
09 الثــــورةرغاضئ
طريقة البلد المستضيف  تطغى على حفل االفتتاح:

الدب الروسي يحقق البداية املطلوبة يف كأس القارات ذمار/ الطيش
ــب وكأس  ــن رداع بلق ــدي م ــق األحم ــوج فري ت
ــرة الطائرة  ــهيد عبدالكريم  ذعفان للك ــة الش بطول
ــة بمحافظة  ــباب والرياض ــي نظمها مكتب الش الت
ــىل فريق  ــي ع ــاء الختام ــوز يف اللق ــد الف ــار بع ذم
ــة يف اللقاء  ــواط نظيف ــة أش ــان بثالث ــهيد ذعف الش
ــب نادي نجم  ــا عرص أمس عىل ملع الذي جمعهم

سبأ ذمار.
ــة بوجود  ــة فرتاته خاص ــريا طيل ــاء كان مث اللق
ــريا باألداء  ــتمتعت كث ــري الغفرية والتي اس الجماه
ــة  ــان وخاص ــه الفريق ــذي قدم ــي ال ــري والراق الكب

ــواط اللقاء الثالثة  ــوم األحمدي الذين انهوا أش نج
ملصلحتهم بواقع: 25 / 18، 26 / 24، 25 /23.

ــني احمد  ــوان حس ــام األخ ــاء ق ــام اللق ويف خت
ــة  والرياض ــباب  الش ــب  مكت ــام  ع ــر  مدي ــويف  الص
باملحافظة ومحمد عبدالكريم ذعفان بتكريم فريق 
ــهيد ذعفان  ــة وفريق الش ــكأس البطول األحمدي ب

بكأس املركز الثاني.
حرض اللقاء وكيل محافظة ذمار محمد محمد 
ــر عام مكتب املالية عبدالله الثاليا  عبدالرزاق ومدي
ورئيس لجنة الخدمات باملجلس املحيل باملحافظة 
ــادق املرصي وعضو املجلس  ــس نادي الفتح ص رئي

املحيل باملحافظة عبدالحكيم وهبي مسعود.

الثورة/عبدالرقيب فارع
ــاراة  ــارث إىل املب ــي الح ــق  بن ــل فري تأه
ــة  الكروي ــاء  صنع ــعب  ش ــة  لبطول ــة  النهائي
ــعب  ــة األوىل التي ينظمها نادي ش الرمضاني

صنعاء.
إىل  ــارث  الح ــي  بن ــق  فري ــل  تأه ــاء  وج
النهائي بفوزه أمس عىل نظريه عرفان بهدف 
وحيد، حيث جاء شوط اللقاء األول ملصلحة 
ــدم عرب ماهر  ــجل هدف التق بني الحارث وس
ــدم بني  ــوط األول بتق ــي الش ــم لينته إبراهي
ــوط الثاني  الحارث بالهدف الوحيد، ويف الش
ــات  ــض الهجم ــود بع ــع وج ــان م ــوق عرف تف
ــارث إال أن كل الكرات  ــدة لفريق بني الح املرت
ــدة انتهت  ــبب العصبية الزائ ــة وبس العرفاني
ــم اللقاء  ــبات الثالث ليعلن حك ــارج الخش خ
ــة املباراة بفوز فريق بني الحارث صفر /  نهاي
1 ليتأهل إىل النهائي الذي سيواجه فيه فريق 

جمعية مشكاة الخري.
ــة بني  ــر مديري ــس مدي ــاء األم ــرض لق ح

ــرة بنادي  ــام عجالن ومدير الك ــارث عص الح
ــالن  عق ــزي  ورم ــيبان  ش ــى  يحي ــعب  الش

وجمهور كبري.
ــة  البطول ــار  إط ويف  ــل  متص ــياق  س ويف 
ــعب  ــم ش ــة األوىل لرباع ــة الرمضاني الداخلي
ــاب  ــاء واملقامة  يف صالة النادي ولحس صنع
ــس األول  ــت أم ــرية أقيم ــل األخ ــة قب الجول

ــاراة األوىل  ــات، ففي املب ــة ثالث مباري الجمع
ــد  ومحم ــعيبي  الش ــى  يحي ــا  فريق ــى  التق
ــق  فري ــوز  بف ــاراة  املب ــت  وانته ــرازي  الح
الشعيبي بنتيجة 2 / صفر حيث سجل هديف 
ــماخ  ــالم القالم و ش ــعيبي  عبدالس فريق الش
ــعيبي  ــع فريق الش ــة رف ــذه النتيج ــيل وبه ع
ــدارة الدوري،  ــة يف ص ــده إىل (12) نقط رصي

ــا عبدالكريم  ــة التقى فريق ــاراة الثاني ويف املب
ــت املباراة  ــريش  وانته ــيس وأحمد الع الخمي
ــجل لفريق الخمييس  بالتعادل 1 / 1 حيث س
ــريش احمد  ــجل لفريق الع ــد وس ــوزي خال ف
ــق العريش  ــذه النتيجة رفع فري ــب، وبه حاج
ــده إىل (8) نقاط وفريق العريش إىل (8)  رصي

نقاط.
ــى  يحي ــق  فري ــاز  ف ــة  الثالث ــاراة  املب ويف 
ــعيد 4 /  ــي عىل فريق محمد عبده س الكحالن
ــق الكحالني زين  ــداف فري ــجل أه 2 حيث س
العابدين (هدفني) ويونس االحمدي وراكان 
ــجل هديف فريق محمد عبده سعيد  رشيم، وس
ــد، وبهذا  ــى الجني ــيف املضفري ومصطف س
ــق الكحالني رصيده إىل (12)  الفوز يرفع فري
ــعيبي بنفس  ــق الش ــاوياً مع فري ــة متس نقط
ــا تذيل فريق  ــدارة الرتتيب فيم الرصيد يف ص

محمد عبده سعيد الرتتيب.
ــة الفائز  ــرية هوي ــتحدد الجولة األخ وس
ــي  والت ــي  الثان ــز  املرك ــب  وصاح ــة  بالبطول

ستقام يوم غد االثنني.

البيضاء/محمد املشخر
ــاراة النهائية لدوري الفقيد  ــيد إيل املب تأهل فريق العروبة والرش
ــرة القدم  ــنوي الثامن لك ــي الرمضاني الس ــيل الحميقان عيدوس ع

للفرق الشعبية بمحافظة البيضاء.
ــوزه عىل  ــاراة النهائية بعد ف ــة للمب ــق العروب ــل فري ــاء تأه وج
ــاء املباراة  ــح 7 / 6 بعد انته ــالل الرشية برضبات الرتجي ــه ه منافس
ــا خطف فريق  ــني لكل منهما، فيم ــيل بالتعادل بهدف ــا األص يف وقته
ــق النخبة  ــوزه عىل نظريه فري ــل الثانية بعد ف ــة التأه ــيد بطاق الرش

برضبات الرتجيح 6 / 5  بعد انتهاء املباراة يف وقتها األصيل بالتعادل 
االيجابي بهدف ملثله.

ــني ومحمد جعبل  أدار اللقاءين صالح الواحدي وجالل املحس
ــىل البطولة  ــارس اليحوي البحر ويرشف ع ــزي القربي وي واحمد ع

عبدالله عيدروس الحميقاني.

ــارات  الق كأس  ــة  بطول ــبت  الس ــس  أم ــدأت  ب
ــان  ــاح رائع عىل ملعب س ــل افتت ــدم بحف ــرة الق لك
ــع لـ68 ألف  ــح مؤخرًا ويتس ــربج، الذي افتت بطرس

متفرج.
ــم إغالق  ــده يف البطولة، وت ــن تواج ــزز األم وع
ــكي أمام حركة  ــرة كريستوفس ــة ملعب جزي منطق
ــاراة االفتتاحية التي  ــن أجل املب ــرور املعتادة، م امل

جمعت روسيا ونيوزيلندا.
ــدأ حفل  ــا عندما ب ــب ممتلًئ ــف امللع وكان نص

االفتتاح قبل املباراة بساعتني.
ــاء  ــرق الغن ــو بف ــن 1500 عض ــرث م ــارك أك وش

ــادات  ــتا ع ــة، عكس ــة ورقص ــص يف أداء أغني والرق
روسيا وتاريخها وثقافتها وطبيعتها.

يف  ــاركة  املش ــات  املنتخب أن  ــر  بالذك ــر  الجدي
ــىل مجموعتني حيث تضم األوىل  البطولة موزعة ع
منتخبات روسيا (املستضيف) ونيوزيلندا (بطل 
ــيك  ــيا) والربتغال (بطل أوروبا) واملكس أوقيانوس
ــد يف املجموعة  ــا تتواج ــكاكاف)، بينم ــل كون (بط
ــييل  ــا (بطل العالم) وتش ــات أملاني ــة منتخب الثاني
ــل إفريقيا)  ــكا) والكامريون (بط ــل كوبا أمري (بط

وأسرتاليا (بطل آسيا).
ــرويس، فالديمري  ــن الرئيس ال ــه، أعل من جانب

بوتني، افتتاح البطولة رسمًيا من ملعب املباراة.
ــيا  ــه، بأن تكون روس ــني، خالل كلمت ــد بوت ووع
ــأن "الرياضة هي  ــا للجميع"، وأقر ب ــًدا مفتوًح "بل

من توحد الدول".
ــعوب  ــع: "تهدف كرة القدم إىل توحيد الش وتاب
ــب النظيف"،  ــدق واللع ــد قيم الص ــارات، وتؤك والق
ــوف  الضي أن  ــد  "متأك ــري:  للجماه ــني  بوت ــال  وق

سيجدون أن روسيا مفتوحة للجميع".
ــق املنتخب الرويس  ويف املباراة االفتتاحي حق
ــه األوىل بتغلبه عىل  ــن مبارات ــف، املطلوب م املضي
ــبت عىل  ــب النيوزيلندي -2صفر أمس الس املنتخ

ملعب سان بطرسربج بافتتاح منافسات املجموعة 
األوىل.

ــال هدف  ــكل بوكس ــدي ماي ــرز النيوزيلن وأح
ــى فريقه  ــأ يف مرم ــق الخط ــن طري ــاراة األول ع املب
ــمولوف الهدف  ــاف فيدور س ــة 31، ثم أض بالدقيق
ــدر املنتخب الرويس  ــة 69، ليتص ــي يف الدقيق الثان
املجموعة مؤقتا بانتظار املباراة الثانية التي تجمع 

بني الربتغال واملكسيك اليوم األحد.
ــن املجموعة  ــاراة ثانية ضم ــا تقام اليوم مب كم

الثانية وتجمع الكامريون وتشييل.

األحمدي بطال لكأس الشهيد ذعفان للكرة الطائرة بذمار

بني الحارث يتأهل إىل نهايئ بطولة شعب صنعاء الرمضانية

العروبة والرشيد إيل نهايئ بطولة الفقيد الحميقاين بالبيضاء

تنظمها وزارة الشباب تنظمها وزارة الشباب 
ــة بالتعاون مع  ــة بالتعاون مع والرياض والرياض

صحيفة ٹصحيفة ٹ
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كتابة إجابات املسابقة للحلقات كتابة إجابات املسابقة للحلقات 
ــالها  ــح وإرس ــٍط واض ــني بخ ــالها الثالث ــح وإرس ــٍط واض ــني بخ الثالث

دفعة واحدة إىل العنوان التايل: دفعة واحدة إىل العنوان التايل: 
 - ــة  والرياض ــباب  الش - وزارة  ــة  والرياض ــباب  الش وزارة 
ــة  الرمضاني ــعرية  الش ــابقة  ــة املس الرمضاني ــعرية  الش ــابقة  املس
ــد  بري ــدوق  صن ــوى)  أق ــن  ــد (اليم بري ــدوق  صن ــوى)  أق ــن  (اليم
((15961596) أو صندوق بريد () أو صندوق بريد (1206412064))

ــع اللقب  ــم الثالثي م ــة االس ــع اللقب كتاب ــم الثالثي م ــة االس كتاب
ــخصية أو جواز  ــخصية أو جواز ورقم البطاقة الش ورقم البطاقة الش

السفر.السفر.
ــي اإلجابات هو  ــي اإلجابات هو آخر موعد لتلق آخر موعد لتلق

نهاية شهر ذو القعدة نهاية شهر ذو القعدة 14381438هـ .هـ .

الزيدّية ِســجــِن  عــن  سلهم 

بــاغــتــه تــهــامــةَ  ارض  ـــي  ف

ــدوا ــي ُب ــاءِ ا عــشــراتُ الــســجــن

لــيــضــاعــف مــحــنــة مــظــلــومٍ

ً ـــا قــبــحَ اجلــــرم ويــــا عــــارا ي

يوقفهم ــاً  ــوت ص نسمع  ــم  ل

هدفاً ـــدوا  غ الــســجــنــاءَ  حتى 

ـــاً ـــاب ــح إره ــاف ــك ـــل أنــــت ت ه

إرهـــــابٍ مــنــبــعُ  انــــك  أم 

قصفوا مــتــى  ــوم  ــي ــال ب ـــدد  ح

ــه صــــارت َمــروّيــة ــُت ــص ِق

الهمجية الــغــارات  قــصــفُ 

ــنسيّة املـَ القضبانِ  خلف 

لضحية ــفٌ  ــص وق الــســجــنُ 

ــني األممـــيـــة ــب ــج ــق ب ــح ــل ي

عبثية ـــح  ـــذاب م ـــن  ـــدي وي

البشرية؟ ضمير  ــات  م ــل  ه

ــيــة؟ ـــــداف املــدن ـــط األه وس

ــك الــوحــشــيــة ــي ــل ف ــأص ــت ت

الزيدية؟ سجنَ  تمةِ  العَ في 

ة (2323))
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