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مواجهات صعبة وحاسمة في الدور نصف النهائي

يصل ف���ي الثالثة والنصف 
عص���ر اليوم قطار منافس���ات 
بطول���ة »الوطنية« لالتصاالت 
القدم  العاشرة خلماسيات كرة 
داخل الصاالت الى محطته قبل 
االخيرة وكانت منافسات الدور 
ربع النهائي ملنافسات املجموعة 
االولى قد تواصلت عصر امس 
التأهل  لق���اءا  اقيم  االول حيث 

للدور قبل النهائي اللذان جمعا 
فريقي الوطنية »أ« واسيج في 
أول املباريات بينما واجه فريق 
مش���اريع اخلير، فونو في آخر 

اللقاءات.
ش���هد اللق���اء األول تفوق���ا 
ملحوظا للوطني���ة لالتصاالت 
منذ البداية على الرغم من ادراك 
الهدف االول للفريق عن طريق 

أحمد يسري في الدقيقة االخيرة 
من عمر الشوط األول الذي انتهى 
بتقدم الوطنية لالتصاالت بهدف 

واحد لال شيء.
الثاني  ومع انطالق الشوط 
افتتحه يس���ري مجددا  ال���ذي 
الثاني لفريقه  الهدف  بتسجيل 
ليضمن »الوطنية« نسبيا الصعود 
ومن ثم يبدأ الفريق بتهدئة امللعب 

حيث اعتمد الالعبون على التأمني 
الدفاعي وتنفيذ الهجمات املرتدة 
السريعة التي اسفرت ايضا عن 
الثالث للفريق،  الهدف  تسجيل 
ومع الدقيق���ة االخيرة من عمر 
اللقاء ينجح اسيج في تسجيل 
هدف حفظ ماء الوجه عن طريق 
يوسف خالدي من اختراق ناجح 
لدفاعات »الوطنية« وتس���ديدة 

قوي���ة خدعت احل���ارس امين 
عبدالرحمن لينتهي اللقاء بفوز 

الوطنيه »أ« 1-3.
وف���ي ثاني لق���اءات اول من 
ام���س واصل مش���اريع اخلير 
املمتعة ملتابعي  تقدمي عروضه 
منافس���ات البطولة حيث جنح 
في اكتساح فونو بخمسة أهداف 

مقابل هدفني.

مشاريع الخير يكتسح فونو بخماسية وأسيج يوّدع »الوطنية«
بعد النجاح الكبير واإلشادة من أبناء اللعبة

حامد العمران
أكد النائب الس���ابق احملامي احمد الشحومي 
ان البطول���ة الرمضانية لكرة اليد التي اختتمت 
الثالثاء املاضي على صالة الشهيد فهد األحمد في 
الدعية لن تتوقف في السنوات املقبلة، وستستمر 
بعد النجاح الكبير الذي حققته، والثناء واالشادة 
من ابناء اللعبة س���واء االداري���ني او املدربني او 

الالعبني.
وكشف انه سيجتمع مع اللجنة املنظمة للبطولة 
خالل االيام القليلة املقبلة لدراسة السلبيات التي 
ظه���رت ووضع خطة محكمة تنطلق قبل ش���هر 
رمض���ان املبارك في العام املقبل بثالثة ش���هور 
الى جانب االجتماع مع االحت���اد ومدراء اللعبة 
في االندية لالستئناس بآرائهم، مؤكدا ان االندية 

واالحتاد هما اساس جناح البطولة بعد التجاوب 
الكبير مع البطولة.

وشكر الشحومي نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واالس���كان الشيخ احمد الفهد على رعايته اليوم 
اخلتامي للبطولة بصفته رئيسا لالحتاد اآلسيوي 
للعبة وهذا ما اعطى البطولة صفة رسمية، كما 
شكر رئيس حترير جريدة »األنباء« يوسف خالد 
املرزوق على تشريفه وحضوره، كما شكر النائب 
وليد الطبطبائي والنواب السابقني عبداهلل راعي 
الفحماء وجابر احمليلبي وجمال الكندري وجاسم 
الكندري وجميع أعضاء االحتاد حلرصهم الكبير 
على إجناح الدورة األولى وظهورها مبظهر جيد 

والئق، متمنيا التوفيق للجميع.

الشحومي: بطولة اليد لن تتوقف

نظاراتي حسن يقضي على إنفلونزا الخنازير في الراشدفابريغاس يواصل عروضه القوية ويتأهل في الحساوي

تأهل فريق الكيبالت الى الدور 
النهائي بفوزه على فريق  قبل 
الدويس���ان 4-0 ليضمن أول 
النهائي والربع  مقاعد نص���ف 

الذهبي.

الثالث وقلص الوطنية الفارق 
ولكن كان للتسهيالت رأي آخر 
لينتهي اللقاء 4-2 ويتأهل لدور 

الثمانية.
وفي اول لقاءات دور الثمانية 

واستطاع تعديل النتيجة لتصبح 
1-1 وفي الشوط الثاني استطاع 
العب التس���هيالت املعتز باهلل 
ان يرجح كف���ة فريقه بإحرازه 
الهدف الثاني وبعدها كان الهدف 

تق���ام اليوم مبارات���ا الدور 
النهائي لدورة املرحوم  نصف 
الراشد  عبدالعزيز عبداحملسن 
السابعة الرمضانية لكرة القدم 
التي تس���تضيفها صالة نادي 
كاظمة وتختتم غ���دا االربعاء 
اقيم���ت امس األول  وكانت قد 
ثالث مباري���ات، حيث فاز في 
املباراة األول���ى فريق نظاراتي 
حس���ن على فريق اتش وان ان 
ون 5-2 ليتأهل بذلك نظاراتي 
حس���ن إل���ى دور الثمانية من 
البطولة وجاءت املباراة متكافئة 
في ش���وطها الثاني فيما كانت 
السيطرة على مجريات الشوط 
األول من نصيب الفريق املنافس 
ورغم ان نظاراتي حسن تفوق 
في البداي���ة، إال ان املنافس لم 
ييأس ويستسلم بسهولة، إذ إنه 
انتفض واستطاع احراز هدفني 
متتاليني ولكن العبي نظارتي 
حسن كان لهم رأي آخر في كتابة 

نهاية املباراة لصاحلهم.
التي  الثانية  املب���اراة  وفي 
الوطني���ة  فريق���ي  جمع���ت 
والتسهيالت بادر األخير بالتهديف 
خالل الشوط األول واستطاع ان 
يقدم مباراة ممتعة بفضل انتشار 
جيد لالعبني وأخذ أماكن جيدة 
والتحرك من دون كرة مما صعب 
مهمة منافسه الذي لم يتراجع 

الدور قبل  اليوم مباراتا  تقام 
النهائي لدورة املرحوم ش����مالن 
عبدالعزيز احلساوي الرمضانية 
لكرة الصاالت على صالة املرحوم 
فجحان ه����الل املطي����ري بنادي 
القادسية، وستقام املباراة النهائية 
على لقب احلساوي يوم األربعاء 
في حفل رياضي كبير يشمل إقامة 
مباراة استعراضية بني جنوم نادي 

القادسية ومحترفي الدورة.
اللجنة املنظمة  وأعلن رئيس 
للدورة عبداللطيف احلس����اوي 
أن االس����تعدادات جترى على قدم 
وس����اق حالي����ا للتحضير لليوم 
النهائي للدورة بحضور عدد من 
الش����خصيات الرياضي����ة، حيث 
تواصل اللجنة املنظمة استعداداتها 
الدورة بالصورة  الالزمة إلخراج 

الالئقة في اليوم اخلتامي.
وأقيم����ت 3 لق����اءات أول من 
ام����س، تقابل في املب����اراة األولى 
شباب الرميثية مع الطرف األغر، 
ومتيزت املباراة بالندية والقوة منذ 
بدايتها، وافتتح العب الطرف األغر 
مانع راشد التسجيل من تسديدة 
رائعة قبل أن يرد عليه التايلندي 
بهدف سريع محققا التعادل لشباب 

الرميثية.
وارتق����ت املب����اراة لإلثارة في 
الشوط الثاني إال ان الشباك ظلت 
ساكنة دون ان ينجح اي طرف في 

التس����جيل ليحتكم الفريقان الى 
الركالت الترجيحية التي ابتسمت 
في النهاية لشباب الرميثية عندما 
س����جلوا هدفني من ركلتني ليفوز 
3-1 ويصعد الى املرحلة احلاسمة 

ويودع الطرف األغر.
الثانية  املب����اراة  ويتقابل في 
املرح����وم درويش الع����رادى مع 
فري����ق العط����ار الذي ف����از 5-6 
بالركالت الترجيحية. والتقى فريق 
فابريغاس مع موناكو للسفريات 

ف����ي أقوى لق����اءات أول من امس 
الذي متيز باحل����ذر احيانا وعدم 
االندفاع نظرا لقوة كل طرف ومتيزه 
باملهارات العالية والفنيات اجليدة 
من الالعبني، ودش����ن جنم فريق 
املبدع أحمد  الالع����ب  فابريغاس 
يسري أول أهداف املباراة بطريقة 
برازيلية رائعة وفي زاوية صعبة 

جدا ليتقدم فريقه 0-1.
واشتدت املباراة وزادت اإلثارة 
بني الفريقني وبدأ كل فريق يخطط 

للفوز، وتألق حارس فابريغاس 
محمد احلساوي بتصديه للعديد من 
األهداف، واضاف يوسف الصولة 
الهدف الثان����ي لفريق فابريغاس 
بصناعة رائعة من احمد يس����ري 
بالكعب، وس����جل البديل الناجح 
شمالن احلس����اوي الهدف الثالث 
مبه����ارة عالية، وح����اول موناكو 
تعديل الوضع وسجل هدفني في 
دقيقة، وجاءت صافرة احلكم أسرع 

ليفوز فابريغاس 2-3.

الدبيان والسويد يفوزان ببطولة البولينغالشاهين والشمروخ في نهائي المهندسين
تأهل فريقا املرحوم عبداهلل الشمروخ ومكتب 
الشاهني الهندسي للدور النهائي في دورة جمعية 
املهندسني بعد أن لعب الفريقان مباراتني قويتني 
في الدور نص���ف النهائي في الي���وم ال� 12 من 
الدورة، جاء ذلك من خالل مواجهة األول فريق 
بنك اخلليج الذي خرج بالقرعة بعد تعادله معه، 
أما الثاني فقد واجه فريق قطاع النفط وفاز عليه 

2-1 بالضربات الترجيحية.
تألق فريق مكتب الشاهني الهندسي في مباراة 

قوية التقى خاللها مع فريق مهندسي قطاع النفط 
وانتهت بفوز األول 2-1 بالضربات الترجيحية 
بعد تعادلهما 1-1 خالل اللقاء الثاني من الدورة، 
في مباراة ش���هدت تألقا فري���دا حلارس مرمى 
الشاهني الالعب يعقوب املسباح احد املرشحني 
للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لهذه الدورة، 
والذي قام بصد ضربتني قويتني خالل الضربات 
الترجيحية ليحافظ على تقدم فريقه ووصوله 

للدور النهائي.

اختتمت بطولة البولينغ الرمضانية السادسة 
على صالة نادي الصيد والفروسية والتي نظمها 
النادي واستمرت ملدة اسبوعني برعاية وحضور 
الشيخ طالل احملمد رئيس نادي البولينغ وفي 
النهائي توج خالد الدبيان جنم منتخبنا الوطني 
األول للبولين���غ بطال له���ذه البطولة. كما توج 
النجم الصاعد عبدالرحمن الس���ويد بطال لفئة 
الش���باب. شهد اخلتام جمهور كبير امتألت بهم 
الصالة ويتقدمهم راعي البطولة الش���يخ طالل 

احملم���د واملهندس عادل اجلاس���م نائب رئيس 
نادي البولينغ وس���الم العرادة أمني السر العام 
للنادي ويعقوب احلمدان أمني الصندوق للنادي 
وبدر النجدي عضو مجلس إدارة النادي ومدير 

املنتخبات الوطنية.
وعقب انتهاء املب���اراة النهائية للبطولة قام 
الشيخ طالل احملمد واحلضور من أعضاء مجلس 
إدارة النادي بتسليم اجلوائز للفائزين في مسابقتي 

الرجال والشباب.

المشاري يتألق في شهداء الجابرية
شق فريق الشهيد يوسف املشاري طريقه بقوة في دورة شهداء 
اجلابرية الرمضانية لكرة القدم داخل الصاالت بعد فوزه 0-2، 
ليؤكد رغبته في الفوز بلقب »اجلابرية« هذا العام، كما حقق فريق 
الشهيد باقر املوسوي فوزا مستحقا بهدفني مقابل هدف وابتسمت 
القرعة لفريق الشهيد علي البلوشي بعد ان تعادل مع خصمه في 
الوقت االصلي ثم بركالت الترجيح واخيرا حقق فريق الش���هيد 

سالم العنزي فوزا كبيرا قوامه ستة اهداف مقابل هدف.
وتدخل الدورة اليوم الثالثاء مرحلة حاسمة حيث يقام دور 

الثمانية على ان تقام املباراة النهائية اخلميس حلسم البطل.
واقيمت امس االثنني اربعة لقاءات مهمة لعب الشهيد يوسف 
اخلضير مع الشهيد عبدالرسول غضنفري ثم التقى الشهيد حمزة 
دشتي مع الشهيد عبداللطيف الوهيب الذي يطمح بحسم الكأس 
هذا العام ملا يضمه م���ن العبني متميزين اضافة الى رغبته في 
تأكيد وجوده في الدورة، وعدم التفريط باللقب الذي بات اقرب 

للوهيب اكثر من اي فريق آخر.
والتقى الش���هيد علي القالف مع الشهيد مهدي البلوشي في 

املباراة االخيرة.
من جانبه، اكد سعيد اسيري رئيس اللجنة املنظمة للدورة 
ان الفرق قدمت مستويات قوية وان الدورة دخلت مرحلة جديدة 
مع صعود االقوياء الى املراحل احلاس���مة لدورة اجلابرية وال 
ع���زاء للفرق التي ودعت الدورة مع انها قدمت مس���توى جيدا 
وكافحت من اجل االستمرار في الدورة، وقال ان الدورة شهدت 
مس���توى افضل من العام املاضي واتوق���ع ان يكون هناك بطل 

جديد للجابرية.
واعلن ان املباراة النهائية ستقام »اخلميس« وان هناك حفال 
كبيرا ستشهده صالة مدرسة فهد الدويري في منطقة اجلابرية، 

وتقدمي جوائز كبيرة وقيمة للجماهير والفائزين.
من جهته اشار احلكم صادق صفر مبستوى الفرق وتعاونهم 
مع اللجنة املنظمة وحكام الدورة مما ساهم في خروج املباريات 
بالصورة الالئقة ومتيزها بالروح واألخالق العالية نتيجة هذا 

التعاون االيجابي. الالعبون الفائزون مع الشيخ طالل احملمد وأعضاء اللجنة املنظمةحوار قبل بداية املباراة

الشيخ أحمد الفهد مع احمد الشحومي وجنله خليفة

انطالق سريع بالكرة ومالحقة من أحد الالعبني

الدورة تشهد توزيع جوائز كثيرة على اجلمهور

منافسة قوية لالستحواذ على الكرة

حتكم ومراوغة بالكرة


