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بعد فوزهما على جاسم السويلم وشباب القرين

اتم سبورتنغ والمجموعة القانونية أول المتأهلين لربع النهائي في »يد« الشحومي

واصل فريق سبورتنغ عروضه 
الرائعة ضمن بطولة احملامي احمد 
الشحومي الرمضانية الثانية لكرة 
اليد املقامة على صالة احتاد كرة 
الي���د بالدعية حي���ث متكن من 
حتقيق فوز كبي���ر على فريق 

جاسم السويلم 27 � 12.
وكانت الس���يطرة منذ بداية 
املباراة لفريق س���بورتنغ الذي 
تفوق على خصمه بفضل خبرة 
العبيه وف���ي مقدمتهم االخوان 

ص���اح وس���الم ان���س، اللذان 
س���خرا خبرتهم���ا الطويلة في 
املاعب لصالح فريقهم. وقد مثل 
سبورتنغ في هذا اللقاء إضافة 
لألشقاء انس فهد ربيع وضاري 
العريف���ان ووليد البرك والعب 

الكويت عبداهلل الغربللي.
وسيقابل فريق امت سبورتنغ 
ف���ي دور الثمانية فريق األنباء 
احد الفرق املرشحة للبطولة في 
لقاء سيحمل عنوان اإلثارة في 

أقصى حدودها.
وف���ي املقاب���ل مث���ل فريق 
جاسم الس���ويلم العبو النصر 
مطلق املطيري وسعود العنزي 
وسعود اجلاراهلل والعبا الساملية 
فيصل بولند واحمد دشتي. ولم 
يستطع السويلم مجاراة العبي 
امت س���بورتنغ ط���وال املباراة 
وظهرت الفروق الفنية واضحة 
جدا لصالح امت سبورتنغ فتاعب 
بخصمه طوال ش���وطي املباراة 

وصال العبوه وجالوا في حني 
لم يتمكن دفاع السويلم من صد 

هجوم سبورتنغ املتتالي.
وفي اللقاء الثاني متكن فريق 
القانونية من هزمية  املجموعه 
ش���باب القرين 21 � 17 )الشوط 
األول 11 � 9( وقد مثل املجموعة 
القانونية ف���ي هذا اللقاء العبو 
اليرموك  الفريق األول بن���ادي 
ه���ادي نصير ونصي���ر نصير 
وصالح املوسوي والعبو نادي 

الرشيدي وعلي  القادسية حمد 
احلداد وعبداهلل احلداد وعبداهلل 
نصير وناصر بوخضرة وباقر 
خريب���ط وطال في���روز، فيما 
مثل فريق ش���باب القرين خالد 
املناح���ي والع���ب الكويت بدر 
الغربللي وحارس الصليبخات 
البشر  مبارك صالح وس���لمان 
ومساعد البشر وفهد وليد والعب 
القادسية الواعد عبدالوهاب املزين 
وعبدالعزي���ز الهاجري وحمزة 

الوزان وعبدالرحمن سويلم.
وقد بدأت املباراة بداية سريعة 
من الفريق���ني وكانت األفضلية 
في صال���ح املجموعة القانونية 
الذي لعب ب���أداء متوازن طوال 
ش���وطي املباراة وهو ما حافظ 
على تقدمها بالنتيجة طوال الوقت 
على الرغم من بعض الفترات التي 
كان يصحو فيها شباب القرين 
وميثلون خط���ورة على مرمى 

املجموعة القانونية. 

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

خالد أنس يقدم إحدى اجلوائز للجمهور خليفة الشحومي يسحب جائزة اجلمهور باقر خريبط يصوب على مرمى شباب القرين

صراع قوي على الكرة بني الالعبني

املباريات حافلة باإلثارة والنديةجوائز كثيرة تقدم للجماهير

مهارة كبيرة في االحتفاظ بالكرة

لقطات من البطولة 
شارك في تكرمي الفائزين بجوائز السحب امس األول 

املدرب القدير خالد انس.
كان من بييني احلضور على منصة الصالة رئيس اللجنة 
املنظمة حامد العمران واملدربون خالد غلوم ويوسف غلوم 

وسالم محمود.
قاد احلكم الدولي علي عباس مباراة املجموعة القانونية 

وشباب القرين واظهر كفاءة كبيرة.

ركالت الترجيح تبتسم للمصارف في »النصر الرياضي« 

اشتدت املنافسة في دورة النصر 
الرياضي الرمضانية االولى لكرة 
القدم حيث شهدت منافسات الدور 
الثاني ف����وز فريق املصارف على 
ديوانية العتيب����ي بثاثة اهداف 
مقابل هدف بركات الترجيح بعد 
الوقت األصلي بهدف لكل  انتهاء 

فريق.
وكان املصارف الطرف األخطر 
خال املباراة واالقرب لتحقيق الفوز 
في مناس����بات كثيرة اال ان عامل 
التوفيق حرم العبيه من تسجيل 

املزيد من االهداف. 
العتيبي في  املقابل تفوق  في 
اجلانب الدفاعي ومتكن من تشديد 
الرقابة على العبي املصارف لينتهي 
اللقاء بالتعادل االيجابي بهدف لكل 

منهما.
وف����ي ركات الترجيح تفوق 
أنفس����هم  العبو املص����ارف على 
ومتكنوا من تسجيل ثاثة اهداف، 

الع����رب من اللمس����ات الفنية في 
ظل اص����رار الفريقني على اللعب 
بأس����لوب دفاعي محكم، تفوقت 
فيه الطرق الدفاعية على املناورات 

الهجومية. 
كما لعب حارسا مرمى الفريقني 
دور كبير في حرمان الاعبني من 
التسجيل، وحتديدا من التسديدات 
البعيدة التي كثرت اثناء املباراة، 

فيما اكتفى العتيبي بإحراز هدف 
واحد.

وف����ي املب����اراة الثانية واصل 
فريق املرحوم حس����ني اشكناني 
العرب  تألقه على حساب عشاق 
بركات الترجيح أيضا بخمس����ة 
أهداف مقاب����ل أربعة عقب انتهاء 
الوقت االصلي بالتعادل السلبي.

وخلت مواجهة اشكناني وعشاق 

ولكن من دون جدوى. 
وانتقل����ت الندي����ة الى ركات 
الترجيح التي شهدت تألق الاعبني 
على حارسي املرمى حيث سجل 
العبو اش����كناني خم����س ركات 
ناجحة، مقابل أربع فقط لعشاق 
العرب لي����ودع االخير الدورة من 

الدور الثاني.
وفي املباراة الثالثة فاز فريق 

بوحمود على سعد املوسى بثاثة 
اهداف مقابل هدفني بركات الترجيح 
ايضا بع����د انتهاء الوقت االصلي 

للمباراة بدون اهداف.
وعلى غير العادة شهدت تلك 
املواجهة اهدار فرص باجلملة من 
الفريقني ليتأجل احلسم الى ركات 
الترجيح التي انحازت لبوحمود 

واقصت املوسى من الدورة. 
اما املباراة االخيرة فجاءت في 
قمة االثارة والندي����ة متكن فيها 
الفراعن����ة من وضع حد للوطنية 
بالتغلب عليه بهدفني مقابل هدف 
بركات الترجيح، بعد انتهاء الوقت 
االصلي للمباراة بالتعادل السلبي 
بدون اهداف وشهدت املباراة تألقا 
الفتا من العبي الفريقني خصوصا 
حارس الفراعنة محمد صاح الذي 
نال اعجاب اجلمهور الذين لقبوه 
بعصام احلض����ري حارس مرمى 

منتخب مصر.

أشكناني واصل تألقه على حساب أبطال العرب

السرحان: نجاح وصدى طيب

 ختام دورة اتحاد الجمعيات الثامنة اليوم

 مدريد مورينيو يواجه ركن في »المهندسين«

قال مدي���ر البطولة عبداهلل الس���رحان ان 
منافسات األيام املاضية من الدورة شهدت حضورا 
جماهيريا كبي���را تفاعل مع املباريات مؤكدا ان 
ذلك يعد دليا واضحا عل���ى جناح الدورة في 
نس���ختها األولى وانها حققت صدى طيبا بني 
الدورات الرمضانية وهو ما دعا اللجنة املنظمة 
الى رصد جوائز أكثر للجماهير، وذلك نابع من 

اميانها بأن للجماهير دورا مؤثرا في إجناح اي 
حدث رياضي.

وتوقع الس���رحان ان تشهد مباريات االدوار 
النهائية اثارة وندية اكثر بعد تأهل الفرق القوية 
الت���ي تضم بني صفوفه���ا مجموعة مميزة من 
الاعبني احملترفني اصحاب املواهب اجليدة التي 

تنال اعجاب اجلماهير.

تش����هد صالة نادي التضامن في التاسعة مساء 
اليوم ختام املهرجان الرياضي لدورة احتاد اجلمعيات 
الرمضانية الثامنة التي أقيمت على مدار األسبوع 
املاضي مبشاركة 31 فريقا متثل اجلمعيات املختلفة 
حيث سيتضمن احلفل العديد من الفقرات املشوقة 
التي حتمل الكثير من املفاجآت للجمهور.وكعادتها 
ستحرص اللجنة املنظمة على إضافة فقرات جديدة 

وغير مسبوقة في حفل اخلتام.
وقد شهدت منافسات الدورة تأهل األحمدي والدعية 
بعد فوز األول عل����ى اجلابرية بثاثة أهداف مقابل 
هدف اما الثاني فحقق فوزا مستحقا علي الرميثية 

بأربعة اهداف.
وفي اللقاء الثالث الذي دخل حتت عنوان ركات 
الترجي����ح جنح الزهراء في حس����مه لصاحله بعد 
ف����وزه بركات الترجيح بثاثة أهداف مقابل هدفني 
بع����د انتهاء الوقت األصلي بالتعادل، بينما لم يجد 
اليرموك في املباراة الرابعة صعوبة في الفوز على 

العارضية بثاثة أهداف مقابل هدف.
وفي املباراة األخيرة واصل فريق الشامية والشويخ 
تفوقه وتألقه وحتديدا بعد ان أحلق هزمية كبيرة 

مببارك الكبير بخمسة أهداف مقابل هدف.
اجلدي����ر بالذكر ان الدور قبل النهائي اقيم امس 
مبشاركة الفائزين في تلك اللقاءات. من جانبه أكد بدر 
الردعان مدير عام احتاد اجلمعيات ورئيس اللجنة 
املنظمة للدورة ان احلف����ل اخلتامي للدورة والذي 
سيقام مساء اليوم سيشهد تكرمي عدد من الشخصيات 
بحضور مس����ؤولي احتاد اجلمعيات باإلضافة الى 
رؤساء مجالس إدارات اجلمعيات وبعض الشخصيات 
الضيوف الذين مت توجيه الدعوة لهم للتواجد في 
اليوم اخلتامي للدورة، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة 
س����تقوم بتوزيع جوائز قيمة على اجلماهير التي 
ستتابع املباراة النهائية من داخل امللعب كنوع من 
التشجيع على حضورهم ملشاهدة مباريات البطولة 

منذ انطاقتها حتى آخر يوم منها.

التحلي بالصبر في حالة حدوث 
خطأ عكسي عليها في املباراة 
كون األخطاء من مميزات كرة 
القدم والتي تعطيها متعة في 
بعض األحي���ان الفتا الى أن 
اللجنة ت���درس إعطاء جائزة 
للفري���ق املثال���ي الذي يكون 
ملتزما باحلض���ور وال يثير 
املشاكل ويكون حاصا على 

أقل عدد من اإلنذارات.
وقال الفضل���ي ان اللجنة 
املنظمة تقوم بإباغ الفرق عن 
وقت وموعد مباراة كل فريق 
قبل املباراة بيوم كما انها قامت 
بتس���ليم أغلب الفرق جدول 
البطولة وهو مبسط وواضح 
للجميع، وشكر الفضلي الشيخ 
د.محمد الصباح على رعايته 
الكرمية للدورة كما شكر جميع 
الشركات الراعية للدورة وكذلك 

الفرق املشاركة.

وقال منسق اللجنة املنظمة 
فواز الفضلي ان اللجنة حرصت 
على وجود ح���كام دوليني أو 
معتمدين من احتاد الكرة لكي 
الفرق حقوقها  تضمن جميع 
وتثق بق���رارات احلكام طوال 

منافسات الدورة.
الفرق  الفضل���ي  وناش���د 

تشهد منافسات اليوم الثالث 
من دورة جمعية املهندس���ني 
الرمضانية الرابعة حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح 4 مواجهات في الدور 
األول حيث يلتقي في األولى 
الكندري مع شعيبة يونايتد 
يليها لقاء هاربر مع الظفيري 
ثم مدريد مورينيو مع فريق 
ركن، وفي آخر املواجهات يلتقي 
كابيتاتو مع الشيرازي وتبدأ 
املباريات في ال� 9:30 مس���اء 
على ملعب جمعية املهندسني 
ويعتمد نظام خروج املغلوب 
من دور واحد وستختتم الدورة 

في 30 اجلاري.
ويشارك في الدورة 32 فريقا 
جميعهم من منتسبي جمعية 
املهندس���ني أو من طلبة كلية 

البترول والهندسة.

زين أول المتأهلين إلى نصف نهائي »الوطنية« لالتصاالت
اليوم عش����اق ومتابعو بطولة  يبقى 
الوطني����ة لاتص����االت احلادية عش����رة 
خلماسيات كرة القدم على موعد مع لقائي 
الدور نصف النهائ����ي للبطولة واللذين 
يجمعان الوطنية »أ« وزين املتأهلني عن 
املجموعة األولى بينما يبقى اللقاء اآلخر 
بني الفائز من مباراتي التسهيات واخلليج 
للكابات والشاهد والوطنية »ب« اللذين 
يقعان في املجموعة الثانية من منافسات 
البطولة التي تقام منافساتها على صالة 
عبدالعزي����ز اخلطيب بالنادي العربي في 

الرابعة عصرا.
وكانت لقاءات امس األول والتي اقيمت 
ضمن تصفيات الدور رب����ع النهائي عن 
املجموعة األولى قد شهدت فوز الوطنية 
»أ« على فريق ديوانية العمر بثاثة اهداف 
لاشيء في اللقاء الذي اتسم بالندية والقوة 
بني طرفية الس����يما ان الفريقني يضمان 
مجموعة من احملترفني املصريني اصحاب 
اخلبرات واملستويات املميزة خاصة الوطنية 

»أ« الذي يقوده بكفاءة واقتدار جنم منتخب 
مصر للصاالت جهاد عرفة باإلضافة الى 
كل من احمد يسري ومحمد عاشور واسام 
محمد، بينما يبقى ديوانية العمر بقيادة 
ابوجريشة وحسام صادق  محمد صاح 
واس����ام عبدالنعيم فريقا ال يستهان به، 
السيما بعدما قدم العبوه مستويات مميزة 
خال منافسات البطولة وجنحوا في إقصاء 

العديد من الفرق املميزة.
وفي ثاني اللقاءات جنح فريق زين في 
تخطي عقبة منافسه الشهيد ناصر بوعباس 
وذلك بعدما حقق األول فوزا صعبا على 
منافس����ه بهدفني لاشيء جاءا عن طريق 
كل من احملترف اإليراني موس����ى دوست 

والوطني رضا البلوشي.
وبالعودة الى أحداث املباراة، فعلى الرغم 
من الس����يطرة التي بدأ بها فريق الشهيد 
ناصر بوعباس ال����ذي يضم بني صفوفه 
مجموعة مميزة م����ن الاعبني اإليرانيني 
باإلضافة الى بعض الاعبني احملليني اال 

ان األس����لوب الدفاعي احملكم لفريق زين 
مع بداية اللقاء حال دون تشكيل خطورة 
حقيقية على مرماهم بل كانت هجماتهم 
املرتدة الس����ريعة هي األخطر على مرمى 
بوعباس لينتهي بعد ذلك الش����وط األول 

بالتعادل السلبي بني الفريقني.
الثاني يستمر  الش����وط  ومع انطاق 
األداء كما كان عليه في الشوط األول في 
البداية ولكن مع مرور الوقت يبدأ زين في 
التح����ول الى الهجوم الضاغط عن طريق 
كل من سالم امان وموسى دوست والبديل 
رضا البلوشي حيث جنح اإليراني موسى 
دوس����ت في إحراز الهدف األول لزين من 
متابعة جيدة لتمريرة زميله حمد العثمان 
أودعها األول مرمى بوعباس الذي بدأ في 
االندفاع الى الهجوم في النصف الثاني من 
الشوط الثاني ولكن زين واصل األداء على 
نفس الوتيرة حتى جنح رضا البلوشي 
في إحراز هدف فريقه الثاني في الدقائق 

األخيرة.

فواز الفضلي 


