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الوزراء والنواب في مواجهة إدارة »المهندسين«

اليوم ختام »شهداء القرين«
برعاية وحضور النائب دليهي الهاجري تختتم 
في الـ 8:30 من مساء اليوم على مالعب الهيئة العامة 
للشباب والرياضة مبنطقة مبارك الكبير دورة شهداء 
القرين الرمضانية الــــ 17 لكرة القدم بإقامة املباراة 
النهائية على كأس الدورة وتوزيع الكؤوس والدروع 
التذكارية تسبقها مباراة استعراضية جتمع فريقا من 
الفنانن بقيادة النجم داود حســـن وعدد من زمالء 
املهنـــة وآخر فريق يجمع قدامى جنوم الكرة بقيادة 

نعيم سعد. ودعت اللجنة املنظمة لدورة شهداء القرين 
برئاسة الشيخ طالل الفهد اجلماهير الرياضية الى 
حضور اليوم اخلتامي واملساهمة في جناح الدورة 
والفوز باجلوائز املقدمة التي ستوزع من خالل السحب 
اليومي. وأكد مقرر اللجنة املنظمة علي املشموم ان 
اللجنة انهت جميع ترتيباتها الحتضان اليوم اخلتامي 
الذي سيرعاه النائب دليهي الهاجري وبحضوره وكذلك 

بحضور عدد من الشخصيات الرياضية.

كشــــف م. فواز الفضلي منسق اللجنة املنظمة 
في دورة جمعية املهندسن الرمضانية الرابعة التي 
تقام حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أن ختام البطولة 
غدا سيحمل مفاجأة سارة للجماهير حيث سيجتمع 
الوزراء والنواب وأعضاء املجلس البلدي في فريق 
واحــــد مبواجهة فريق أعضاء مجلس إدارة جمعية 
املهندسن السابقن في مباراة استعراضية ستسبق 
املباراة اخلتامية مشيرا الى أن فريق النواب والوزراء 
أو اإلدارات احلكومية سيكونون من املهندسن الذين 
ســــبق لهم أن كانوا أعضاء في اجلمعية متمنيا أن 
تكون هذه املباراة مبنزلة مبادرة للتوافق بن السلطة 

التنفيذية والتشريعية مستقبال.
وأضاف الفضلي أن إقامة هذه املباراة كانت فكرة 
وأصبحت حقيقة خالل األيام املاضية بعد أن ملست 
اللجنة املنظمة قبــــول نواب مجلس األمة والبلدي 

والوزراء بالفكرة ورحبوا بها.
وقد انطلق أول من أمس دور الـ 16 الذي شــــهد 
في أولى مبارياته مفاجأة من العيار الثقيل بخروج 
فريق الهزاع على يد املرحوم تقي عبداهلل هاشــــم 

الذي هزمه بهدفن نظيفن ســــجلهما ســــيد عدنان 
ومحمد جمال.

وفي املباراة الثانية ظهر بولورا مبستواه الطبيعي 
فكان التأهل من نصيبه للدور قبل النهائي ومتكن من 
الفوز بسهولة على فريق املرحوم رجب 3-0 وكاد 
يضاعف النتيجــــة إال أن مهاجميه افتقدوا التركيز 

في الدقائق األخيرة.
وفي املواجهة الثالثة تأهل كيفان بشق األنفس 
على حساب فريق املرحوم الهيلم بعد أن فاز عليه 
2-1 في مباراة شــــهدت العديد من الفنيات العالية 
من قبــــل العبي الفريقن ولم حتســــم نتيجتها إال 
في الدقائق األخيرة والتي كانت من نصيب كيفان 
الذي سجل له فهد العربيد وبدر العقاب بينما سجل 

للخاسر سلطان العجمي.
وفي آخر لقاءات اليوم كانت اإلثارة حاضرة بعد 
أن شهدت أعلى نسبة تهديفية اليوم بلغت 5 أهداف 
كانت 3 منها لفريق املال الذي حسم تأهله من خاللها 
بينما سجل فريق املرحوم سعد العتيبي هدفن وكانت 
املباراة مثيرة منذ بدايتها بســــبب تقارب املستوى 

الكبير بن الالعبن.

العب فريق عيال بوعلي سعد الضويحي يصوب على مرمى املجموعة القانونية ناصر صالح وعباس اخلضري ومحمد الشحومي وبعض احلضور يتابعون احدى املباريات

لقطة من إحدى املباريات

أحد الالعبني يراوغ بالكرة

هاني الصقر يسلم أحد الفائزين جائزته

بي إم دبليو يكتسح العبكل في »الشايع«
حجز بي ام دبليو اول بطاقة 
تأهل الى دور الـ 16 من منافسات 
دورة الشايع الرمضانية لكرة 
الصاالت وذلك بعد ان حقق فوزا 
كاسحا ومستحقا على ديوانية 
العبكل 7-1 لينطلق بي ام دبليو 
بسرعة البرق حاجزا التأهل عن 
جدارة بعد ان قدم العبوه عرضا 
قويا فقد فرضوا انفســـهم في 
املباراة بفضل حتركات الهولندي 
الساحر جيرمن وااليراني بخاري 
ورائد عبدالرزاق وعلي البطي 
حيث قدموا وجبة دســـمة في 
فنـــون كرة الصـــاالت امتعت 
اجلماهير التـــي تابعت اللقاء 
على صالة نادي كاظمة وعبر 

قناة سكوب مباشرة.
وكانت السيطرة واضحة لبي 
ام دبليو بفضل محركات العبيه 
الهولندية وااليرانية واحمللية، 
وجنحوا في ترجمة سيطرتهم 
الى 7 اهداف سجل علي البطي 
اهـــداف ورائـــد عبدالرزاق   4
هدفـــن وبخاري هدفا في حن 
سجل لديوانية العبكل مشاري 

العمر.
وبهـــذه النتيجة ضرب بي 
ام دبليو موعدا ملالقاة ديوانية 
العمر في دور الـ 16 وذلك بعد 
فوز ديوانية العمر على املصارف 
3-1 في لقاء جاء قويا وحماسيا 
من جانب »ديوانية العمر« الذي 
فرض بنجومه املصرين محمد 
ابو جريشة وصالح سالم واحمد 
رجب انفسهم في املباراة وجنحوا 
في كسر شوكة املصارف التي 
يضم في فريقها مجموعة من 
الالعبن االيرانين لكن خبرة ابو 
جريشة جنحت في حسم املباراة 
رغم تقدم املصارف بهدف عن 
طريق االيراني سنيا حيث ادرك 
ديوانية العمر التعادل سريعا 

عن طريق محمد ابو جريشـــة 
الذي عزز هدفه بآخر ثم اضاف 

احمد رجب الهدف الثالث.
وفي املباراة الثالثة اثبت فريق 
الشهيد عبدالرازق بوشهري انه 
قادم بقوة للمنافسة بعد ان اطاح 
بفريق حمد العسعوسي 0-5 
في لقاء جـــاء من طرف واحد 
الذي يضم  ملصلحة بوشهري 
العبي منتخب الصاالت بقيادة 
احمد العصفور الذي جنح في 
قيادة فريقه الى فوز مستحق 

في الـــدورة بفوزه على فريق 
الشهيد عبداهلل العمر 3-1 في 
لقاء غاية من الندية والسرعة 
من الفريقن حيث حرص فريق 
الوطنية في الفوز واالصرار على 
التأهل رغم صعوبة منافســـه 
فريق الشـــهيد عبداهلل العمر 
الذي كان نـــدا قويا امامه لكن 
املصري احمد يسري واسالم 
محمد وجهـــاد عرفة ينجحوا 
في فرض هيمنتهم على املباراة 
وتسجيل 3 اهداف عن طريق 

وعريض اثبـــت انه قادر على 
املنافسة بقوة بفضل االسلوب 
الفريق في  الذي يتبعه  الفني 
املباريات وجناحهم في ترجمة 
سيطرتهم الى 5 اهداف جاءت 
عن طريق فوزي املاص 3 اهداف 

وموسى يوسف هدفان.
وبذلك يصطدم فريق الشهيد 
عبدالرازق بوشـــهري بحامل 
اللقـــب الوطنية فـــي دور الـ 
16 بعد ان جنـــح الوطنية في 
احملافظة على مسيرته الناجحة 

احمد يسري هدفا واسالم محمد 
هدفن في حن ســـجل فريق 
الشـــهيد عبداهلل العمر احمد 

الصقر.
وتقام اليوم 4 مباريات في 
الدور الـ 32 حيث يلتقي فريق 
املرحوم احمـــد ارتي مع بنك 
اخلليج وفريق املرحوم سليمان 
الرومي مع فريق احمد بن حسن 
الرومي وفريق التسهيالت مع 
ديوانية العربيد وفريق املرحوم 

رجب مع فنايل.

المسعود يشيد بالدورة 
أشــاد مدير فريق القادسية إبراهيم املسعود 
بدورة الشـــايــع قائال انهـــا تضم فرقا قوية 
والعبن محترفن على مستوى جيد وانه من 
الصعب التكهن بالفريق الـــذي يحرز اللقب 

هذا العام.
وقال املسعود إن دورة الشايع ناجحة أيضا 
بتنظيمها اجليد وحسن الترتيب، وهذا ما مييزها 
عن باقي الدورات، كما تتميز دورة الشـــايع 
بإقامة بطولـــة للبراعم وأخرى للمناطق، أي 
ان هناك ثالث بطوالت في دورة واحدة وهذا 

يعتبر جهدا كبيرا للقائمن على الدورة.
الزميل عبداحلميد الشطي  وأشـــاد أيضا 
بالتنظيم الناجح لدورة الشايع قائال انه يحرص 
على متابعتها بصفة منتظمة منذ سنوات، وان 
إقامتها للمرة الثانية عشرة دليل على جناحها 

ملا تقدمه من خدمة رياضية للشباب.
وقد قام طارق الشايع املقرر املالي للدورة 
بتوزيع اجلوائز على اجلماهير من خالل السحب 

اليومي والذي يقام عقب املباريات.
من جانبه، أشاد احمد سليمان عضو اللجنة 
املنظمة باملســـتوى الرائع الذي يقدمه جنوم 

الزمن اجلميل في بطولة املناطق.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

المجموعة القانونية يواجه البركة في نصف نهائي »الشحومي«
تأهـــل فريـــق املجموعـــة 
القانونية بشق األنفس للدور 
نصف النهائي من بطولة احملامي 
الرمضانية  الشـــحومي  احمد 
الثانية لكرة اليد بعد ان احتاج 
لرميات الترجيح حلسم األمور 
وإقصاء فريق عيال بوعلي بعد 
ان انتهت املباراة بالتعادل 17-17 
)7-6( ليواجـــه في هذا الدور 
فريق البركـــة الذي تأهل بعد 
ان هزم فريق املرحوم عبداهلل 
نشمي 16-15 بعد مباراة قوية 
ومثيرة يفوق مستواها الفني 
الوصف ملا ضمته من العبن كبار 

هم صفوة جنوم الدوري.
ففي املبـــاراة األولى والتي 
جمعت املجموعة القانونية مع 
عيال بوعلي كان األخير قريبا 
من تفجير مفاجأته الثانية بعد 
ان وقف ندا عنيدا للمجموعة 
القانونية الذي يضم نخبة من 
العبي ناديي القادسية واليرموك 
وأبرزهم هادي نصير ونصير 
نصير وصالح املوسوي والعبي 
نادي القادسية حمد الرشيدي 
وعلي احلداد وعبداهلل احلداد 
ووعبـــداهلل نصيـــر وناصر 
بوخضرة وباقر خريبط وطالل 

فيروز.
واستمر السجال بن الفريقن 
حتى الثوانـــي االخيرة عندما 
متكن فريـــق عيال بوعلي من 
اقتنـــاص التعادل في الثواني 

الفريقان  االخيـــرة ليحتكـــم 
للرميات الترجيحية والتي انتهت 
لصالح املجموعة القانونية 4-5 
حيث سجل للمجموعة صالح 
املوسوي وعبداهلل احلداد وباقر 
خريبط وهادي نصير وناصر 
بوخضرة فيما ســـجل لفريق 
عيال بوعلي ســـعد الرشيدي 
واحمد سالم ومشعل العدواني 
وســـعود ضويحي فيما أهدر 

ومهدي القالف ومشاري العتيبي 
وفهد الهاجري وهيثم الرشيدي 
ومحمد فـــالح ومحمد حمدان 
واحمد الكندري وعلي اشكناني، 
فيما مثل فريق املرحوم عبداهلل 
نشمي الفريق كوكبة رائعة من 
أبرزهم قائد املنتخب  النجوم 
الوطني السابق سعد العازمي 
وفيصل العازمي وعبدالرحمن 
السالم وحسن  نشمي وسعد 

شجاع حســـام املطيري رمية 
جزاء تصدى لها احلارس الرائع 

حمد الرشيدي.
وفي اللقاء نفسه متكن فريق 
البركة من إثبات جدارته بعد 
ان هزم احد اقوى فرق البطولة 
وهو فريـــق املرحوم عبداهلل 
نشمي 16-15 في مباراة مثيرة 
حتى ثوانيها االخيرة وقد مثل 
فريق البركـــة تركي اخلالدي 

دشـــتي والعبو نادي الشباب 
علي البلوشي وسعد عبدالقادر 
ومشعل هداج ويوسف شاهن 

ومبارك راضي.
بـــدوره ذكر راعـــي فريق 
القانونية والعب  املجموعـــة 
نادي القادسية السابق في كرة 
اليد احملامي محمد خريبط ان 
البطولة ناجحة بكل املقاييس 
وهو ســـعيد باملشـــاركة فيها 

ورعاية فريقـــه الذي قدم اداء 
كبيـــرا ووصل للـــدور نصف 

النهائي بكل براعة.
واضاف ان مثل هذه البطوالت 
ناجحة رياضيا واجتماعيا وانها 
مفيدة لالعبن بشـــكل خاص 
واألسرة الرياضية بشكل عام 
متمنيا في الوقت ذاته ان تستمر 
البطوالت في السنوات املقبلة 

ويحالفها النجاح دائما.

بعد فوزهما على عيال بوعلي وعبداهلل نشمي

لقطات من البطولة 
تواجد باملنصة رئيس احتاد كرة اليد ناصر صالح ومدير املنتخبات 
الوطنية جاسم الذياب ومحمد خليفة الشحومي ومدير كرة اليد السابق 
في نادي القادسية سعود بوحمد وراعي فريق املجموعة القانونية احملامي 

محمد خريبط ومدرب نادي الشباب يوسف غلوم.
أدار اللقاء األول عصام اب��ل وفاضل حيدر فيما ادار اللقاء الثاني علي 

عباس وفوزي ابراهيم.
بذل رائد الشمري مراسل »الوطن« مجهودا رائعا في تغطية احلدث.


