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الوطنية لالتصاالت في مواجهة صعبة مع السد القطري

خطف فريقا يونستيل وأمريكانا 
الرابع عش����ر  اليوم  االضواء في 
لدورة املرحوم عبداهلل مش����اري 
الروضان حيث سحق يونستيل 
منافسه اليوسف بسداسية نظيفة 
فيما لقن أمريكانا فريق املرحوم 
حامد املسباح درس����ا لن ينساه 
بتسعة أهداف وهي النتيجة االكبر 
في الدورة حتى اآلن في حني تغلب 
التسهيالت التجارية على ديوانية 
صالح احلبيب بركالت الترجيح.

وج����اءت انطالقة أمريكانا في 
الدورة كاس����حة حي����ث لم يرأف 
محترفوه املصريون بالعبي املسباح 
وأمطروا شباكهم بتسعة أهداف 
س����جل منها الالعب السوبر وائل 
ابوالقمصان أربعة أهداف ليكون 
جديرا بجائزة أفضل العب التي كان 
يزاحمه عليها زميله املوهوب احمد 
ابوسريع الذي سجل هدفا في اللقاء 
بينما احرز احمد ش����عبان هدفني 

ومحمد مصطفى هدفني. 
ول����م يج����د العب����و أمريكانا 
صعوبات في حسم املباراة مبكرا 
حيث بدا الفارق الفني كبيرا بني 
الفريقني خاصة ان العبي املسباح لم 
يتمكنوا من مجاراة حيوية ونشاط 
محترفي أمريكانا او حتى الصمود 

امام هجومهم املكثف.
وجلأ العبو أمريكانا الى لعب 
الكرة من ملس����ة واح����دة لتجنب 
الصدام بالعبي املس����باح وكسب 

علي عثمان وسمير سيف ورمضان 
غريب ولديواني����ة صالح حبيب 
بيجمان شقيني ومحمد خان واهدر 
أمير توكلي ليتأهل التسهيالت الى 
الدور التالي ويخرج صالح حبيب 

من الدور الثاني.

السد في اختبار صعب

يخوض فري����ق أبيات املطعم 
مبحترفني من إيران أولى مبارياته 
ف����ي مجموعة اخللي����ج للكابالت 
مبواجهة الدعية في ثاني مباريات 
اليوم حيث س����يلتقي في األولى 
الوطني����ة لالتصاالت مع الس����د 
القطري في حني سيصطدم اجلهراء 
بعقبة كاظم����ة في املباراة الثالثة 

واألخيرة.
يدخ����ل فريق أبي����ات املباراة 
معتمدا على النجم اإليراني زهير 
الذي خط����ف األنظار ف����ي العام 
املاض����ي. ويكمل مثلث احملترفني 
اإليرانيني في أبيات حسن خدادة 
ومزيد مليمي الى جانب املواهب 
احمللية علي زمان وحمزة اشكناني 

ومحمد احمد وحيدر كمندر.
أما املواجهة األهم التي جتمع 
الوطني����ة لالتصاالت مع الس����د 
القطري فستكون قمة في اإلثارة 
والندية خاصة ان السد يشارك في 
النسخة الثالثني بحثا عن تدارك 
املستوى املتواضع الذي ظهر عليه 

في العام املاضي.

مساحات من امللعب بأقل عدد من 
التمريرات، ويعد أمريكانا من أفضل 
الفرق التي ظهرت في الدورة التي 
جتيد التمرير القصير في أضيق 
املساحات الى جانب اللعب بشكل 
جماعي خاصة ان بقية الفرق تعتمد 
على العب او اثنني اما في أمريكانا 
فكل الالعبني النجوم لديهم القدرة 

على االختراق والتسجيل.
وظهر مبس����توى جيد الالعب 
ابوالقمص����ان احملترف في  وائل 
الريان القطري واحد أفضل العبي 

كرة الصاالت في مصر وافريقيا، كما 
لعب زميله ابوسريع دورا كبيرا في 
تسريع ايقاع اللعب ونقل فريقه 
الى الناحية الهجومية مبس����اندة 

الالعب النشط احمد شعبان.
في املقابل كان العبو املسباح 
أشبه بالضيوف على املباراة حيث 
غابت خطورتهم الهجومية وانهارت 
صفوفهم سريعا امام قوة وتنظيم 
العبي أمريكانا، واختفت انطالقات 
ثنائي املسباح فرهاد محمد وفيصل 

احلجي.

وس����ار يونس����تيل على نهج 
أميركانا فحقق ايضا فوزا كبيرا 
على اليوسف بستة اهداف سجلها 
محسن زادة هدفني صاحب جائزة 
أفضل العب في املباراة وفادي انور 

هدفني ومجتبي معني هدفني.
وجاءت من طرف واحد حيث 
تسيدها يونستيل هجوما ودفاعا 
من البداية الى النهاية بفضل تألق 
محترفي����ه االيرانيني معني وزاده 
وأمير بقي وجتانسهم مع العناصر 
انور  ف����ي فادي  املتمثلة  احمللية 

احد جنوم املب����اراة وعلي ديوان 
وعبدالعزيز حموده.

وفي اليوس����ف لم يلفت العب 
االنظار اليه بسبب ابتعاد جميع 
الالعبني عن املستوى الرائع الذي 
ظه����روا عليه في مباراتهم االولى 
بال����دورة، ولم يترك يونس����تيل 
فرصة ملنافسه اليوسف للسيطرة 
على الكرة او حتى مجرد التفكير 
ف����ي االنطالق بها لش����ن هجمات 

منظمة.
ويتفق اسلوب واداء يونستيل 

مع أمريكانا في اجلماعية والتنظيم 
اجليد داخل امللعب وتعدد مصادر 
اخلطورة واحلس����م في صفوف 

الفريقني.
وحفلت مواجهة ديوانية صالح 
حبيب مع التس����هيالت التجارية 
باالثارة والندية وش����هدت حتديا 
من نوع خاص بني محترفي ايران 
في حبيب ومحترف����ي مصر في 
التسهيالت التجارية.وكان ديوانية 
صالح احلبي����ب االطرف االفضل 
في الشوط االول الذي شهد تألق 

أكثر م����ن العب وابرزهم بيجمان 
ش����قيني وامير توكلي الذي نال 
جائ����زة افضل العب ف����ي املباراة 
وعمار اشكناني، وجاء هدف حبيب 
عن طريق الالع����ب امير توكلي. 
التسهيالت في الشوط  وانتفض 
الثاني في ظل تألق محترفيه سمير 
سيف ورمضان غريب وعلي عثمان 
وسجل الالعب مصطفى ابوطالب 
هدف التسهيالت في املباراة ليتم 
اللجوء الى ركالت الترجيح. وسجل 
التسهيالت ركالته الثالث عن طريق 

»يونستيل« يخطف األضواء و»أمريكانا« يلتهم المسباح في الروضان

»ماجيك« مشروب الطاقة الطبيعي يرعى البطولة

الزلزلة إلى ربع نهائي معرفي

أعلنت »ماجيك«، مشروب الطاقة الطبيعي عن 
رعايتها لبطولة الروضان الرمضانية لكرة القدم 

والتي حتتفل مبرور 30 سنة على انطالقتها.
وقال لؤي حوران، املدير العام ملصنع الساير 
للمرطبات في حديثه: »تفخر ماجيك بأن تكون 
الراعي في الدورة الثالث���ني لبطولة الروضان 
الرمضانية لكرة الق���دم. إننا نؤمن في رؤيتنا 
بأن تشجيع الشباب على التعبير عن طاقاتهم 
الطبيعي���ة ومواهبهم. ولذل���ك فإننا نفخر بأن 
نكون رعاة هذه البطولة املتميزة واملس���تمرة 

منذ زمن طويل«.
الطاقة  وساهمت رعاية »ماجيك«، مشروب 
الطبيع���ي بإضافة نكهة الطاق���ة واملتعة لهذه 

البطولة. 
اما مسابقة التسديدات التي يرعاها »ماجيك« 
في وقت االستراحة بني الشوطني من االنشطة فقد 
حققت شعبية واقباال كبيرين. وتعتمد مسابقة 
التسديدات على وجود اثنني من املتفرجني يتم 
اختيارهما بسحب اسمائهما من صندوق السحب 

الذي تضمن اسماء اجلمهور. 

ويقوم هذان الشخصان بالتنافس في تسديد 
وتس���جيل االهداف وإدخالها ف���ي فتحات يتم 
تصميمها بقياس���ات مختلفة تناس���ب مختلف 
انواع املهارات لدى املشاركني في هذه املسابقة. 
وميكن للفائزين حس���ب نقاطهم الفوز بجوائز 
نقدية هي 500 د.ك أو 150 د.ك أو 50 د.ك. ولقد 
اصبحت مسابقة التسديدات من االنشطة الشائعة 
واحملبوبة لدى الشباب هذا العام حيث تتيح لهم 
التعبير عن مهاراتهم ومتنحهم متعة اإلحساس 

بالتفوق والنجاح عند حتقيق االهداف.
كما سيقوم احد أفراد فريق ماجيك املشارك 
في البطولة بركل الك���رة الى اجلمهور، بحيث 
يتمكن الشخص الذي يلتقط الكرة من احلصول 
على جائزة فورية م���ن جناح ماجيك املوجود 

في البطولة. 
ولتحقيق الرضا للجميع، توزيع ماجيك الكثير 
من مشروب الطاقة الطبيعي ماجيك مجانا جلميع 

اجلمهور املوجود في البطولة.
كما ستقوم »ماجيك« برعاية فريقها اخلاص 

لكرة القدم والذي يشارك في البطولة.

فجر فريق نووي مفاجأة من 
الثقيل بإخراجه فريق  العيار 
بن���ك اخلليج في الدور الثاني 
م���ن دورة معرفي الرمضانية 
الرابعة لكرة القدم حتت رعاية 
شركة ش���راع الدارة املشاريع 
والتي تقام على ملعب معرفي 
في املنصورية وانتهى الوقت 
االصلي بالتعادل السلبي ولكن 
ركالت الترجيح حسمت التأهل 

لصالح نووي.
الثانية لم  وفي املواجه���ة 
يجد ديوان الزلزلة اي صعوبة 
في اختراق صف���وف التانغو 
وهزمه بثالثية نظيفة بفضل 
جنم املباراة حس���ني الصراف 
الذي امتع اجلمه���ور بفنياته 

العالية.
وفي املب���اراة الثالثة تأهل 

املرحوم احمد عباس على حساب 
املنصورية 2-1 بركالت الترجيح 
بعد انتهاء الوقت االصلي ايجابا 
1-1. وفي آخر املواجهات متكن 
اجلوه���رة القابضة من الفوز 
بش���ق االنفس على الش���هيد 
عبدالرزاق معرفي 2-1 بركالت 
الترجيح بعد التعادل االيجابي 
1-1 وكان اجلوهرة مس���يطرا 
من���ذ بداية املب���اراة بفض���ل 
حتركات جنم الدورات س���اير 
علي ومبع���اونة الثنائي احمد 
باقري وس���الم رحي���ل ولكن 
بعد تس���جي���ل الهدف تراجع 
الفريق واستقبلت شباكه هدف 
التعادل وكاد يخسر املب���اراة 
في الدقائق االخيرة لوال تدخ��ل 
مدربه���م احمد خميس بإجراء 
الالعبني  تعديالت على مراكز 

الى  اللعب ما س���اه���م  خالل 
الترجيح  الى ركالت  وصولها 

وفوز اجلوهرة.
من جهته قال عضو اللجنة 
املنظمة للدورة بدر معرفي ان 
املنافسات اش���تدت في الدور 
الثان���ي بني الفرق وخير دليل 
ان اغلبها حسم بركالت الترجيح 
لقوة الفرق املتنافسة مشيرا الى 
ان الدور ربع النهائي سيكون 
اكثر اثارة وندية داعيا في نفس 
الوقت اجلمه���ور الى حضور 
املباريات لالستمتاع بالفنيات 

العالية لدى الالعبني.
واض���اف ان على كش���افي 
االندية حضور هذه املباريات 
الالعبني  لظهور مجموعة من 
املميزين خالل املباريات واغلبهم 

من صغار السن.

النواف: عالقتي بالدورة لم تنقطع

الخرافي: القطاع الخاص أثبت تفوقه 

اكد رئيس احتاد الشرطة الرياضي والرئيس الفخري للجنة املنظمة 
الشيخ احمد النواف انه ابن من ابناء دورة الروضان التي يعتبرها من 
أهم األحداث الرياضية التي يتابعها الكثيرون في شهر رمضان. واضاف 
ان عالقت����ه بالدورة لم تنقطع وانه على اتصال دائم مع اعضاء اللجنة 
املنظمة ملتابعة سير العمل داخل الدورة والتعرف على األفكار املتطورة 
التي تبتكرها اللجنة املنظمة وتقوم بتنفيذها بالشكل الذي يليق بسمعة 
الدورة. وقال النواف انه من عشاق كرة الصاالت بدليل رئاسته الفخرية 
للجنة املنظمة لدورة الروضان ومتابعته للدورة سواء من داخل صالة 

احتاد كرة اليد او عبر شاشة تلفزيون الوطن.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أمريكانا مرزوق اخلرافي ان القطاع 
اخلاص اثبت تفوقه ومتيزه من خالل جناح دورة الروضان التي يراه 
دليال جديدا على قدرة القطاع اخلاص في التفوق على نفسه من خالل 
شركاء النجاح. وأوضح ان جناح ومتيز دورة الروضان عن غيرها من 
الدورات املتخصصة في كرة الصاالت دفع شركة أمريكانا والعديد من 

شركات القطاع اخلاص لرعاية تلك الدورة.

العربي بطاًل لبراعم الشايع والخالدية يفوز بكأس المناطق
الش����ايع  خطف نهائي دورة 
للبراع����م لكرة الص����االت انظار 
اجلميع والذي اقيم على صالة نادي 
كاظمة حيث توج العربي بطال بعد 
فوزه على كاظمة 1-0 في مباراة 
مثيرة وحماسية للغاية تألق فيها 
الكرة  أن  الناديني واثبتوا  براعم 
الكويتية بخير حيث قدموا مستوى 
عاليا من املهارات الفنية والبدنية 
واجادة التحكم بالكرة واملراوغة 
مما ن����ال اعجاب اجلماهير طوال 
املباراة.وجاءت احداث  ش����وطي 
املباراة متكافئة بني الفريقني ومال 
االداء في الشوط األول الى الدفاع 
والهجمات املرتدة السريعة وفي 
الشوط الثاني متكن علي عثمان 
العب العربي من تس����جيل هدف 
مباغ����ت من تس����ديدة قريبة من 
املرمى خرج بها فريقه فائزا بلقب 
دورة الشايع الول مرة. وادار اللقاء 
احلكمان فاض����ل بوفتني وناصر 
العنزي. وقام طارق الشايع رئيس 
اللجنة املنظمة واسعد عبدالهادي 
نائب رئيس اللجنة ومحمد خليل 
مقرر اللجنة بتسليم كأس البطولة 
للعربي، وضم الفريق كال من: علي 
جراغ وحسن غسان وناصر اديلم 
وعبدالعزيز العوضي وبدر طارق 
وسليمان عبدالنبي ومحمد املختار 
وناصر القبن����دي وعلي عثمان، 
في حني مثل فريق كاظمة نواف 
النصار وبدر محمد وعبدالرحمن 
الفيل����كاوي ومحمد القالف وبدر 
ذكراهلل وعمر البديوي وعبدالعزيز 
الوقيان وفيصل احلربان وطالل 
الكندري. ونال علي فاضل جائزة 
افضل حارس في البطولة في حني 
فاز بدر ذك����راهلل بجائزة افضل 
العب. واعرب علي حسني مدرب 
العربي عن سعادته بفوز فريقه 
الش����ايع والتي يعتبرها  بدورة 
فرصة الكتس����اب العبيه اخلبرة 
البطوالت في  متمنيا تكرار هذه 
كل عام وقدم الشكر لكل العاملني 
في الدورة على حس����ن التنظيم 
واهتمامهم بالبراعم، كذلك الشكر 
الى مدير قطاع الناشئني بالنادي 
العربي خالد القبندي الذي سمح 
باملش����اركة. وفي بطولة املناطق 

اح����رز فريق اخلالدية اللقب بعد 
فوزه على الروضة بخمسة اهداف 
نظيفة في مباراة من جانب واحد 
حيث لم يجد اخلالدية ادنى صعوبة 
في هز شباك الروضة الذي ظهر 
امام الضغط  مستس����لما للغاية 
الهجومي للخالدية والذي اسفر 
عن اهدافه اخلمسة التي سجلها 
عل����ي العربيد )هدف����ان( واحمد 
اخلزمي وعبدالسالم حمود وابراهيم 

املسعود لكل منهم هدف.
وف����از بجائ����زة افضل العب 
عبداحلميد العسعوس����ي العب 
اخلالدية في حني نال علي القالف 
أفض����ل حارس. وق����د مثل فريق 
اخلالدية علي العربيد وعبداحلميد 
العسعوسي وعبدالسالم حمود 
وتوفيق النشمي وابراهيم املسعود 
وعبدالرحمن احلمدان وجاس����م 
العيدان في حني مثل فريق الروضة 
احمد اليحيوح وبدر احلمد وعلي 
العنزي وحمد  القالف وع����وض 
الفرحان وعلي  هاش����م وفرحان 

خليل وطارق العليان.

جمهور غفير حضر املبارياتالشيخ أحمد النواف يسلم إحدى اجلوائز

فريق ماجيك املشارك في الدورة

اإلثارة بلغت ذروتها في مباريات الدورة

براعم العربي مع أعضاء اللجنة املنظمة

فريق اخلالدية يتسلم كأس بطولة املناطق


