
الشعلة يتأهل إىل نهايئ بطولة الشهيد شرف

عمران /عبدالوهاب العشبي 
ــوم  العل ــة  كلي ــا  فريق ــل  أكم
ــد الفرق  ــر عق ــة والصق التطبيقي
ــدور نصف النهائي  املتأهلة إىل ال
من بطولة الرئيس الشهيد صالح 
ــه  ــدم بمحافظ ــره الق ــاد لك الصم

عمران.
ــة العلوم  ــل فريق كلي جاء تأه
ــىل فريق  ــر فوزه ع ــة إث التطبيقي
مجد عمران بأربعة أهداف مقابل 
ــم  ــوم إبراهي ــجل للعل ــة،  س ثالث
ــان الدحاحي  ــني وعدن كرت هدف
ــجل للمجد  وصادق باكر فيما س
ــري العنس  ــي وحم ــري الكحالن من

واحمد عنان.
ــر إثر  ــق الصق ــل فري ــا تأه فيم
فوزه عىل فريق الفقيدين بركالت 
الرتجيح 4/ 3 بعد تعادل الفريقان 
ــلبياً يف الوقت األصيل للمباراة  س
ــرية ولم  ــهدت أحداثاً مث ــي ش الت
يتوقع فيها أكرث املتابعني للبطولة 
ــه  كون ــن  الفقيدي ــق  فري ــروج  خ
ــك العبني مميزين وجمهوراً  يمتل
ــات  مدرج ــش  أنع ــاً  ورائع ــاً  وفي

ــوطيها  ــد املباراة بش ــب املج ملع
ــرص فيهما  ــني اللذين انح األصلي
ــف امللعب  ــني بمنتص أداء الفريق
باستثناء بعض الفرص السانحة 
للتسجيل لينهي الحكم عبدامللك 
ــت األصيل  ــاء الوق ــن انته حمدي
ــان لركالت الرتجيح  ليلجأ الفريق
ــمت يف األخري بوجه  ــي ابتس والت
ــد الفرق  ــر ليكمل عق فريق الصق

املتأهلة إىل نصف  النهائي.
ــر  مدي ــام  ق ــاراة  املب ــب  وعق
ــباب والرياضة  ــب الش ــام مكت ع
ــن  ــد األم ــاوش وقائ ــارك الش مب

ــزي ونائب  ــزي رشف الحم املرك
ــاه عبداملللك  ــه املي مدير مؤسس
ــني  االعب ــم  بتكري ــي  الذيبين
ــم  وه ــات  املباري يف  ــل  األفض
ــم ووليد  ــد هاش ــان محم الالعب
ــه  مؤسس ــن  م ــة  واملقدم ــح  مفل

داري الوطن.
حرض املباراة مدير عام مكتب 
ــالم املاخذي و  ــالم عبدالس اإلع
ــباب  ــب مدير عام مكتب الش نائ
ــنان ومرشف  ــة يحيىس والرياض
ــن  عبدالرحم ــوم  العل ــق  فري

الذيبيني.

محمد النظاري

وجهة نظر
التحكيم اليمني 

ومقومات استمراره

ــه  ــىل أي حكم يف العالم يجد نفس ــهل ع ليس من الس
فجأة بدون دوري أو كأس أو أي مسابقة رسمية، وال يجد 
ــا له غري دوري الحواري أو أي بطولة يقيمها هذا  متنفس

النادي أو ذاك.
ــده يواصل  ــود ذاتية، وتج ــي يعمل بجه ــم اليمن الحك
ــم تتوقف فيها  ــذه الظروف الصعبة التي ل ــه يف ه تدريبات
ــت معها  ــل توقف ــه- ب ــدر رزق ــي مص ــي ه ــات -الت املباري

الرواتب، وهو ما زاد من معاناته.
ــوا موظفني وكانت أجور التحكيم  كثري من الحكام ليس
ــة وأن لديهم أرس  ــة، خاص ــم الحياتي ــم عىل أموره تعينه
ــاعدهم كثرياً..  ــم -وإن تأخرت – تس ــت عوائد التحكي كان

ومع انقطاع املسابقات الرياضية ترضروا بصورة كبرية.
ــي أقامتها  ــاهد الدورة التحكيمية الت ــعدت وأنا أش س
ــط الكابنت  ــود الثالثي النش ــا للحكام بوج ــة العلي اللجن
ــح ومحمد نعمان.. وإقامة مثل  أحمد قائد ومخترص صال
ــازة، فهي من  ــذه األيام خطوة ممت ــذه الدورات خالل ه ه
ناحية ترسل رسالة لآلخرين بأن الحكام مازالوا عىل قيد 
الحياة وينبغي االلتفات إليهم وإعطائهم ولو جزء يسري 

من الرعاية.
ــم يف بالدنا وعىل  ــن تطوير التحكي ــق كثري تحد م عوائ
ــي بدني  ــا والثان ــاب نهائي ــل يف غي ــي واملتمث ــها فن رأس
ــرا  ــم نظ ــكام لتدريباته ــة الح ــال غالبي ــل يف إهم واملتمث
ــون تدريباتهم.. فأكرث  ــز يجعلهم يواصل النعدام أي حاف

من ثالث سنوات وهم خارج إطار الدوري.
ــن ينحتون  ــة الدوليني - الذي ــا -خاص ــر بحكامن نفتخ
ــن لياقتهم،  ــل الحفاظ عىل ما تبقى م ــر من أج يف الصخ
ــم من ظروفهم  ــاركاتهم الخارجية بالرغ ويتألقون يف مش
الصعبة داخلياً.. ومن هؤالء الحكم الدويل هيثم الوليدي، 
الذي أيضاً يواصل دراسته العليا بكلية الرتبية الرياضية 
ــوم به قيادة  ــيد كذلك بما تق ــاء.. وهنا نش ــة صنع بجامع
ــقاف وبقية  ــتاذ الدكتور فتحي الس ــة باألس ــة ممثل الكلي
ــوادر  ــام بالك ــيس، فاالهتم ــكادر التدري ــع ال ــه وجمي نواب
ــايض  الري ــب  والط ــة  واإلداري ــة  والتدريبي ــة  التحكيمي
ــيات التي تنظوي  والنفيس واإلعالم الريايض من األساس

برامج الكلية عليها.
ــقاف ورفاقه  املرشوع الطموح الذي ينوي الدكتور الس
ــعب  ــة، واملتمثل يف التخصص الدقيق وافتتاح ش يف الكلي
ــي أفكار  ــوق العمل، ه ــجم مع متطلبات س ــام تنس وأقس
ــاندتها، كذلك ينبغي  ــاء مس ــىل جامعة صنع ــازة وع ممت
عىل وزارة الشباب والرياضة دعم هذه الخطة الطموحة، 

كون املستفيد األول هي الرياضة اليمنية.
ــن ليايل القدر  ــو الله أن تكون ليلة م ــة مباركة وندع ليل
ــائر بالد  وأن يفرج بها عن اليمن واليمنيني ما هو فيه وس

اإلسالم أجمعني..

رياضة
ــدد ١٩٥٢٨ الع  - ــو ٢٠١٨م  - ٨ ماي ــعبان ١٤٣٩ه  ــاء: ٢٢ ش Tuesday: 22 Sha'aban 1439 - 8 May 2018 - Issue No. 195281010الثالث رياضة

اكتمال عقد املربع الذهبي لبطولة 
الشهيد الصماد بعمران 

تعاون بغداد يتوج ببطولة الشهيد الصماد للناشئني والرباعم
ــئني تحت  توج فريق تعاون بغداد ببطولة فئة الناش
ــهيد  ــات بطولة الش ــن منافس ــة ضم ــنة املندرج 17 س
ــرة القدم  ــاد الرمضانية األوىل لك ــس صالح الصم الرئي
ــة الفنية  ــاتها حالياً عىل مالعب املدرس املقامة منافس
ــئني  ــات الرباعم والناش ــام لفئ ــاء وتق ــة صنع بالعاصم

والشباب والكبار.
ــة  ــة فئ ــداد ببطول ــاون بغ ــق تع ــج فري ــاء تتوي وج
ــئني تحت 17 عاماً عقب فوزه يوم أمس يف نهائي  الناش
ــح 6 / 5 بعد  ــريه العني بركالت الرتجي ــة عىل نظ البطول
ــاء املباراة يف وقتها األصيل بالتعادل اإليجابي 3 /  انته

.3
ــه أحمد ابو  ــجيل عرب العب ــق العني بالتس ــادر فري ب
ــف بالهدف  ــيالن الذفي ــه س ــم عزز زميل ــرص ومن ث من
ــاء  ــداد ضي ــاون بغ ــب تع ــص الع ــل أن يقل ــي قب الثان
ــوط األول بتقدم العني 2  القادري النتيجة لينتهي الش
/ 1، ويف الشوط الثاني عزز فريق العني تقدمه بالهدف 
الثالث الذي أحرزه أحمد أبو منرص ولكن تعاون بغداد 

عاد ألجواء اللقاء وسجل هدفني متتاليني عرب الالعبني 
ــرزاق املطريي لينتهي اللقاء يف وقته  طه النققه وعبدال
ــي 3 / 3، وليحتكم الفريقان  ــيل بالتعادل اإليجاب األص
ــركالت الرتجيح التي انتهت ملصلحة تعاون بغداد 6 /  ل

5 ليتوج بالبطولة.
أدار املباراة نشوان الخوالني.

ــة الرباعم  ــداد (ب) لقب فئ ــاون بغ ــرز فريق تع وأح
ــس يف اللقاء النهائي عىل  ــنة عقب فوزه أم تحت 11 س
ــوج التعاون بكأس  ــني أيضاً بهدفني دون مقابل، ليت الع

البطولة يف هذه الفئة أيضاً.
ــية  ــرة القدم الخماس ــباب لك ــة الش ــا يف دوري فئ أم
ــوز عىل نظريه الهالل 3 / 2،  ــد حقق فريق الفجر الف فق
وتغلب فريق الشهيد الصماد عىل فريق الشباب 9 / 5، 
ــا املباراة الثالثة التي كان من املقرر أن تجمع فريقي  أم
ــبت نتيجتها لصالح  ــد احتس ــي والجربي فق النجمان
ــي 3 / صفر لعدم حضور فريق الجربي مللعب  النجمان

املباراة.

بطولة بيكو الرمضانية بإب تقرتب من الحسم

الوجيه يتوج بكأس جامعة السعيدة بذمار

إب/بندر األحمدي - محمد الورايف
ــو الرمضانية  ــة بيك ــات بطول ــت منافس اقرتب
ــبال املقامة  ــى للرواد واألش ــة لكرة القدم الثالث
ــة إب بدعم  ــاد إب بمحافظ ــادي اتح ــاً بن حالي
ــارف املنصور  ــخصية الرياضية ع ــة الش ورعاي
ــات  ــث وصلت املنافس ــم، حي من مرحلة الحس
ــه كل من فرق  ــذي تأهل إلي ــا إىل دور الـ8 ال فيه
محمد كحيل وأحمد الربيد عن املجموعة األوىل 
ــن املجموعة  ــي ع ــزار املرشق ــداد ون ــيل الح وع
ــن  ــران ع ــود به ــة ومحم ــد الخرب ــة وخال الثاني
املجموعة الثالثة ومحمد صربة وسمري امليتمي 

عن املجموعة الرابعة.
ويف سياق متصل تتواصل منافسات البطولة 
ــي  ــاردو الت ــنوكر والبلي ــة األوىل للس الرمضاني

ــة بنادي  ــاً واملقام ــاركة 80 العب ــت بمش انطلق
ــارف  ــة ع ــخصية الرياضي ــم الش ــاد بدع االتح
املنصوب، حيث تأهل الالعبني جالل الصهباني 
ووليد جواس وحسني عتيق ووليد سيف وعهد 
ــد الذبحاني  ــح العوايض ومحم ــدي وراج الحم
ــات دور الـ16 فقد جاءت  ـــ8، أما مباري إىل دور ال

نتائجها كالتايل:
ــىل الالعب  ــالل الصهباني ع ــوز الالعب ج ف
ــوز مالك  ــريي 2 / صفر، وف ــن العج ــي الدي مح
ــوايف 2 / صفر،  الخباني عىل الالعب محمد الش
ــلطان  ــد طه عىل نظريه س ــب الالعب أحم وتغل
ــد جواس عىل  ــوز الالعب ولي ــار 2 / 1، وف النج
ــني  ــب حس ــن توفيق 2 / صفر، وكس نظريه حس
ــي 2 / 1، كما تغلب  ــؤاد عبدالغن ــق نظريه ف عتي
ــريه رياض  ــيف عىل نظ ــد محمد س ــب ولي الالع

عشه 2 / صفر، وفاز الالعب عهد الحمدي عىل  
ــب راجح العوايض  ــاض الخطيب 2 / 1، وكس ري
ــد  ــاز محم ــر، وف ــرضاب 2 /صف ــم ال ــريه اده نظ
ــى  ــي 2 / 1 ويحي ــاد الخبان ــىل إي ــي ع الذبحان
ــد  ــربح 2 / 1، ومحم ال ــل  ــىل أصي ــوايض ع الع

الذبحاني عىل يحيى العوايض 2 / صفر.
ــعلة إىل نهائي  من جانب آخر تأهل فريق الش
ــن الرمضانية  ــهيد محمد رشف الدي بطولة الش
ــىل ملعب  ــاتها ع ــدم التي تقام منافس ــرة الق لك
ــىل  ــوزه ع ــر ف ــة إب اث ــاء بمدين ــة العلي الجبان
ــني يف املباراة التي  ــعب بهدفني نظيف نظريه الش

جمعتهما أمس.
ــان وراقبها فكري طه  ــاراة أحمد نعم أدار املب

ويارس املجاهد.

ذمار/ عادل الطيش
ــعيدة إثر فوزه عىل فريق رواد ذمار  توج فريق أصدقاء الوجيه بكأس جامعة الس
ــبأ ذمار يف  ــب األحمر بنادي نجم س ــذي جمعهما عرص أمس عىل امللع ــاء ال يف اللق
اللقاء الذي نظمته جامعة السعيدة بذمار برعاية وأرشاف مكتب الشباب والرياضة 

باملحافظة ..
ــعينيات من القرن املايض بقيادة الثالثي عيل  ــهد تنافسا بني رواد التس اللقاء ش
ــل األلفني بقيادة النجوم احمد  ــان  ورواد جي الرباق ويحيى الوريث وعبدالله وحش

الوجيه ومحمد العزي غانم ومحمد الجهمي وعبدالله الصباري..
ــام الزمن الجميل  ــات كروية أعادت إىل األذهان أي ــث قدم نجوم الفريقني ملح حي
ــلس للكرة وترجمة الفرص إىل  للكرة الذمارية لكن فارق اللياقة البدنية والتناقل الس
ــجيله  أهداف بدأها النجم الفتحاوي محمد الجهمي من فريق أصدقاء الوجيه بتس
ــقف مرمى  ــكنت س ــدف األول عرب كرة قوية أطلقها من منتصف ملعب الرواد س اله
ــوى أربع دقائق حتى اضاف الجهمي  الحارش املخرضم محمد القفييل .. ولم تمر س
ــريا يف التصدي لكل  ــد طيبه كث ــا تألق الحارس خال ــه ولفريقه فيم ــدف الثاني ل اله

محاوالت الرواد لزيارة شباكه ..

ــبه املطلقة مع تسجيل  ــيطرتهم ش ــوط الثاني فرض أصدقاء الوجيه س ويف الش
ــم وعبدالله  ــد العزي غان ــه ومحم ــاهري واحمد الوجي ــري الش ــطة من ــة بواس رباعي
ــجيل هدفني  ــفرت هجماتهم عن تس ــط العبوا الرواد كثريا واس ــاري، فيما نش الصب

بواسطة يحيى الوريث  وعيل البهلويل يف شباك الحارس عادل الطيش ..
ــني احمد الصويف  ــباب والرياضة حس ــاء قام مدير عام مكتب الش ــام اللق ويف خت
ــودة بجامعة  ــان الج ــس مركز ضم ــيني رئي ــعيدة خالد الحس ــة الس ــر جامع ومدي
السعيدة ورئيس جامعة السعيدة نبيل املغربي ومحمد سعد البعداني مدير االعالم 
ــاء الوجيه  ــث  بتكريم فريق اصدق ــاب الوري ــن عبدالوه ــة واالعالمي حس بالجامع

بكاس جامعة السعيدة ..
ــدرب محمد صالح املنحي مع  ــاراة بني براعم ذمار بقيادة امل ــت قد أقيمت مب وكان

براعم شباب رصابه تحت سن 14 واسفرت عن فوز براعم ذمار بهدف وحيد ..
ــران ) مع فريق  ــباب رصابه (جه ــي  عرص اليوم فريقي ش ــياق يلتق ويف ذات الس
ــباب والرياضة بمحافظة  ــس ) يف لقاء ينظمه مكتب الش ــل بالليس (ميفعة عن األم
ــة الرمضانية  ــاب الرياضي ــش دورة األلع ــىل هام ــنبان ع ــهدار س ــار عىل كاس ش ذم

السنوية األربعة ..

غدًا .. منتخب املغرب يسافر إىل روسيا

إىل  ــرب  املغ ــب  منتخ ــة  بعث ــادر  تغ
روسيا، غداً األحد، للمشاركة يف نهائيات 
كأس العالم الذي ستنطلق يوم 14 يونيو 

الجاري.
ــود، اليوم آخر  ويخوض منتخب األس
ــتونيا قبل السفر إىل  مباراة ودية أمام إس

روسيا.
ــب املغربي  ــاض املنتخ ــبق أن خ وس
ــت بالتعادل  ــام أوكرانيا وانته ــني أم وديت

ــلوفاكيا  ــوز عىل س ــل أن يف ــلبي، قب الس
.(2-1)

وسيقيم املنتخب للمغربي يف منتجع 
ــوض املباراة األوىل  ــج، قبل أن يخ فوروني
ــان بطرسربج،  يف املونديال أمام إيران بس

الجمعة املقبل.
يشار إىل أن منتخب املغرب يتواجد يف 
ــة باملونديال، إىل جانب  املجموعة الثاني

منتخبات إيران والربتغال وإسبانيا.

الثورة/ أمين الظاهري
يلتقي عرص اليوم السبت عىل ملعب 
ــهيد  ــيل بصنعاء فريقا الش النادي األه
ــات  ــي و22 مايو يف نهائي منافس الصيف
ــة ضمن دورة  ــرة القدم املندرج بطولة ك
ــز عبدالغني  ــهيد عبدالعزي ــاب الش ألع
ــهر  التي ينظمها النادي األهيل خالل ش

رمضان املبارك.

وكان فريق الشهيد الصيفي قد حجز 
ــر  ــي إث ــدور النهائ ــور إىل ال ــة العب بطاق
ــي عىل فريق  ــوزه يف لقاء نصف النهائ ف
ــوك بهدفني لهدف، فيما جاء تأهل  الريم
فريق 22 مايو إىل النهائي إثر فوزه فريق 

الشهيد الصماد بركالت الرتجيح.
الجدير ذكره أن منافسات بطولة كرة 
ــهيد  ــام ضمن دورة ألعاب الش القدم تق

ــملت إىل  ــز عبدالغني التي ش عبدالعزي
ــدم لفئة  ــرة الق ــة بطولة ك ــا إقام جانبه
األشبال، وبطولة كرة السلة، وبطولة كرة 
الطاولة، باإلضافة إىل األنشطة الثقافية 
ــيل بصنعاء   ــادي األه ــي ينظمها الن الت
ــوايل بدعم من  ـــ 35 عىل الت ــختها ال نس
ــاري وأوالده  ــة الحاج عيل الحب مجموع

الصناعية والتجارية.

البيضاء/ محمد املشخر
دوري   كأس  ــوك  الريم ــق   فري ــرز  أح
ــد صالح   ــريي وفه ــد النم ــن محم الفقيدي
ــدم بمدينة رداع  ــارع الرمضاني لكرة الق ف
ــة رداع وبرعاية  ــق نخب ــه فري ــذي نظم ال
ــخصية الرياضية والشبابية محمود  الش

الكهايل، وشاركت فيه 10 فرق.
ــوزه عىل  ــوك إثر ف ــج الريم ــاء تتوي وج
فريق القادسية بركالت الرتجيح 6 / 5 بعد 
ــه يف الوقت األصيل  ــدف ملثل ــا به تعادلهم
ــي جمعتهما عىل  ــن املباراة النهائية الت م

ملعب اتحاد الصافية.
ــام مكتب  ــام مدير ع ــاراة ق ــب املب وعق
ــارص  ن ــة  باملحافظ ــة  والرياض ــباب  الش

ــامي ومدير فرع الشباب برداع كمال  الغش
ــخصية  اليوبي وداعم وراعي الدوري الش
ــايل  الكه ــود  محم ــبابية  والش ــة  الرياضي
ــريي   ــد النص ــة خال ــب الثقاف ــر مكت ومدي
ــني رداع  ــان للمتفوق ــة جمع ــر ثانوي ومدي
ــوك  ــق الريم ــم فري ــث، بتكري ــد الوري أحم

بكأس الدوري وامليداليات الذهبية، وكأس 
ــق  لفري ــة  الفضي ــات  وامليدالي ــف  الوصي
ــليم كأس الفريق   ــم تس ــا ت ــية، كم القادس
املثايل لفريق 30 نوفمرب، ونال كأس أفضل 
ــايش باإلضافة  ــب محمد الري العب الالع
إىل مبلغ مايل، وكأس أفضل حارس ومبلغ 
ــف العماد، وكأس هداف  مايل لالعب يوس
ــه  ــب  عبدالل ــايل لالع ــغ م ــدوري ومبل ال
ــداف، وكأس الالعب  ــوادي برصيد 6  أه ال
املثايل ومبلغ مايل لالعب احمد الرضيبي، 
وكأس أفضل دفاع  ومبلغ مايل لالعب عيل  
ــم لجان  ــا تم تكري ــعودي، كم ــالح املس ص
التحكيم والتنظيم واإلعالم واملعلقني وكل 
من ساهم ودعم وتعاون يف إنجاح الدوري.

اليوم.. الصيفي ومايو يف نهايئ كروية الشهيد عبدالغني باألهلي

الريموك بطل دوري النمريي وفارع برداع 

األهلي يعتلي الصدارة بالفوز على الطليعة

الرشيد يكسب الصقر ويبعده عن التتويج بلقب البطولة الرمضانية بتعز
تعز/عبدالسالم فارع

ــة مبدعة  ــمفونية كروي ــز س ــيد تع ــة رش ــور الحامل ــزف نم ع
ــور وحرمانهم من  ــم مخالب الصق ــتطاعوا من خاللها تقلي اس
ــي كانت قاب  ــرة القدم الت ــز الرمضانية لك ــج ببطولة تع التتوي

قوسني أو أدنى من الذهاب بكأسها الغالية إىل خزائن الصقر.
ــىل ملعب  ــني ع ــت الفريق ــي جمع ــس الت ــة أم ــي مواجه فف
ــهداء بتعز والتي توقع الكثريون بأن تؤول نتيجتها لصالح  الش
ــتوى  ــيد كانوا عند مس ــان الرش ــهولة إال أن فرس ــور بس الصق
ــور ومنارصيهم  ــمفونية ليذهلوا الصق ــوا س ــاء، حيث عزف اللق
ــرض  ــتطيل األخ ــل املس ــار داخ ــن االنتش ــة األداء وحس بروع
ــم محمد  ــن فيه مدربه ــي الذي أحس ــوط الثان ــة يف الش خاص
ــن خاللها كل من  ــة تمكن م ــكيلة املثالي ــيبه توظيف التش الش
ــلطان وإبراهيم الشاذيل وأكرم العاقل والواعد وجدي  صالح س
أمني (كابنت منتخب الناشئني) إضافة إىل املهاجم صدام قاسم 
ــى الصقراوي  ــعيد تهديد املرم ــع األلعاب بندر محمد س وصان
ــا محاوالت  ــن خطورته ــد يف الحد م ــة لم تج ــرث من هجم يف أك
وتحركان الصقراويني زاهر عيل يحيى ومعاذ املزجاجي وحمزة 

ــيم املقطري وأحمد عبدالغني ليتواصل ضغط  الشحمي ووس
ــن الالعب  ــاب حتى تمك ــق واألجن ــدروس عرب العم ــيد امل الرش
ــبكة الصفراء بكرة ذكية وماكرة  ــعيد من لدغ الش بندر محمد س
معلنا عن تسجيل الهدف األول لفريقه والذي جاء لريفع وترية 
ــب اآلخر وذلك يف  ــا يف الجان ــه ويقلصه ــوف فريق األداء يف صف
ــق حتى صدم  ــوى ثالث دقائ ــة 26، ولم تمض س ــع الدقيق مطل
ــم ليطفئ من  ــيد بن قاس الجميع بهدف ثان أحرزه صدام الرش
ــات الصقراوية ويحرم الصقور من الوصول إىل  خالله الطموح

منصات التتويج.
ــابات البطولة التي باتت  هذه النتيجة جاءت لتغري كل حس
ــداً األحد حيث ال بد  ــيد وأهيل تعز عرص غ ــة بلقاء الرش مرهون
ــوًال إىل تحقيق البطولة أما األهيل  ــور من تجاوز اللقاء وص للنم

صاحب النقاط السبع فيكفيه التعادل إلحرازها.
أدار املباراة حسن مرشد ونضال القديس ومهدي راشد وطه 

البورة وعبدالقادر الرشيف.
ــوزه يوم أمس  ــدارة البطولة بف ــد اعتىل ص ــيل تعز ق وكان أه

األول عىل نظريه الطليعة بهدف وحيد.
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