع الري
الوطني للسنوكر والبلياردو التابع لالتحاد العام 
ــرتة (13 - 17 )  ــة العاصمة خالل الف ــة بأمان للعب
ــرث من 125 العباً من  ــل الجاري وبمشاركة أك أبري

مختلف الفئات العمرية (ناشئني - شباب).
وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عىل النحو 

التايل :
السنوكر :

املركز االول/ هيثم الحمادي.

املركز الثاني/ محمد الشامي.

املركز الثالث/ انور العطاب.

البلياردو (فئة الشباب)

املركز األول/ خالد املنزيل.

املركز الثاني/ سامي مرغم.

املركز الثالث/ عيل الرعيني.

البلياردو (فئة الناشئني) :

املركز االول/ نادر عبده الصمدي.

املركز الثاني/ يوسف نبيل العرايش.

املركز الثالث/ محمد الوصابي.

الثورة/ عبدالرقيب فارع 
تغلب فريق اتحاد القاع عىل فريق شباب النرص 
ــذي جمع الفريقني عرص  ــة نظيفة يف اللقاء ال بثالثي
ــار بطولة   ــرايف يف إط ــب الشهيد الظ ــىل ملع ــس ع أم
ـــ16 التي ينظمها  ــرة القدم وضمن دور ال الصالح لك
مكتب الشباب والرياضة بمديرية التحرير بمشاركة 
ــم  ــاب وبراع ــات شب ــالث فئ ــون ث ــب يمثل 1600 الع

وناشئني .
ــاد القاع من  ــاب تمكن فريق اتح ــي فئة الشب فف
ــذ الوهلة  ــات امللعب من ــرة عىل مربع ــام السيط إحك

ــاوالت الحثيثة لالعبي شباب النرص  األوىل رغم املح
ــرار الظغط  ــداف اللقاء فمع استم ــل أول أه لتسجي
ــب  ــن الالع ــاع تمك ــاد الق ــي اتح ــي ملهاجم الهجوم
ــداف  ــل أول أه ــن تسجي ــي م ــم الخوالن عبدالرحي
ــع الساعة  ــاع مطلع الرب ــاد الق ــه اتح ــاراة لفريق املب
ــى عزز  ــس دقائق حت ــوى خم ــض س ــم تم األوىل ول
ــدف ثان لينتهي  ــب مجد الهويدي النتيجة به الالع
ــني  ــاع بهدف ــاد الق ــق اتح ــدم فري ــم األول بتق القس
نظيفني ويف القسم الثاني حاول العبا شباب النرص 
ــل النتيجة  ــي تعدي ــالء الرشجب ــدام الرشبف وع ص
ــم باملرصاد ويف  ــاع كانت له ــات اتحاد الق ــن دفاع لك

ــاع الالعب حميد  ــم ارشك مدرب اتحاد الق هذا القس
ــىل النتيجة فقبيل  ــن اجل املحافظة ع الحاشدي م
ــة الالعب ابراهيم البعداني  نهاية اللقاء عزز النتيج
بهدف ثالث لتنتهي املباراة بفوز اتحاد القاع بثالثية 

نظيفة تأهل عىل اثرها اىل دور الثمانية .
ــرم  ــدة أك ــد بمساع ــدي محم ــاء مج - ادار اللق
ــه  عبدالل الدن  ــاً  ورابع ــق  عتي ــد  ومحم ــودة  الج

الحرضمي وراقبها طارق العوايض .
ــع رابطة  ــد اليمن م ــا موح ــوم فريق ــي الي - يلتق

الصقر .
تصوير / احمد النعمان

اختتام البطولة التنشيطية للسنوكر والبلياردو

أربع فرق تتأهل يف كرة القدم السباعية يف إياب ربع نهايئ أبطال أوروبا

يف بطولة التحرير الكروية:

ــق  ــي لتحقي ــخ األملان ــرن ميوني ــادي باي ــع ن يتطل
ــي للتأهل إىل نصف نهائي دوري أبطال  إنجاز تاريخ
ــا عىل حساب مضيفه حامل اللقب ريال مدريد  أوروب
ــاء اليوم  ــذي سيجمعهما مس ــاء ال ــي يف اللق اإلسبان

الثالثاء يف إياب الدور ربع النهائي.
ــاً يف املسابقة  ــادي امللكي املتوج بـ 11 لقب وكان الن
ــاراة الذهاب عىل  ــاز يف مب ــة (رقم قيايس)، ف األوروبي
ــة يف الشوط  ــا" 1-2، بفضل ثنائي ــب "أليانز أرين ملع
ــو رونالدو أتاحت  ــايل كريستيان ــي لنجمه الربتغ الثان

له رفع رصيده يف املسابقات األوروبية إىل 100 هدف.
ــل يف التأهل  ــادي اإلسباني أن فش ــق للن ولم يسب
ــال بعد فوزه  ــدوري األبط ــة ل ــن األدوار االقصائي ضم
ــل مهمة النادي البافاري  ذهاباً خارج ملعبه، ما يجع

أكرث صعوبة عىل ملعب "سانتياغيو برنابيو".
ــن يتصدر كل  ــرن وريال اللذي ــد اللقاء بني باي ويع
ــرا يف أوروبا. ومن  ــرث توات ــدوري املحيل، األك ــا ال منهم
ــرن 11 مرة، يف  ــاز باي ــا، ف ــة بينهم ــوع 23 مواجه مجم

مقابل 10 انتصارات لريال مدريد وتعادلني.
ــرن يف هذا املجال،  ــم التفوق الضئيل لباي وعىل رغ
إال أن تاريخه "اإلسباني" يؤرقه. ففي املواسم الثالثة 
ــف نهائي  ــاري من نص ــادي الباف ــة، أقيص الن املاضي
ــال أوروبا عىل يدي أندية إسبانية: أتلتيكو  دوري أبط
ــة (2015م)، وريال مدريد  ــد (2016م)، برشلون مدري

(2014م).
ــم، ستكون املرة األوىل  ــال خروجه هذا املوس ويف ح
ــادي البافاري عن نصف النهائي  التي يغيب فيها الن

األوروبي منذ موسم 2011-2012.
ــرز بايرن اللقب للمرة األخرية يف موسم -2012 وأح
ــدوري والكأس  ــة شملت أيضاً ال ــن ثالثي 2013م، ضم
ــوب هاينكس. ومنذ  ــادة مدربه السابق ي املحليني بقي
ــوال هاينكس يف  ــب غواردي ــدرب اإلسباني بي خلف امل
ــى النادي  ــك الثالثية، تلق ــج بتل ــد التتوي ــه بع منصب
ــه األوروبية األربع إىل  ــي أربع خسارات يف زيارات األملان

إسبانيا.
يف املقابل، تميل االحصاءات بشكل رصيح لصالح 
ــي حامل اللقب، لم يخرس  ــال مدريد، فالنادي امللك ري
ــىل أرضه (فاز عرش مرات  ــر 12 مباراة أوروبية ع يف آخ
ــادي البافاري  ــىل الن ــا أنه فاز ع ــني)، كم ــادل مرت وتع
ــع مرات من أصل آخر 12 زيارة قام بها لسانتياغو  تس

برنابيو.
ــوم املواجهة  ــب كينغ باور ستادي ويستضيف ملع
ــدوري  ــب ال ــل لق ــي حام ــرت سيت ــني ليس ــة ب املرتقب

اإلنجليزي املمتاز وضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ــة  ــوة ملواصل ــاً بق ــد مرشح ــو مدري ــدو أتلتيك ويب
ــف النهائي  ــدور نص ــة والتأهل لل ــه يف البطول مسريت
ــذ 2014م،  ــة من ــوايل والثالث الت ــىل  ــة ع الثاني ــرة  للم
فالفريق يسري بقوة عىل الصعيدين املحيل واألوروبي 

خاصة عقب تحقيقيه خمسة انتصارات يف آخر ست 
ــا يف الليغا  ــوز عىل أوساسون ــات آخرها كان الف مباري
ــاً بأنه يف النسخة الحالية  ــة أهداف دون رد، علم بثالث
ــي  ـــ "الروخ ــاض ال ــة األم خ ــة األوروبي ــن املسابق م
ــع وتعادل مباراة  ــع مباريات فاز يف سب بالنكوس" تس

وخرس أخرى.
ــاب األرض إىل الدخول  ــى أصح ــه يسع ــن جانب م
ــة املرتقبة وتسجيل هدف يعادلون به  بقوة يف املواجه
ــو، ويبدو الفريق  ــاك دفاعات أتلتيك ــة أمًال يف إرب الكف
قادراً عىل تحقيق ذلك إذ تعرض سابقاً ملوقف مشابه 
يف ثمن النهائي عندما خرس خارج ملعبه من إشبيليه 
ــدف قبل أن ينفجر فاردي  اإلسباني بهدفني مقابل ه
ورفاقه يف لقاء العودة مسجلني هدفني أولهما جاء عرب 

املدافع ويس مورغان يف الدقيقة 27.

البايرن يتطلع إلنجاز يف مدريد.. وطموح ليسرت يصطدم بخربة أتلتيكو

اتحاد القاع يتغلب على شباب النصرويبلغ دور الثمانية

صنعاء/عيل الغرباني
ــات  منافس ــس  أم ــوم  ي ــت  انطلق
ــات  للطالب ــرة  الطائ ــرة  ك ــة  بطول
ــالب  للط ــة  الطاول ــرة  ك ــات  ومنافس
ــاب املدرسية األوىل  ــن دورة األلع ضم
ــي ينظمها النادي  ملدارس األمانة الت
ــدى أسبوعني  ــاء عىل م ــيل صنع األه
ــة العاصمة ومكتب  ــاون مع أمان بالتع
ــم باألمانة، وبمشاركة  الرتبية والتعلي
 32 ــون  يمثل ــة  وطالب ــاً  طالب  670
ــات أمانة  ــة من مختلف مديري مدرس
ــاب كرة  ــون يف ألع ــة يتنافس العاصم
القدم السباعية والشطرنج والطاولة 
ــات وتحت شعار  ــرة للفتي وكرة الطائ
ــي  ــد حقيق ــة راف ــة املدرسي "الرياض

لألندية واملنتخبات الوطنية".
ــة  مجموع ــة  برعاي ــدورة  ال ــام  وتق
الجيل الجديد ومجموعة عيل الحباري 
ــاري  ــوس التج ــة الكب وأوالده ومجموع

ورشكة الروضة ومجموعة شارب.
ــس منافسات  أم ــت  انطلق ــث  حي
ــات  ــة بالطالب ــرة الخاص ــرة الطائ الك
ــرش مديريات  ــط وبمشاركة فرق ع فق
ــىل مجموعتني بحيث  ــم توزيعها ع ت
يتأهل األول والثاني عن كل مجموعة 
ــة  املجموع ــي  فف ــي،  النهائ ــف  لنص
ــة  ــدارس مديري ــق م ــق فري األوىل حق
ــريه  نظ ــىل  ع ــاً  ثمين ــوزاً  ف ــة  الصافي
مدارس مديرية معني بشوطني دون رد 
ــع 25 / 19، 25 / 14، كما فاز يف  وبواق
ــق مديرية الثورة  نفس املجموعة فري
ــاء القديمة  ــريه مديرية صنع عىل نظ

بشوطني دون مقابل وبواقع 25 / 18، 
25 / 14، أما يف املجموعة الثانية فقد 
ــدة جمعت فريقي  أقيمت مباراة واح
ــة  ــدة ومديري ــة الوح ــدارس مديري م
ــوز األول بشوطني  شعوب وانتهت بف
ــع 25 / 21،  25 /  ــل وبواق دون مقاب
ــة التي كان من  ــاراة الثاني 12، أما املب
ــي مديرية آزال  ــرر أن تجمع فريق املق
ــم النسحاب  ــني (ب) فلم تق والسبع
السعبني (ب) من املواجهة لتحسب 

النتيجة لصالح آزال.
ــرة  ــرة الطائ ــات ك ــد منافس وتشه
ــع مباريات،  ــوم إقامة أرب للفتيات الي
يف  ــي  يلتق األوىل  ــة  املجموع ــي  فف
ــاراة األوىل مديرية الثورة ومديرية  املب
ــب يف املواجهة الثانية  ــر ويلع التحري
ــة  ــة ومديري ــاء القديم ــة صنع مديري
ــة  ــة الثاني ــا يف املجموع ــة أم الصافي

ــة  مديري األوىل  ــاراة  املب يف  ــي  فيلتق
ــوب وتجمع املباراة  بني الحارث وشع

الثانية مديرية آزال والوحدة.
ــل انطلقت أمس  ــاق متص ويف سي
ــالب  الط ــة  لفئ ــة  الطاول ــات  منافس
ــت فريق  ــاراة واحدة جمع ــة مب بإقام
ــدارس  وم ــوب  شع ــة  مديري ــدارس  م
ــت املواجهة  ــر وانته ــة التحري مديري

بفوز مديرية شعوب 3 / صفر.
ويف منافسات الدور األول ملسابقة 
ــي تشارك  ــة الت ــدم السباعي ــرة الق ك
ــب بنظام خروج  ــا 32 مدرسة تلع فيه
ــدة حجزت  ــاراة واح ــوب من مب املغل
ــدارس صهاريج عدن والفاروق  فرق م
ــا  ــيس مقاعده ــر العي ــاون وعم والتع
ــة، حيث تأهلت  ـــ16 للبطول يف دور ال
ــن مديرية شعوب  ــة الفاروق م مدرس
ــب  الشع ــة  مدرس ــىل  ع ــا  فوزه ــد  بع

(مديرية الصافية) بركالت الرتجيح 3 
/ 1 إثر انتهاء املباراة يف وقتها األصيل 
ــني ملثلهما  ــادل اإليجابي بهدف بالتع
ــة التعاون (مديرية  كما تأهلت مدرس
ــىل مدرسة سام  ــد فوزها ع معني) بع
ــح 3  ــالت الرتجي ــة آزال) برك (مديري
ــادل  ــاراة بالتع ــاء املب ــب انته / 1 عق
السلبي، أما مدرسة العييس (مديرية 
السبعني) فقد تأهلت بعد فوزها عىل 
ــة الثورة)  ــارات (مديري ــة اإلم مدرس
ــا تأهلت  ــداف نظيفة فيم ــة أه بتسع
مدرسة صهاريج عدن (مديرية آزال) 
ــة خالد بن  ــىل مدرس ــا ع ــب فوزه عق
ــر) بركالت  ــة التحري ــد (مديري الولي
ــح 3 / 2 عقب انتهاء املواجهة  الرتجي
ــادل بهدفني  ــيل بالتع ــا األص يف وقته

ملثلهما.
ــات الدور  ــوم منافس ــل الي تتواص
ــة بإقامة  ــدم السباعي ــرة الق األول لك

أربع مباريات ستكون كالتايل:
مدرسة ابن األمري (مديرية صنعاء 
ــرج  ف ــد  احم ــة  مدرس   × ــة)  القديم

(مديرية السبعني)
ــوم (مديرية  ــس العل ــة شم مدرس
ــريي  الزب ــة  مدرس  × ــر)  التحري

(مديرية الوحدة)
ــز  عبدالعزي ــن  ب ــر  عم ــة  مدرس
ــة  ــارث) × مدرس ــي الح ــة بن (مديري

الريموك (مديرية شعوب)
ــة  (مديري ــة  الهندوان ــة  مدرس
ــرى  سقط ــة  مدرس  × ــني)  السبع

(مديرية بني الحارث).
تصوير/خالد الثور
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