
13رياضةرياضةالثــــورة

الثورة/ عبدالرقيب فارع
دور  إىل  ــا  توشك ــق  فري ــل  تأه
ــرة  لك ــح  الصال ــة  لبطول ــة  األربع
القدم التي ينظمها مكتب الشباب 
ــر  التحري ــة  بمديري ــة  والرياض
ــون  يمثل ــب  الع  1600 ــة  بمشارك
ــني ،  ــم ، ناشئ ــات (براع ــالث فئ ث
ــل توشكا بعد  ــاب) ، وجاء تأه شب
ــة من البطولة  فوزه يف دور الثماني
ــذي جمعة عرص أمس  يف اللقاء ال
ــرايف عىل  ــب الشهيد الظ عىل ملع
فريق اتحاد شمالن بنتيجة 1-2 يف 

ــيل فئه الشباب. ع ــا  توشك ــداف  أه ــرز  ــادل التحاد شمالن وأح الدالل فيما ع

ــاع توشكا  ــي الدبعي ، واستط هان
ــن طريق  ــدف الثاني ع ــزاع اله انت
ــاع اتحاد  ــن فيما أض ــدي مجف مه
ــة  نهاي يف  ــزاء  ج ــة  رضب ــالن  شم

املباراة.
ــدي  الزبي ــام  عص ــاء  اللق أدار 
ــودة  الج ــرم  واك ــي  الحلب ــل  ونبي
ــا  وراقبه ــق  محمدعتي ــآ  ورابع

عبدالله املحويتي.
ــة  ــم البطول ــرية ملنظ ــود كب جه
ــر  مدي ــي  البعدان ــد  حمي ــنت  الكاب
مكتب الشباب والرياضة بمديرية 
ــور جماهريي كبري  التحرير وحض

وتفاعل الفت.

الحديدة/ قاسم البعييص
ــت أمس عىل ملعب رشكة القطن  انطلق
ــرة  لك ــة  التنشيطي ــة  البطول ــات  منافس
ــارات الشعبية التي  ــاء والح القدم لألحي
ــا نادي الهالل الساحيل بالحديدة  ينظمه
بمشاركة (40) فريقا يخوضون مباريات 
ــروج املغلوب ، وجمعت  البطولة بنظام خ
ــو واإلخوة  ــاح فريقي ميالن ــاراة االفتت مب
ــوة برضبات  ــرت عن فوز اإلخ والتي أسف
ــت  انته ان  ــد  ــة 1 /4 بع ــح بنتيج الرتجي

املباراة بالتعادل السلبي بني الطرفني.
ــق  ــروي الساب ــم الك ــاراة النج أدار املب
ــب أهيل الحديدة  ــد قاسم محمد الع محم
ــد  أحم ــا  وراقبه  ، ــي  الوطن ــب  واملنتخ

الرجوي وإداريا الكابنت صالح عباد.

إب/ بندر األحمدي
ــة  العام اإلدارة  ــت  نظم
الطالبية  والخدمات  لألنشطة 
بنيابة شؤون الطالب بجامعة 
ــس مباراة ودية جمعت  إب ، أم
ــق  وفري إب  ــة  جامع ــق  فري
ــب كلية  ــم يف ملع ــة القل جامع

العلوم.
ــدت  ــي شه ــاراة الت ويف املب
ــاع  إستط ــاً  جماهريي ــا  زخم
ــل  تسجي إب  ــة  جامع ــق  فري
ــل ال يشء  ــة أهداف مقاب سبع

لجامعة القلم.
وعقب املباراة أكد مدير عام 
ــة والخدمات الطالبية  األنشط
ــارس  ــة ي ــؤون الطلب ــة ش بنياب
ــل  ــاء يمث ــذا اللق ــح أن ه صال

ــن األنشطة  ــد م ــواة للعدي الن
ــي  الت ــة  والثقافي ــة  الرياضي
ستنفذها جامعة إب بمشاركة 

مؤسسات تعليمية أخرى.
ــرياً إىل رضورة املشاركة  مش
الفاعلة من قبل كافة الطلبة يف 
والفعاليات  األنشطة  مختلف 
ــا خالل املرحلة  املزمع تنفيذه
ــا الجهود التي  القادمة ، مثمن
ــم املباراة  ــل حك ــن قب ــت م بذل
ــدادي  الش ــه  عبدالل ــنت  الكاب

والكابنت سليمان الكدهي.
ــب عميد  ــرض املباراة نائ ح
ــوم الصحية  ــة الطب والعل كلي
ــي  القرمط ــة  سني ــورة  الدكت

وعدد من منتسبي الجامعة.
ــل نتيجة  وبعد توقف طوي
ــاد دوري  ــات عديدة ع اشكالي

ــه  ــا دوران ــد باش ــد أحم الفقي
ــاراة  مب ــالل  خ ــن  م ــروي  الك
ــي الثانية والتي  ــف النهائ نص
ــع  ــي قص الرتج ــا  ــب عنه تغي
ليلعب  العدين  ــاد  اتح ليتأهل 

النهائي مع شباب الحزم.
ــد الربملاني  ويف دوري الفقي
ــرة  لك ــس  عبدالقادرالدعي
ــدان الذي  ــة بع ــدم بمديري الق
النهضة بإرشاف  ينظمه نادي 
ــي  ــل للنهائ ــدم إب تأه ــرع ق ف
ــدان والزمالك  فريقا صقور بع
للنهائي ، عقب تغلب الصقور 
ــرب 3 /1 وفوز  ــي مع ــيل قدام ع
ــة ميتم  ــىل الصداق ــك ع الزمال
ــد  بع  4/  5 ــح  الرتجي ــالت  برك
ــت  الوق يف  ــي  السلب ــادل  التع

األصيل.

الثورة/ عبدالرقيب عبدالسالم
ــاء العنيد  ــة القوية ألبن ــم البداي رغ
ــوع الرابع من  ــاح مباريات األسب يف افتت
ــرة القدم التي  ــأس الوحدة لك ــة ك بطول
ــالل الفرتة  ــو خ ــادي 22ماي ــا ن ينظمه
ــو وحصولهم عىل  من 7مارس اىل22ماي
ــم للنقطة 12  ــاط وحصده ــالث النق الث
ــوا الفوز الذي جاء  ــم لم يستحق اال أنه
ــوك بهدفني  ــق الريم ــاب فري ــىل حس ع
ــىل  ع ــب  الشع ــع  ليرتب ــدف  ه ــل  مقاب
صدارة املجموعة األوىل فيما ظل فريق 
الريموك باملرتبة الرابعة برصيد 5 نقاط.

ــاراة  مب ــي  اإلب ــد  العني ــاء  أبن ــدأ  ب
ــات عالية وبروح قتالية  األمس بمعنوي
ــاء ليثمر ذلك  ــرة اللق ــذ إطالق صاف من
الضغط عن تسجيل أول أهداف اللقاء 
ــف عبدالوهاب  ــب يوس ــة الالع بواسط
ــذي  وال ــة  الثاني ــة  الدقيق يف  ــربي  الج
ــز العبي  ــاراة وتحفي ــل املب ــل فتي اشع
ــارس  ــة ح ــن يقظ ــودة لك ــوك للع الريم
ــري كانت لهم  ــيل فضل العام العنيد ع
ــد ملواصلة تألقهم  ــاد وعاد العني باملرص
بهدف تعزيز النتيجة بواسطة الالعب 
ــذي  ال ــربي  الج ــاب  عبدالوه ــف  يوس
ــه ولفريقه، ولم  ــدف الثاني ل سجل اله
ــد  ــوط أي جدي ــذا الش ــة ه ــد بقي تشه
ــرص لينتهي الشوط  ــوى إضاعة الف س

األول بتقدم العنيد بهدفني نظيفني.
ــدرب  ــه م ــوق في ــي تف ــم الثان القس
ــدرب  م ــىل  ع ــودي  الع ــؤاد  ف ــوك  الريم
ــرأ  ق ــث  حي ــيل  النزي ــاض  ري ــد  العني
ــداً ووظف  ــوط األول جي ــات الش مجري
ــوب  املطل ــل  بالشك ــه  العبي ــات  إمكان
ــرت عن  ــريات ناجحة أثم ــرى تغي وأج
هدف التقليص بإمضاء الالعب البديل 

ــد يف الدقيقة 64،  ــد املجاه عماد أحم

ــىل املرمى  ــط الريموك ع ــل ضغ وتواص
ــل النتيجة لكن  ــاوي بغية تعدي الشعب
ــم يتحقق بسبب رعونة التسديد  ذلك ل
واالستعجال الزائد لينتهي اللقاء بفوز 

العنيد بهدفني مقابل هدف.
ــد  سعي ــع  عبدالناف ــاء  اللق أدار 
ــه  وعبدالل ــي  عبدالغن ــى  ومصطف
ــد  ــد عبدالصم ــا محم ــريي ورابع البج
ــا وإداريا  ــف فني ــا أحمد الرشي وراقبه

عادل هاشم.
ــاء  البيض ــاب  شب ــوم  الي ــي  ويلتق
والعروبة، ويبحث الشباب عن تحسني 
ــىل  ع ــة  عين ــة  العروب ــا  فيم ــورة  الص

املنافسة.
ــادي 22مايو  ــاء رئيس ن ــرض اللق ح
ــة  للبطول ــة  املنظم ــة  اللجن ــس  رئي
ــن الشخصيات  ــدد م ــربوي وع ــيل ال ع

االجتماعية والرياضية.
ــة  ــب إب فاكه ــد شع ــري العني جماه
ــة  ــا طيل ــؤازر فريقه ــت ت ــة ظل البطول

املباراة رغم أدائه السيئ.

تصوير/ خالد الثور

صنعاء/ عيل الغرباين
ــت منافسات الدور ثمن  ــق بعد غٍد السب تنطل
ــن  ــة ضم ــدم السباعي ــرة الق ــة ك ــي لبطول النهائ
ــا  ينظمه ــي  الت األوىل  ــة  املدرسي ــاب  األلع دورة 
ــع أمانة العاصمة  ــادي أهيل صنعاء بالتعاون م ن
ومكتب الرتبية والتعليم باألمانة وبرعاية وتمويل 
ــارب  ش ــة  ومجموع ــد  الجدي ــل  الجي ــة  مجموع
ــاري ومجموعة  ــة ومجموعة الحب ورشكة الروض
الكبوس وبمشاركة 670 طالباً وطالبة يتنافسون 
ــة للطالب فقط والشطرنج  يف كرة القدم السباعي

والطاولة والكرة الطائرة للطالبات.
ــي  ــن النهائ ــات ثم ــت منافس ــق السب وتنطل
ــات تجمع  ــع مباري ــة أرب ــرش بإقام ــة ع دور الست
ــاء (مديرية الثورة) ومدرسة  األوىل مدرسة صنع
ــب  ويلع ــة)  القديم ــاء  صنع ــة  (مديري ــوان  نش
ــوب)  ــة شع ــىص (مديري ــة االق ــة مدرس يف الثاني
ــة معني)، أما  ــدة العربية (مديري ــة الوح ومدرس
ــع مدرسة خالد بن الوليد (مديرية  الثالثة فتجم
ــاروق (مديرية شعوب)،  ــر) ومدرسة الف التحري
ــاون  ــة التع ــة مدرس ــة الرابع ــي يف املواجه ويلتق
ــر العييس  ــارث) ومدرسة عم ــة بني الح (مديري

(مديرية السبعني (ب).
ــدور  ــات ال ــس مباري ــت أم ــد اختتم ــت ق وكان
ــر املتأهلني إىل دور الستة  التمهيدي بتحديد آخ
ــا وامليثاق  ــدارس الرثي ــث اكملت فرق م عرش حي
ــرق املتأهلة إىل دور  ــال عقد الف ــم واالنف واملعتص
ــي أقيمت أمس  ــد فوزها يف املباريات الت الـ16 بع
ــرى املنافسات  ــث تج ــة حي ــام البطول ــاً لنظ وفق
ــاراة واحدة، ففازت  ــروج املغلوب من مب بنظام خ
ــىل فريق  ــة) ع ــة الصافي ــا (مديري ــة الرثي مدرس
مدرسة ردفان (مديرية معني) بركالت الرتجيح  3 
/ 1 عقب التعادل السلبي، وفازت مدرسة امليثاق 
ــن العمري  ــىل مدرسة حس ــورة) ع ــة الث (مديري

ــداف مقابل هدف،  ــة التحرير) بثالثة أه (مديري
ــم (مديرية الوحدة)  ــا تغلبت مدرسة املعتص كم
ــة السبعني  ــاذ (مديري ــة سعد بن مع عىل مدرس
ــة  ــت مدرس ــدف، وكسب ــل ه ــني مقاب (ب) بهدف
االنفال (مديرية الوحدة) نظريتها مدرسة احمد 
ياسني (مديرية آزال) بثالثة أهداف دون مقابل.

ــة  الخاص ــرة  الطائ ــرة  الك ــات  منافس يف  ــا  أم
ــدارس مديرية  ــد فاز فريق م ــات فقط فق بالطالب
ــني  ــة مع ــدارس مديري ــىل م ــة ع ــاء القديم صنع
ــة االوىل،  ــوط ضمن املجموع ــني مقابل ش بشوط
أما املواجهة الثانية التي كان من املقرر أن تجمع 
ــة والتحرير فقد  ــدارس مديرية الصافي فريقي م
ــة لتحسب النتيجة  ــب األخري من املواجه انسح

لصالح الصافية.

ــق مدارس  ــوق فري ــة تف ــة الثاني ويف املجموع
ــريه مدارس مديرية  ــة بني الحارث عىل نظ مديري
ــني دون رد، وحسبت نتيجة املواجهة  آزال بشوط
ــق مديرية الوحدة النسحاب  الثانية لصالح فري

خصمه يف اللقاء مديرية السبعني.
ــات يف  ــع مباري ــت أرب ــٍد السب ــد غ ــام بع وتق
منافسات كرة الطائرة حيث يلتقي فريق مديرية 
ــة الثورة، ويلتقي فريق  الصافية مع فريق مديري
ــة التحرير ضمن  ــع فريق مديري ــة معني م مديري
ــة الثانية يلعب يف  ــة األوىل ويف املجموع املجموع
املباراة األوىل فريق مديرية شعوب وفريق مديرية 
ــة فريق  ــاراة الثاني ــي يف املب ــا يلتق ــني فم السبع

مديرية بني الحارث وفريق مديرية الوحدة.
ــق  ــالب حق ــة للط ــرة الطاول ــات ك ويف منافس

ــق مديرية التحرير الفوز عىل نظريه مديرية  فري
ــة الصافية  ــاز فريق مديري ــوب 3 / 1، كما ف شع
ــذات النتيجة،  ــة ب ــاء القديم ــريه صنع ــىل نظ ع
ــني (ب) نظريتها الثورة  وكسبت مديرية السبع
ــة  ــذات النتيج ــت ب ــا تغلب ــة، كم ــة نظيف بثالثي

مديرية الوحدة عىل بني الحارث.
ويف منافسات الشطرنج للطالب التي وصلت 
ــا للجولة الرابعة يعتيل العب مديرية  منافساته
ــان الصدارة بعد  ــة عبدالرحمن الرويش الصافي
حصده ألربع نقاط يليه العب مديرية آزال نرص 
محمد عبده بثالث نقاط ونصف وبذات الرصيد 
ــارث  ــي الح ــة بن ــب مديري ــي الع ــي يأت النقاط
حسام الوصابي، ثم يأتي العب مديرية شعوب 
ــز الثالث بثالث  ــي يف املرك ــن الوصاب عبدالرحم

نقاط.
ــرة القدم  ــدورة يف بطولة ك ــر منافسات ال يدي
ــرازي  الح ــد  ومحم ــي  الشعيب ــر  عم ــن  م ــل  ك
ــرشف  وي ــي  الدندن ــف  ورشي ــي  الرداع ــر  وعم
ــاري، فيما  ــواد النص ــه العماد وف ــا عبدالل عليه
ــي  ــالب هان ــة للط ــرة الطاول ــات ك ــر منافس يدي
ــراد ياسني،  ــال حسن والدويل م الحمادي وجم
ــالب فيديرها عبده  ــات الشطرنج للط أما منافس
ــا يدير منافسات  ــب القديس، فيم البعداني ولبي
ــاء الربوعي وعبري  ــات هن ــرة للطالب ــرة الطائ الك
ــاء  ــا رج ــرشف عليه ــد وت ــة الحدي ــارص ولطيف ن
العرصي، ويدير منافسات كرة الطاولة للطالبات  
ــة السنحاني  ــي وسامي ــرشى السفيان ــن ب كل م
وترشف عليها هدى البيضاني، ويدير منافسات 
الشطرنج للطالبات رؤفة الرشاعي وأمل عبدالله 
تحت إرشاف أحالم اليمني، ويرشف عىل مختلف 
ــام للبطولة أمة  ــات املرشف الع ــات الطالب منافس

السالم الفقيه.

تصوير/ خالد الثور

اكتمال عقد الفرق المتأهلة يف البطولة الكروية وتواصل المنافسات يف األلعاب األخرى

السبت انطالق ثمن نهايئ كرة القدم بدورة األلعاب املدرسية
أتلتيكو يقصي ليسرت ويبلغ نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يفرتس البايرن برباعية

رئيس اتحاد التنس يبحث جوانب التعاون مع نظريه املالزيي

تأهل فريق ريال مدريد اإلسباني 
ــدوري أبطال  ــي ل ــل النهائ للدور قب
ــرن ميونيخ  ــىل باي ــوز ع ــا بالف أوروب
ــىل  ــاء ع ــاء الثالث ــة 2/4 مس بنتيج
ــو، يف مباراة  ــب سانتياجو برنابي ملع

ماراثونية امتدت لـ120 دقيقة.
ــوق  بتف ــيل  األص ــت  الوق ــى  انته
بايرن ميونيخ 1-2، ليعوض خسارته 
ــة ذاتها،  ــاب بالنتيج ــاراة الذه يف مب
ــق امللكي سجل 3 أهداف  إال أن الفري
ــًال  مستغ ــني،  اإلضافي ــني  الشوط يف 
ــه بعد طرد  ــددي ملنافس ــص الع النق

أرتورو فيدال يف الدقيقة 85.
ــان مليًئا بالفرص  الشوط األول ك
ــاع  أض ــث  حي ــني،  للفريق ــة  الضائع
ــني روبن فرصة  ــو ألكانتارا وآري تياج
ــق فقط،  ــرور 6 دقائ ــد م ــة بع مزدوج
بعدها سدد العب الوسط فيدال كرة 

قوية فوق العارضة.
ــت محاوالته  ــا ريال مدريد، كان أم
ــدى مانويل  ــرث خطورة، حيث تص أك
ــي  لدان ــرية  خط ــدة  لتسدي ــر  نوي
ــرى من انفراد  كارفاخال، وفرصة أخ
ــو رونالدو، كما أخرج  تام لكريستيان
ــو  ــدة سريجي ــج تسدي ــريوم بواتن ج
ــط املرمى، ليحرم  ــوس من عىل خ رام

قائد الفريق امللكي من هدف مؤكد.
ــت  كان ــي  الثان ــوط  الش ــة  بداي
ــدة  ــو بتسدي ــا إيسك ــة، بدأه مشتعل
ــم األيمن، بعدها  ــرية بجوار القائ خط
أخرج مارسيلو برباعة تسديدة روبن 
ــى، إال أن النجم  ــط املرم ــىل خ من ع
ــه، وحصل  ــل نشاط ــدي واص الهولن
ــة عرقلة من  ــزاء نتيج ــة ج ــىل ركل ع

كاسيمريو.
ــي  ليفاندوفسك ــرت  روب ــدد  وس
ــرن بهدف  ــاح ليتقدم باي الركلة بنج
أول يف الدقيقة 53، بعدها بثوان أهدر 
فيدال فرصة هدف مؤكد بعد تمريرة 
سحرية من روبن، ثم تسديدة أخرى 
ــا كيلور  ــن ريبريي أمسكه ضعيفة م

نافاس بثبات.
ــرية  مث ــت  كان ــة  ساع ــع  رب ــر  آخ
ــل رونالدو هدف  ــث سج للغاية، حي
ــا  بعده  ،76 ــة  الدقيق يف  ــادل  التع
ــو راموس  ــل سريجي ــني، سج بدقيقت
ــق  الفري ــح  ــاه، ليمن ــأ يف مرم بالخط
ــي، وتنطفيء  ــاري الهدف الثان الباف

فرحة الجماهري املدريدية رسيًعا.
اشتعلت املباراة مجددا بتسديدة 
ــر  نوي ــل  مانوي ــا  أنقذه ــو،  مارسيل
ــة  صعوب ــور  األم زادت  ــم  ث ــة،  برباع
ــرد  للط ــدال  في ــورو  أرت ــرض  بتع
ــة ثانية، ليجرب  ــول عىل بطاق بالحص
ــه  ــارة مهاجم ــىل خس ــي ع أنشيلوت
ــارك  ــي، ليش ــايس ليفاندوفسك األس
ــش، لتعويض  ــوا كيميت ــه جوش مكان
النقص العددي، وتأمني خط الوسط.

يف الوقت اإلضايف، لم يصمد بايرن 
ــخ، وانهار تماما بسبب النقص  ميوني
ــة من طرف  ــون مواجه ــددي، لتك الع
واحد عمرها 30 دقيقة، حيث تصدى 
ــن رونالدو  ــل نوير ملحاولتني م مانوي

وأسينسيو.
ــاراة  املب ــل  قت ــدو  رونال أن  إال 
ــادل يف  ــل هدف التع ــا، بتسجي تمام
ــن الشوط اإلضايف  الدقيقة األخرية م
ــاري  ــق الباف ــم الفري األول، ليستسل
ــرتق  ليخ ــه،  منافس ــام  أم ــاً  تمام
ــرر  ــة، ويم ــاع بسهول الدف ــو  مارسيل
ــًال  مسج ــدو،  رونال ــو  كريستيان إىل 

الهاتريك يف الدقيقة 110.
ــس  وبنف ــني،  بدقيقت ــا  وبعده
ــو أسينسيو  ــو، توغل مارك السيناري
ــي الفريق  ــة وسط مدافع بكل سهول
ــني  يم ــىل  ــرة ع الك ــدد  ــي، وس األملان
ــًال الهدف الرابع،  مانويل نوير مسج
ــالق املدريدي إىل  ــل العم ــد تأه ليؤك

الدور نصف النهائي.
كما بلغ أتلتيكو مدريد اإلسباني، 
ــة دوري أبطال  ــف نهائي مسابق نص
ــع  م ــه  بتعادل ــدم،  الق ــرة  لك ــا  أوروب
ــي اإلنجليزي  ــرت سيت ــه ليس مضيف

1-1 مساء الثالثاء عىل ملعب "كينج 
ــدور ربع  ــوم" يف إياب ال ــاور ستادي ب

النهائي.
ــني  ب ــاب  الذه ــاراة  مب ــت  وكان
ــق  ــوز الفري ــت بف ــد انته ــني ق الفريق
اإلسباني بهدف نظيف حمل توقيع 
ــوان جريزمان  ــه الفرنيس أنت مهاجم

من ركلة جزاء.
ــد  مدري ــو  أتلتيك ــدرب  م ــل  وفض
ــرة  ــدم املخاط ــي ع ــو سيميون دييج
ــاء  ــة يف لق ــة بحت ــة هجومي بتشكيل
ــواء  األج ــات  تبع ــادي  لتف ــاب  اإلي
ــب  ــا صاح ــي يخلقه ــة الت الحماسي
ــب جريزمان  ــىل ملعبه، فلع األرض ع
ــط الهجوم بمساندة من  وحيدا يف خ
البلجيكي يانيك كاراسكو واإلسباني 
ــد الفرنيس  ــاؤول نيجيز، مع تواج س
ــرضم  واملخ ــريو  جام ــن  كيف ــر  اآلخ

فرناندو توريس عىل مقاعد البدالء.
يف  ــل  التسجي ــو  أتلتيك ــح  وافتت
ــيل  الربازي ــع  رف ــا  بعدم  36 ــة  الدقيق
ــن  م ــة  عرضي ــرة  ك ــس  لوي ــي  فيليب
ــاؤول  س ــا  قابله ــرسى  الي ــة  الناحي
ــة لحارس  ــه يف الزاوية املعاكس برأس

مرمى ليسرت سيتي كاسرب شمايكل.
ــي النتيجة يف  ــادل ليسرت سيت وع
ــدد البديل بن  ــا س ــة 61 بعدم الدقيق
ــاع  ــت بالدف ــرة اصطدم ــل ك تشيلوي
ــداف جايمي فاردي  ــت إىل اله ووصل

الذي دكها يف سقاف الشباك.
وأهدر ليسرت مجموعة من الفرص 
الخطرية يف الشوط الثاني عن طريق 
ــم األرجنتيني البديل  فاردي واملهاج
ــوا ليتأكد عدم وجود أي  ليوناردو أول

فريق إنجليزي يف دور األربعة.

الثورة/ أحمد أبوزينه
ــام للتنس  ــس اإلتحاد الع ــى رئي التق
ــب رئيس تطوير التنس  واالسكواش نائ
لغرب آسيا محمد رزق الرصمي برئيس 
ــرياز مهاتري  ــزي للتنس م ــاد املالي االتح
ــان عىل عدة  ــث اتفق الطرف ــد ، حي محم
ــع تخص اللعبة، منها التعاون يف  مواضي

تطوير لعبة التنس األريض والعمل عىل 
انتشارها يف مدارس البلدين.

ــس  رئي ــدى  أب ــاع  االجتم ــالل  وخ
ــس موافقته عىل  ــاد املاليزي للتن اإلتح
ــني  ــب الالعب ــر لتدري ــة معسك استضاف
ــة  إقام يف  ــاون  التع ــك  وكذل  ، ــني  اليمني
ــة يف البطولة  ــني واملشارك دورات للمدرب
ــي  ــا والت ــدول آسي ــس ل ــة للتن املفتوح

ــو  ــر يولي ــالل شه ــا خ ــام يف ماليزي ستق
القادم.

ــدم رئيس االتحاد  ويف ختام اللقاء ق
ــريه  لنظ ــواش  واالسك ــس  للتن ــام  الع

املاليزي درع االتحاد اليمني للعبة.
ــري رئيس االتحاد  حرض اللقاء سكرت

املاليزي.

ــه  ــرن زّين ــام الباي ــايل أم ــأداء مث ب
بثالثية المعة ورقم قيايس تخّطى به 
عتبة هدفه األوروبي الـ100.. "الدون 

كريستيانو" يالمس عنان السماء.
ــر وكأنني فوق القمر"، تعبري  "أشع
يؤكد الغبطة التي يشعر بها الربتغايل 
ــه  ــد تسجيل ــدو بع ــو رونال كريستيان
ــد  ــال مدري ــه ري ــت فريق ــة منح ثالثي
بطاقة العبور إىل نصف نهائي دوري 
ــرن  ــاب باي ــىل حس ــا ع ــال أوروب أبط
ــخ، وجعلت منه أول العب يبلغ  ميوني

عتبة املئة هدف يف املسابقة.
ــن رحلة  ــل األخري م ــدأ الفص ب

ــم بافاريا  ــداف املئة من إقلي األه
ــايض، عندما  ــاً األسبوع امل ذهاب
قلب "الدون" (32 عاماً) تخلف 
ــني 1-2 بثنائية  فريقه إىل فوز ثم

ــة  ملتابع ــب  اللق ــل  حام ــت  رشح
ــه القيايس  ــواره نحو تعزيز رقم مش

والتتويج للمرة الثانية عرشة.
ــل  ــوظ لتسجي ــا محظ "أن ــال:  وق
ثالثة أهداف مهمة وأشعر كأنني فوق 
ــا وأّن أهدافه ساهمت  القمر"، السيم
ــز فريقه بطاقة نصف النهائي  يف حج

ــىل  ع ــة  السابع ــرة  للم
ــه  سعي يف  ــوايل،  الت

أول  ــح  يصب ألن 
ــذ ميالن  ــق من فري
ــام  ع ــايل  اإليط
ــظ  يحتف 1990م 
بلقبه يف املسابقة 

القارية األم.
ومع هدفه الثاني 
ــرن  باي ــى  مرم يف 

ــع  رف ــاء،  الثالث
و  ــد ل نا و ر

اىل  ــده  رصي
ــدف  100 ه
دوري  يف 
 ، ل ــا بط أل ا

ــدور  ــه يف ال ــدف سجل ــا ه ــن ضمنه م
التمهيدي الثالث يف مرمى ديربيتسني 

املجري عام 2005.
ــن  أعل ــة،  الثالثي ــه  تحقيق ــدى  ول
ــاد األوروبي الذي يعتمد  موقع االتح
ــىل املباريات من دور  ــه ع يف إحصاءات
املجموعات وصوًال إىل النهائي، بلوغ 
ــة املئة هدف ليصبح أول  رونالدو عتب

العب يحظى بهذا الرشف.
ــة:  ــاراة املدريدي ــم املب ــول نج ويق
ــاب أنني أعد  ــاراة الذه ــت بعد مب "قل
ــة  نهاي ــغ  ألبل ــيس  نف
ــة  بلياق ــم  املوس
هذا  ــدة.  جي بدنية 
يف  ــه  عانيت ــر  أم
الثالث  ــوات  السن
أو األربع األخرية. 
ــي  أن ــم  األه ــن  لك
ــة  بالراح ــر  أشع
ــىل أرض امللعب وأّن  ع

فريقي يلعب جيداً".
 15 أول  ــدو  رونال ــل  وسّج
ــد  يونايت ــوان  أل ــت  تح ــاً  هدف
الذي حمل ألوانه بني 2003م 
الـ85  ــداف  ثم األه و2009م، 

املتبقية مع ريال مدريد.
ــة، ترك  ــن أهدافه املئ وم
ــه 9 مرات يف  ــدو بصمت رونال
شباك بايرن (كلها يف مرمى 
الحارس مانويل نوير) و23 

مرة يف فرق أملانية.
ــوة عىل  ــدو بق ورد رونال
ــه ومشجعي فريقه  منتقدي
يف آن واحد، والذين اعتربوا 
ــرياً  كث ــد  يجته ال  ــه  أن
ــرة،  الك ــىل  ع ــول  للحص
ــم  منه ــب  أطل "ال  ــًال  قائ
ــب  أطل ــداً،  أب ــوت،  السك
ــالق  ــدم إط ــط ع ــم فق منه

صافرات االستهجان".

رونالدو يتخطى املئوية

ل وريح ي يلي
ــد يف الدقيقة 64،  ــد املجاه عماد أحم

ور وير

توشكا إىل نصف نهايئ بطولة التحرير الكروية 

كسر القدم يبعد نوير حتى نهاية املوسم

انطالق الدوري التنشيطي 
لنادي هالل الحديدة

شباب الحزم واالتحاد يف نهايئ دوري الفقيد باشا بالعدين

العنيد يكسب الريموك يف 
بطولة الوحدة الكروية
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ــاب مانويل نوير حارس  تأكد غي
بايرن ميونيخ عن ناديه حتى نهاية 
املوسم الجاري بعدما تعرض لكرس 
ــارة 4-2 أمام  ــالل الخس يف قدمه خ
ــاب دور الثمانية  ــد يف إي ــال مدري ري

بدوري أبطال أوروبا الثالثاء.
ــع  املوق يف  ــاء  ج ــا  م ــب  وبحس
ــي، أصيب  ــادي األملان ــي للن الرسم
ــاً خالل  ــره 31 عام ــر البالغ عم نوي
ــت اإلضايف أثناء عملية الهدف  الوق
الثالث لكريستيانو رونالدو ليخرس 
ــني  املبارات ــوع  مجم يف   6-3 ــرن  باي

ويوّدع املسابقة.
ــس  ــارل هاينت ــد ك وأك
ــس  رئي ــه،  رومينيغ
البافاري،  النادي 
حارس  أّن 

سريكن  ــت"  مانشاف ــال  الـ"ناسيون
للراحة لفرتة لن تقل عن 8 أسابيع، 
ــه عما  ــاً غياب ــي عملي ــا يعن ــو م وه

تبقى من منافسات املوسم الحايل.
وسيخوض بايرن سبع مباريات 

ــة املوسم  ــى نهاي ــرث حت ــىل األك ع
ــىل  ــّوق ع ــك إذا تف ــاري وذل الج
ــد يف  ــا دورتمون ــه بوروسي غريم

قبل نهائي كأس أملانيا.
ــرح إصابة نوير يف هذا  وستط

ــق  ــاً يتعل ــؤاًال محوري ــت س الوق
ــب  برك ــه  لحاق ــة  إمكاني ــدى  بم

ــي املشارك يف كأس  املنتخب األملان
ــا يف روسيا  ــارات املقرر إقامته الق

يف الفرتة املمتدة ما بني 17 يونيو 
و2 يوليو املقبل.


