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»الكيميائية« بطالً لدورة »الهندسة والبترول«»األنباء« يواجه الخليج في »الزلزلة«
تتواصل اليوم األربعاء منافسات دورة الزلزلة 
الرمضانية الثامنة لكرة القدم بـ 8 مواجهات حتت 
رعاية النائب ســــيد يوســــف الزلزلة على مالعب 
مركز شــــباب بيان. وقد وزعت الفــــرق الـ 32 على 

مجموعتني.
وكانت القرعة قد اجريت مســــاء االحد بحضور 
جميع الفرق ومت تسليمهم جدول البطولة مع تواقيت 

املباريات.
وسيلتقي اليوم ضمن منافسات املجموعة االولى 
فريق الشهيد سيد باقر املوسوي مع شركة اجلوهرة 
القابضة وأمــــل الكويت مع F.P.S وديوان الثويني 
مع قدساوي واستراحة املطرافة مع املرحوم عبداهلل 

الشمروخ.
وفي املجموعة الثانية يلتقي املرحوم علي الصفار 
مع هنكوك واحلرباوي مع مدريد واملرحوم عبداهلل 
املزيدي مع نواف دشــــتي وبنك اخلليج مع جريدة 

»األنبــــاء«. من جانبه، قال رئيــــس اللجنة املنظمة 
للدورة ســــيد حسني الزلزلة ان البطولة تهدف الى 
التقاء الرياضيني ما يؤدي دائما الى ترابط اطياف 
املجتمع الكويتي من خالل الرياضة داعيا في الوقت 
ذاته الى االلتزام بالروح الرياضية خالل هذا الشهر 
الفضيل. واشار الى ان الدورة دائما حتمل مفاجآت 
سيتم الكشف عنها خالل املنافسات وفي اليوم النهائي 
الفتا الى ان هناك جوائز قيمة للفرق الفائزة ومتنى 
الزلزلة التوفيق جلميــــع الفرق حتى يوم النهائي 
في 13 رمضان وشــــكر راعي البطولة النائب سيد 
يوســــف الزلزلة على الدعم الالمحدود الذي يقدمه 

إلجناح الدورة.
واهاب رئيس اللجنة االعالمية سيد الزلزلة بجميع 
الفرق احترام القوانني واحلكام واحلضور الى املباراة 
في التوقيت احملدد وعدم التأخير حتى ال تســــجل 

عليهم حالة انسحاب.

توج فريــــق جمعيــــة طلبة 
الكيميائية بطال لدورة  الهندسة 
طلبة كلية الهندسة والبترول، التي 
أقامتها جلنة الشــــؤون الطالبية 
والبحث العلمي بجمعية املهندسني 
خالل الفترة من 21 الى 23 اجلاري 
على ملعب اجلمعية ببنيد القار، 
وأحرز الفائز لقب البطولة على 
حســــاب منافسه فريق اجلمعية 
األميركية للمهندسني امليكانيكيني، 
بالركالت الترجيحية التي احتكم 
اليها حكم املباراة محمود البلوشي، 

بعد تعادل الفريقني 2-2.
الهندســــة  وتســــلم فريــــق 
الكيميائيــــة كأس البطولة خالل 
املهندســــني  أقامته جمعية  حفل 

وحضره رئيس اجلمعية م.طالل 
القحطانــــي والرئيــــس الفخري 
جلمعية املهندسني م.عادل اخلرافي، 
الهندسة والبترول  وعميد كلية 
د.طاهر الصحاف، ولفيف من طلبة 

الهندسة والبترول.
الهندســــة  وحصــــل فريــــق 
الكيميائيــــة علــــى اجلائزة التي 
رصدتها اجلمعية للفائز باملركز 
األول والتي بلغت 3000 دوالر، فيما 
حصل فريق اجلمعية األميركية 
للمهندسني امليكانيكيني على 2000 
دوالر، وتوج املتألق صباح الفضلي 
هدافا للبطولة، برصيد 6 أهداف، 

وحصل على 500 دوالر.
وأقيم على هامش الدورة غبقة 

رمضانية على شرف طلبة كلية 
الهندســــة والبترول، مت خاللها 
تكرمي اجلمعيات املهنية املشاركة 
في البطولة، وتخلل احلفل العديد 
من املسابقات التي القت استحسان 

احلضور.
وهنأ رئيس اجلمعية م.طالل 
الفائز بدرع  الفريــــق  القحطاني 
البطولة، كما أشاد بالدور الذي قام 
به فريق جلنة الشؤون الطالبية 
والبحــــث العلمي من أجل جناح 
الدورة، مبديا ســــعادته ملا ملسه 
من جناح طيلة فترة أيام الدورة، 
السيما في اجلانب التنظيمي، األمر 
الذي يعكــــس اجلو العلمي الذي 

توفره جمعية املهندسني.

املباريات اتسمت بالندية واإلثارةبدر اخلرافي ومحمد خليل أحد الفائزين يتسلم جائزته

عادل اخلرافي يسلم درع البطولة للفريق الفائز ويبدو م.طالل القحطاني جانب من سحب القرعة

ضاري احلملي عاد إلى التدريب مع خيطان

8 مباريات في افتتاح »الكندري«

سحب قرعة جمعية القرين

تفتتح اليوم دورة جاسم الكندري احلادية عشرة لكرة قدم الصاالت 
بإقامة 8 مباريات على ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة مبنطقة 
مشرف وتبدأ في التاسعة مساء بلقاء يجمع الوطنية مع فريق علي في 
املجموعة االولى والتي يلعب فيها فريق عبداهلل اكبر مع فريق الشهيد 
بدر رجب وفريق فورنو مع فريق جريدة القبس وفريق املرحوم مرزوق 

محمد مع فريق شركة مطاعم كاستلو.
وفي املجموعة الثانية يلتقي فريق عبدالرحمن الســــعيد مع فريق 
املرحوم عبدالقادر الرفاعي وديوانية العتيبي مع فريق كارثة اجلهراء 
وفريق احلســــاوي مع فريق النجار وفريق املرحوم سلمان الرومي مع 

فريق الكرار.
من جانبه اشاد راعي الدورة جاسم الكندري النائب السابق باملشاركة 
الواســــعة للشباب الكويتي حيث بلغ عدد الفرق املشاركة 64 فريقا مت 
تقسيمها الى اربع مجموعات وتقام املباريات بنظام خروج املغلوب وبواقع 
8 مباريات يوميا. واكد الكندري ان املباراة االستعراضية التي يترقبها 
اجلميع في ختام الدورة على صالة نــــادي اليرموك يجري االعداد لها 
والتي جتمع بني اعضاء احلكومة ونواب االمة وجها لوجه وهي املواجهة 
السابعة لهما على التوالي والتي يحاول فيها فريق النواب انهاء التفوق 

احلكومي املسيطر على الدورة خالل االعوام املاضية.
وقال ان جتمع الساســــة على املائــــدة الكروية يعتبر عادة رياضية 
تعودت اجلماهير على مشــــاهدتها في دورة الكندري سنويا التي تقام 
للمرة احلادية عشــــرة على التوالي وحترص على متابعتها بعيدا عن 
االجواء السياسة وفي لقاء يعبر عن مدى احلب والصداقة بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.

أجريت قرعة دورة جمعية القرين التعاونية اخلامســــة لكرة القدم 
والتي انطلقت منافســــاتها على مالعب الســــاحة الرياضية في منطقة 
مبارك الكبير مبشــــاركة 64 فريقا يتبارون بنظام خروج املغلوب، وقد 
رصدت اللجنة املنظمة جوائز قيمة للفرق الفائزة باملراكز الثالثة األولى، 
حيث سينال بطل الدورة الكأس وامليداليات، اضافة الى 3 آالف دينار، 
بينما ينال صاحب املركز الثاني كأســــا وميداليات فضية باالضافة الى 
مبلغ مادي قدره 2000 دينار، أما صاحب املركز الثالث فســــينال كأسا 

وميداليات بجانب مبلغ مادي ألف دينار.

المنيع يفجر مفاجأة ويقصي فونو بالترجيحية من »الشايع«

فّجر فريق املنيع مفاجأة من 
العيار الثقيل بعد فوزه على فونو 
بركالت الترجيـــح 2-1 في ثاني 
ايام دورة الشايع الرمضانية لكرة 
الصاالت املقامة حاليا على صالة 

نادي كاظمة.
وانتهى الوقت االصلي للمباراة 
بالتعادل 1-1 حيـــث بادر املنيع 
بالتسجيل عن طريق فالح الشمري 
وادرك فونو التعادل بهدف رائع 
ســـجله وائل عبداملنعم وكانت 
املبـــاراة مليئة باالثـــارة حيث 
اعتمد فريق املنيع على محترفيه 
التايلنديني ماروت، وتوست، وناتي 
العبي الصف الثاني ملنتخب تايلند 

وفي املباراة الثانية حقق فريق 
الشهيد حمد السمحان فوزا كبيرا 
على فيوتشرجت 4-0 في مباراة 
من جانب واحد ملصلحة فريق حمد 
السمحان الذي سجل اهدافه عذبي 
مطلق هدفني وصالح املذن واحمد 

سالم لكل منهما هدف.
وفـــي املبـــاراة الثالثـــة فاز 
فريق املرحوم طه العتيبي على 
ديوانية احليدر 1-0 سجله زكريا 

العتيبي. 
اشاد بدر اخلرافي رئيس شركة 
اخلليج للكابالت بالتنظيم الناجح 
لدورة الشـــايع واملستوى الفني 
للفرق املنافسة مضيفا انه يحرص 

في الدورات التي تنظم خالل هذا 
الشهر املبارك، وكذلك لدينا العبون 
اصحاب مواهب في كرة الصاالت 
يجب االستفادة منهم بشكل جيد 
من خالل الدوري الرســـمي الذي 
سيعود بفوائد كثيرة على املنتخب 
الوطني في اختيار افضل العناصر 
مطالبا بانشاء صاالت خاصة ذات 
مواصفات عالية لكي متارس عليها 

كرة الصاالت.
وقال بدر اخلرافي ان الدورات 
الرمضانية اثبتـــت دور القطاع 
اخلـــاص فـــي تدعيم االنشـــطة 
الرياضية ومساهمته الفاعلة في 

اجناحها.

الدورة  للصاالت وكانوا مفاجأة 
حيث تألقـــوا مبهاراتهم العالية 
التمريرات مع  وانســـجامهم في 
الذي سجل اجمل  فالح الشمري 
اهداف الدورة حتى اآلن من متريرة 
ماروت وكان احلارس سعد املنيع 
سدا منيعا في التصدي للهجمات 
التـــي الحت لفريـــق فونو الذي 
يضم في صفوفه محمد مصطفى 
»ماجنه« العـــب الزمالك والقناة 
السابق وحمادة فاتي العب القناة 
السابق ولعب حارس فريق املنيع 
دورا كبيرا في التصدي لركلتني 
ترجيحيتني منحت فريقه بطاقة 

التأهل الى الدور الثاني.

على متابعة الدورات الرمضانية 
التي  الرياضية  مشـــيدا بالروح 
يتحلـــى بهـــا الالعبـــون خالل 
املباريـــات وحرصهم على تقدمي 
وجبة دسمة لكرة الصاالت التي 
يتابعها اجلمهور خالل هذا الشهر 

املبارك.
وطالب اخلرافي املســـؤولني 
باحتاد الكرة بضرورة االســـراع 
في تنظيم دوري رســـمي لكرة 
الصـــاالت مثل بقية بلدان العالم 
خاصة ان هناك اقباال جماهيريا 
على متابعة هذه اللعبة التي اصبح 
لها عشـــاق في كل مكان والدليل 
على ذلك هذا احلضور اجلماهيري 

الخرافي يطالب بتنظيم دوري رسمي لكرة الصاالت

لقطات من الدورة

اشاد اجلميع مبستوى اداء احلكام في 
ادارة مباريات الدورة التي يتولى ادارتها 
طاقــــم حتكيم من احتاد الكــــرة مكون من 
فاضل بوفتني وقاسم حمزة، وناصر العنزي، 

وعلي محمود.
الرياضية  بالفق��رة  اس��تمتع اجلمهور 
»املس��لية« التي تقام قبل املباراة الثالثة وهي 
تس��ديد الالعب الكرة من مسافة بعيدة وهو 
معصوب العينني ويشرف عليها فوزي بورحمة 

عضو اللجنة املنظمة.
قام عبدالرحمن املوسى العب القادسية 
بتوزيــــع اجلوائز على اجلماهير من خالل 
السحب اليومي الذي تنظمه ادارة الدورة.

تق��ام اليوم االربعاء ثالث مباريات حيث 
يلتقي فريق املرحوم اجلابر مع فريق املرحوم 
س��لمان الرومي وفريق املرحوم حسن كمال 
مع صناعات الغامن وديوانية التركي مع شركة 

التسهيالت.

حامد العمران
تلقى نادي خيطان دعوة للمشاركة في بطولة 
املرحوم الشيخ زايد آل نهيان التي ينظمها نادي 
العني اإلماراتي من 1 الى 10 أكتوبر املقبل، وقد 
وافق اجلهازان الفني واإلداري على املشاركة 
في البطولة، وسيتم بحث الدعوة في اجتماع 
مجلس االدارة املقبل للموافقة الرسمية على 
املشاركة، السيما ان النادي املضيف سيتحمل 
تكاليف املشاركة باستثناء تذاكر الوفد الذي 

يضم 18 شخصا.
واكد عضو مجلـــس االدارة ومدير اللعبة 
علي الراشد لـ »األنباء« انه حصل على املوافقة 
املبدئية على املشاركة وسيتم اختيار 14 العبا 
من اجلهاز الفني بقيادة الهنغاري ستيفن، مشيرا 
الى ان الفريق التزم بالتدريب في بداية الشهر 
اجلاري مبشـــاركة جميع الالعبني باستثناء 
ضاري احلملي الذي تدرب في التضامن دون 
علم ادارة الفريـــق، لكنه اعتذر لالدارة وقرر 
العودة الى الفريق واعتذر عن عدم املشاركة 

مع التضامن.
وقال ان ادارة اللعبة ال تفرق بني ابناء النادي 
والالعبني الذين التحقوا بالفريق االول الحقا 
من اندية اخرى، موضحا ان االولوية لالعب 

امللتزم في التدريب واالفضل فنيا.

واشار الراشد الى ان فرق املراحل السنية 
استفادت من املعسكر اخلارجي الذي اقيم في 
هنغاريــا، موضحــا ان النــادي شــارك بـ 3 
فرق في بطولة »سكند كب« فحقق فريق حتت 
16 ســـنة نتائج ايجابية وقدم مستوى جيدا 
واكتسب الالعبون خبرة االحتكاك مع الفرق 
االوروبية، وهذا ما ادى الى تطور مســـتوى 

الفرق.
واكد ان فرق املراحل الســـنية في النادي 
ستظهر في البطوالت احمللية مبستوى افضل من 
املواسم السابقة، السيما ان املعسكر اخلارجي 
اعطى حافزا لالعبني الثبات وجودهم من اجل 
اعادة الكرة في املوسم املقبل واقامة معسكر 

خارجي.
واثنى الراشد على املستوى اجليد الذي قدمه 
العبا الفريق االول علي اشـــكناني واحلارس 
يوســـف مدوه مع منتخب الشباب في كأس 
العالم التي اجريت في القاهرة الشهر اجلاري، 
مؤكدا ان الثنائي يعتبر من الالعبني املميزين 
في فئة الشباب ووجودهما في الفريق يساهم 

في رفع املستوى.
وشكر مجلس ادارة النادي لتوفيره جميع 
االمكانـــات لفـــرق اليد وابرزها املعســـكرات 

اخلارجية.

دعوة »يد« خيطان للمشاركة في بطولة العين
الحملي عاد إلى الفريق بعد أن تدرب مع التضامن


