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أحد الالعبني ينطلق بالكرة في طريقه للمرمى

عيال بوعلي يلتقي عيال مفرح في الدور الثاني من الدورة

الطيران في اختبار صعب أمام عبداهلل نشمي في »يد« الشحومي

أس����فرت نتائ����ج مباري����ات 
املجموعة الثالثة في دورة النصر 
الرياضي الرمضانية األولى لكرة 
القدم عن تأهل فريق مستش����فى 
األمومة على حساب فريق املرحوم 
احمد عباس بركالت الترجيح 0-2 
الوقت األصلي 0-0.  انتهاء  بعد 
وتبادل الفريقان الس����يطرة على 
الكرة واهدار الفرص في ظل تألق 
حارسي الفريقني وتفوق املدافعني 
على املهاجمني ليلجأ الفريقان الى 
ركالت الترجيح التي رجحت كفة 

مستشفى االمومة.
وفى املب����اراة الثانية تخطى 
فريق املرحوم جابر االحمد منافسه 
فريق املرحوم سالم الزعابي 0-1 
احرزه الالعب نواف منور، وحاول 
الزعابي تعويض الهدف اال ان دفاع 

جابر االحمد حال دون ذلك.
وكان فري����ق املرح����وم جابر 
االحمد الطرف االفضل خالل شوطي 
املباراة واالكثر اصرارا حتى جنح 
العبه نواف منور في منح فريقه 
التقدم. ف����ي املقابل اجتهد فريق 
املرحوم سالم الزعابي في حدود 
امكاناته وكان قريبا من التعادل 

اال ان التوفيق لم يحالفه. 
الثالثة تألقا  املباراة  وشهدت 
الفتا لفريق التسهيالت الذي حقق 

فوزا مستحقا على فريق الشهيد 
فهد االحمد عبر ركالت الترجيح 
بأربعة اهداف مقابل ثالثة بعدما 
انتهى الوقت االصلي للمباراة من 

دون اهداف.
وكاد فريق الشهيد فهد االحمد 
ان يحسم تلك املواجهة احملتدمة 
واملثيرة لصاحله عندما احتسبت 

له ركلة جزاء في الشوط الثاني، اال 
ان انه اخفق في التسجيل، ليتأجل 
احلسم الى ركالت الترجيح التي 
انحازت للتسهيالت لتفوق العبيه 

في التسديد بإتقان على املرمى.
وفى املباراة الرابعة فاز فريق 
فرنسا ب على ش����باب االندلس 
بثالثية نظيفة في مباراة جاءت من 

طرف واحد تسيدها فرنسا ب من 
البداية وحتى النهاية بفضل تألق 
العبيه وقدرتهم على التحكم في 
الكرة واستغالل اغلب الفرص التي 
الحت لهم وحتويلها الى اهداف.

وكانت فرق الش����هيد جرمان 
املطيرى وشباب القدس واملرحوم 
محمد صرخوه وديوانية النجادة 

قد تأهلت الى الدور الثاني مباشرة 
عبر القرعة، لتتجنب الدخول في 
معترك مباريات الدور التمهيدي 
التي اطاحت بفرق كبيرة ابرزها 
فريق الش����هيد فهد االحمد الذي 
كان م����ن ضمن املرش����حني لنيل 
لقب النسخة االولى لدورة النصر 

الرياضي 
وتتواصل منافس����ات الدورة 
حيث يلتقي اليوم فريق ش����ركة 
املنشر امام ديوانية العسعوسي 
وفريق احلر في مواجهة ديوانية 
البالغة والصفار امام فريق املرحوم 
عبداللطيف الفضالة وفى املباراة 
االخيرة يقاب����ل النصر الرياضي 

منافسه ناصر الرشيد.
من جانبه اشاد عبداهلل بشير 
عضو اللجنة املنظمة باالجواء التي 
خرجت عليه����ا الدورة في ايامها 
االولى، مؤكدا ان اللجنة املنظمة لم 
تكن تتوقع هذا االقبال الكبير من 
اجلماهير على التواصل مع انشطة 
الدورة ومشاهدة مبارياتها التي 

جاءت في قمة االثارة والندية. 
وأوضح بش����ير ان مباريات 
الدور التمهيدي حفلت باللسمات 
الفنية التي نالت اعجاب اجلمهور 
الالعبني باالخالق  وحتلى اغلب 

الرياضية.

السيليساو مع بولوروا في انطالق »المهندسين«
بمشاركة 32 فريقا من منتسبي الجمعية

تنطلق اليوم األحد دورة جمعية املهندسني 
الرمضانية الرابعة حت���ت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح ب� 4 مواجهات حيث يلتقي في األولى 
الصفران مع املرحوم تقي هاشم، يليها الهزاع مع 
محمد املزيدي، ثم عبداهلل اإلبراهيم مع املرحوم 
رجب ثم السيليساو مع بولوروا، وتبدأ املباريات 
في ال� 9:30 مساء على ملعب جمعية املهندسني 
بنظام خروج املغلوب من دور واحد وستختتم 

الدورة في 30 الشهر اجلاري.
وقد أقيمت القرعة أول من أمس مبقر اجلمعية 
بحض���ور الفرق املش���اركة وأعض���اء اللجنة 
املنظمة وبلغ عدد الفرق 32 فريقا من منتسبي 

اجلمعية.
من جانبه قال املنسق العام باللجنة املنظمة 
عبداهلل اخلالدي ان حرص الفرق على املشاركة 
بالدورة بدا واضحا منذ اجراء القرعة التي شهدت 

تقريبا حضور جميع ممثلي الفرق.
وبني اخلالدي أن اللجنة املنظمة أنهت جميع 

الترتيبات املتعلقة بنجاح البطولة ولم يتبق سوى 
أن نشاهد مس���توى مميزا من الفرق املشاركة، 
مبينا أن جوائز اجلمعية تعتبر من أفضل اجلوائز 
في الدورات الرمضانية حيث س���يحصل حائز 
املرك���ز األول على 3 آالف دين���ار والثاني 1500 
دينار وستكون هناك جائزة قيمة ألفضل العب 

وحارس مرمى. 
وأش���ار الى أن الدورة تواصل جناحها عاما 
بعد عام بفضل الدعم الكبير من أعضاء اجلمعية 
وإدارتها الذين ال يدخرون جهدا من أجل إجناحها 
وكذل���ك يجب أال ننس���ى دور اإلعالم الذي كان 
ومازال الركيزة األساس���ية ألي عمل، الفتا الى 
أن اللجنة املنظمة أعدت برامج وفقرات ترفيهية 
للجماهير التي ستحضر للملعب وستكون هناك 

جوائز قيمة للجماهير.
ومتنى اخلال���دي أن حتقق البطولة أهدافها 
وهي إخراج منتسبي اجلمعية من روتني العمل 
وزيادة التعارف فيما بينهم من خالل االحتكاك 

في املباريات. 

تقام اليوم على صالة الشهيد فهد 
االحمد مبنطقة الدعية مبارتان صمن 
الدور الثاني من بطولة احملامي احمد 
الشحومي الرمضانية الثانية لكرة 
الي���د، حيث يتقابل في اللقاء االول 
فريق عيال بوعلي مع فريق عيال 
مفرح، فيم���ا يواجه فريق املرحوم 
عبداهلل نش���مي فريق الطيران في 

لقاء قوي بني الفريقني.
في املواجهة االولى يدخل فريق 
عيال مفرح وهو عازم على تخطي 

الدور الثاني بعد املس���توى الرائع 
الذي قدمه في مباراته االولى بالدور 
التمهيدي عندما هزم فريق الزعيم 
21-8، وميثل فريق عيال مفرح في 
هذه املواجهة االخوة احمد وس���عد 
وسعود وعبداحملسن ونايف ونواف 
ومحمد وسالم مفرح اضافة للحارس 
فيصل البذالي وهم جميعا من العبي 
الفريق االول لكرة اليد بنادي اجلهراء 
فيما يضم فريق عيال بوعلي قائد 
الفريق مشرف املنتخبات الوطنية 

حسن صالح وحارس املرمى علي 
حسن وسعد الرشيدي واحمد سالم 
وشجاع حسام ويوسف الفيلكاوي 
وسعود سليم ومحمد عبداللطيف 
ومحمد راشد وجميعهم من العبي 

نادي التضامن.
يذكر ان فريق عيال بوعلي كان 
قد متكن من هزمية فريق مرعوب في 

الدور االول من البطولة 16-19.
فيما يدشن فريق املرحوم عبداهلل 
السابقة  البطولة  نش���مي وصيف 

مشاركته بعد ان تأهل للدور الثاني 
)باي( وهو يواجه اليوم فريق الطيران 
املتأهل من الدور الثاني بعد هزميته. 
وميثل الفريق نخبة من العبي نادي 
الفحيحيل بطل الدوري في نسخته 
االخيرة ومجموعة من ابرز العبي 
نادي الشباب ومن ابرز العبيه قائد 
املنتخب الوطني السابق سعد العازمي 
وفيصل العازمي وعبدالرحمن نشمي 
وسعد السالم وحسني دشتي والعبو 
نادي الشباب علي البلوشي وسعد 

عبدالقادر ومشعل هداج ويوسف 
شاهني ومبارك راضي.

فيما ميثل فريق الطيران مجموعة 
م���ن العبي نادي الكوي���ت ابرزهم 
ناصر س���ويلم وحس���ن الرشدان 
وعب���داهلل خزع���ل وعبدالوه���اب 
الس���بع وعبدالعزيز العلي وخالد 

الغربللي. 
يذكر ان فريق الطيران متكن من 
حتقيق فوز رائع على نادي خيطان 

في الدور االول 12-16.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

مباريات الدورة اتسمت بقوة املنافسة واإلثارة

 ممثلو الفرق مع اللجنة املنظمة خالل سحب القرعة

أحد الفرق املشاركة في الدورة

احملامي أحمد الشحومي وخالد الروضان يتابعان املباريات

العمران: مستويات راقية
أشاد رئيس اللجنة املنظمة للدورة  الزميل حامد العمران باملستويات 
الراقية التي ظهرت عليها الفرق والتي كانت سببا رئيسيا في استقطاب 
اعداد كبيرة من اجلماهير التي جاءت لتشاهد وتستمتع مبباريات الدورة. 
وأكد العمران أنه مع دخول الدورة في أدوارها النهائية فإن حدة املنافسة 
ستش��تد أكثر خاصة ان الفرق تضم مجموعة جديدة من العبي االندية 

املشاركني في البطوالت احمللية.

جابر األحمد يتخطى الزعابي ويتأهل في »النصر الرياضي« 

رحال مع األرجنتين
  في »الحساوي«

دخلت دورة احلساوي ادوارها احلرجة بالنسبة للفرق 
الت���ي لم تلعب بعد وينتظر ان تكون مباريات اليوم قوية، 
حيث يلتقي فريق مارينا إف إم مع جاردن سيتي واملرحوم 
عبداللطيف الفضالة مع العاملي واالرجنتني مع رحال والقادسية 
مع كاتالونيا وهي آخر مباريات ال���دور التمهيدي. وكانت 
مباريات اليوم الس���ادس قد شهدت حدوث بعض املفاجآت 
حيث متكن فريق اخلرقاوي من احداث مفاجأة وابعاد فريق 
املرحوم رجا سليم بركالت اجلزاء الترجيحية 3-2 بعد انتهاء 
الوقت االصل���ي بالتعادل بهدف لكل منهما وجاءت االهداف 
في الش���وط االول عن طريق نبيل محمود وحقق التعادل 
للخرقاوي امين اخلرقاوي وأضاع فريق املرحوم رجا الذي 
يضم عناصر مميزة في مقدمتهم الالعب خالد محمود العديد 

من الفرص السهلة في الشوط الثاني.
وفي املباراة الثانية متكن فريق بنك اخلليج من تشديد 

القروض على فريق مغاز وفاز  2-5.
ومن ناحية أخرى أشاد رئيس اللجنة املنظمة عبداللطيف 
احلساوي بالفرق املشاركة وااللتزام باملواعيد، كما أشاد بتحلي 
الفرق بالروح الرياضية وعدم استعمال احلكام للكارت األحمر 

حتى اآلن مما يؤكد التزام الالعبني باخللق الطيب.

زين يلتقي بوعباس في ربع نهائي »الوطنية«
تدخل النس����خة ال� 11 من بطولة 
الوطنية الرمضانية خلماسيات كرة 
القدم داخل الص����االت التي تنظمها 
الوطنية لالتصاالت مراحلها  شركة 
احلاس����مة اليوم بانطالق مواجهات 
دور الثمانية الذي يس����تهل بلقاءين 
ضمن منافسات املجموعة االولى التي 
تستضيفها صالة عبدالعزيز اخلطيب 
في النادي العربي يوميا في الرابعة 
عصرا.  وتضع الفرق املتأهلة لدور 
لثمانية عن املجموعة االولى الوطنية 
»ا« وديوانية العمر وزين والشهيد 
ناصر ب����و عباس آماال عريضة على 
الدور والتأهل للمرحلة  تخطي هذا 

قبل االخيرة. 
في اللقاء االول الذي يجمع الوطنية 
»أ« مع ديوانية العمر يتصادم جنوم 
الفريقني املدعمني بعدد غير قليل من 
احملترفني املصريني في لقاء مثير خارج 
نطاق التوقعات ويعول الوطنية »أ« 

على احمد العجوز ورمضان غريب 
وهاني سعد فيما يعتمد ديوانية العمر 
على اسالم عبد النعيم ومحمد صالح 
ابوجريشة وحسام صادق مع طالل 

الفهد واحمد رجب وصالح سالم.
وال يقل اللقاء الثاني الذي يلتقي 
خالله زين مع الشهيد ناصر بو عباس 
متعة وندية واثارة ملا ميتلكه الفريقان 
من العبني يعدون االبرز على الساحة 
الكروية فيضم زي����ن حمد العثمان 
واحمد العصفور ورضا البلوش����ي 
وف����وزي املاص وس����الم امان وعبد 
الوهاب الصفي واحلارس االمني فراج 
ناصر باالضافة الى احملترف االيراني 
موسى دوست، فيما يبقى احملترفون 
االيرانيون كاظم مهدي وحامد حاجي 
وعلى ديوان ومسعود ليان باالضافة 
الى املتألق محمد بو عباس ومن خلفهم 
احلارس املميز يونس الش����مري هم 
اسلحة فريق الشهيد ناصر بو عباس 

لتخطى زين والعبور الى الدور ربع 
النهائي للدورة.

وكانت مباريات اليوم السابع قد 
اسفرت عن فوز ديوانية العمر على 
ديوانية بو صالح 5-1، فيما تغلب زين 
على الوحدة برباعية نظيفة وأحلق 
فريق الشهيد ناصر بوعباس هزمية 
قاسية قوامها خمسة اهداف بنظيره 

العربيد.
وج����اءت املباراة االول����ى مثيرة 
ومتكافئة في مطلعها فتقدم ديوانية 
العمر عن طريق حسام صادق قبل 
ان يدرك عبد الهادي ش����داد التعادل 
لديواني����ة بوصال����ح بعدها كش����ر 
محترفو ديواني����ة العمر املصريون 
عن انيابهم واضاف����وا اربعة اهداف 
متتابعة ثالثة منها للمتألق اس����الم 
عبد النعيم ورابع عن طريق محمد 
ابو جريشة ليقصوا ديوانية بو صالح 

الى خارج البطولة.

خالد: تنظيم جيد الهندال يشيد بالتزام الفرق 
أعرب العب فريق التس��هيالت علي خالد عن سعادته بتأهل فريقه الى الدور 
الثاني بعد الفوز على فريق الش��هيد فهد االحمد بالركالت الترجيحية بعد انتهاء 
الوقت االصلي بالتعادل الس��لبي صفر � صفر وقال ان فريقه كان محظوظا بعد 

ان اضاع فريق الشهيد ضربة جزاء خالل املباراة وفي وقت حساس.
وعن االجواء التي تسود الدورة قال خالد انه ملس روحا جميلة خالل الدورة 
لم يشهدها في الدورات التي شارك فيها من قبل، كما ملس تنظيما جيدا واهتماما 
م��ن اللجنة املنظمة في كل االمور ما جعلها تظهر بش��كل جي��د ومغاير عن كل 

الدورات.

أشاد احلكم عبداهلل الهندال بالتزام الفرق والالعبني وتقيدهم بتعليمات اللجنة 
املنظمة ما ساعد في استمرار الدورة وظهورها حتى االن دون اي عوائق او مشكالت 

تعكر صفو الروح اجلميلة التي تسود اجواء الدورة في نسختها االولى.
ولفت الهندال الى ان االدوار التمهيدية لم تشهد اال حاالت طرد قليلة، مبينا انه 
ملس من خالل املباريات بروز بعض املواهب واملستويات اجليدة التي تستحق ان 
تنظر اليها االندية. وتوقع الهندال ان تزداد اثارة املباريات مع بدء الدور الثاني الذي 
سيشهد صراعا كبيرا ومنافسة قوية بني الفرق خاصة انها تتمتع مبستويات جيدة 

وتضم بني صفوفها العبني على مستوى عال واصحاب مهارات لفتت االنظار.


