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العب فريق الصناعات يصوب الكرة على موقع القادسية

خالد العمران يشارك في السحب على اجلوائز للجمهور

عبداهلل جاسم يسلم جائزة ألحد الالعبني احملامي أحمد الشحومي والزميل حامد العمران وناصر صالح يتابعون املباريات

براعة في املرور بالكرة

4 مباريات في ختام الدور ثمن النهائي

 فونو يفوز على الزيدان ويتأهل إلى ربع نهائي »بوخمسين«

 السحيب يفوز على أتلتيكو مدريد في »زكريا«
رفعت الفرق الكبي���رة في دورة املرحوم 
علي عادل زكريا الرمضانية الثانية لكرة القدم 
شعار التحدي للظفر بلقب الدورة التي تقام 
على مالعب مركز حسن ابل في منطقة الدسمة 
وبرعاية ياسر ابل. وقد اقيمت في اليوم الثاني 
3 مباريات اتس���مت بالندية واحلماس حيث 
التقى ف���ي املباراة األولى فريق املرحوم علي 
الس���حيب مع فريق اتلتيكو مدريد حيث بدأ 
مدري���د بإحراز هدف التقدم عن طريق جنمه 
سعد الشمري وأدرك فريق السحيب التعادل عن 

طريق خطأ قام به حارس مرمى فريق مدريد، 
ولكن مدريد استطاع ان يتقدم مرة اخرى عن 
طريق الالعب سعد الشمري ايضا، وقبل ان 
تنتهي املباراة استطاع فريق السحيب ان يتعادل 
ويتجه الفريقان الى الضربات الترجيحية التي 
ابتسمت لصالح فريق املرحوم علي السحيب. 
وفي املباراة الثانية التقى فريق كاس���كو مع 
فريق ابيار، ولم تقل ه���ذه املباراة ندية عن 
سابقتها، حيث تقدم فريق ابيار بهدف ثم عادل 
النتيجة فريق كاسكو بواسطة جنمه حسن 

كاسكو لكن أبى فريق ابيار اال ان يخرج فائزا 
فأحرز هدف الفوز في الدقائق األخيرة من عمر 
املباراة. من جهته، أعرب راعي البطولة ياسر 
ابل عن سعادته النطالق النسخة الثالثة من 
البطولة، مؤكدا النجاح الذي حققته البطولة 
في النسختني املاضيتني، وأعرب ابل عن شكره 
وتقديره جلميع الفرق املشاركة، متمنيا منهم 
ان يتحلوا باألخالق الرياضية وااللتزام بقوانني 
البطولة ومساعدة اللجنة املنظمة على جناح 

النسخة الثالثة من البطولة.

ان يكون جنم اليوم الرابع.
في اللقاء األخير، جنح جنما 
القادسية السابقني هاني الصقر 
ومحمد فه����اد في قيادة فريقهما 
الفجر الى الفوز على فريق خلك 
رياضي 3-1 بالركالت الترجيحية 
الفريقان 1-1، ورغم  بعد تعادل 
تقدم الفجر منذ بداية الش����وط 
الثاني به����دف عن طريق عصام 
احلساوي، اال ان الفريق لم يحافظ 
على تقدمه، وأضاع العبوه الكثير 
من الفرص السهلة، وشهد الشوط 
الثان����ي ارتفاعا ملحوظا في اداء 
العبي خلك رياضي ومتكن محمد 
خالد من معادل����ة النتيجة قبل 
نهاية الشوط الثاني بثالث دقائق، 
لينجح حارس الفجر عبداللطيف 
احلس����اوي في التصدي لركلتي 
جزاء ليعبر بفريق����ه الى الدور 

املقبل.   

الثاني منتصف الشوط الثاني، 
ولم تنفع محاوالت زين القليلة 

من تقليص الفارق.
وشهدت املباراة الثالثة، قمة 
اثارة الي���وم الرابع بني فريق 
التس���هيالت والش���امية، بعد 
النتيجة  الفريقان  ان تقاس���م 
الش���وطني  واللعب على مدار 
ليتعادال 2-2، قبل ان يحتكما 
الى ال���ركالت الترجيحية التي 
ابتسمت للش���امية وفاز 2-5 
حيث سجل له فهد الفرهود، وفهد 
الطريجي وعبدالرزاق االنصاري، 
فيما س���جل للتسهيالت وحيد 
عبدالناصر وعبداهلل املس���لم 
قب���ل ان يضيع كم���ال خليل، 
وجنح حارس الشامية عبداهلل 
الصميعي في التصدي للكثير من 
الكرات اخلطرة ومنع اكثر من 
هدف من دخول مرماه، واستحق 

»النه���ار« في التأهل الى الدور 
نفسه بعد ان اقصى منافسه زين 
بعد فوزه عليه 2-0 ورغم ان 
الالعبني لم يقدموا األداء املطلوب 
إال انهم متكنوا من حتقيق األهم 
واللعب في الدور ربع النهائي، 
الفوز بأقل  الالعب���ون  وحقق 
مجهود بع���د ان متكن���وا من 
السيطرة على مجريات املباراة 
بفضل التحركات اجليدة للنجم 
زياد احلجي ال���ذي مد زمالءه 
بالكثير من الكرات ولكنهم لم 
يحس���نوا التعامل معها، حتى 
اس���تطاع احلجي م���ن افتتاح 
التس���جيل قبل نهاية الشوط 
االول، واستمر احلال نفسه في 
الشوط الثاني، بأفضلية للنهار 
مع محاوالت خجولة من جانب 
زين، ولكن احلجي عاد ليؤكد 
تفوق فريقه بعد ان سجل الهدف 

الي����وم اجلمعة   تقام عصر 
4 مباري����ات في ختام الدور ثمن 
النهائ����ي من دورة بوخمس����ني 
الرمضاني����ة الرابعة لكرة القدم 
التي تستضيف منافساتها صالة 
عبدالعزي����ز اخلطيب في النادي 
العربي، اذ ان اجلماهير على موعد 
مع فاصل من املهارات واللمحات 
الفنية من محترف bmw الهولندي 
جيرمن الذي س����يلتقي اخلليج 
للكاب����الت، وفي مب����اراة ثانية 
يلتقي ديوانية عبداهلل االبراهيم 
م����ع العدالة، وفي الثالثة يواجه 
الوطني����ة لالتص����االت ديوانية 
الش����هاب، وفي املباراة االخيرة 
يلتقي ورب����ة للتأمني مع فريق 

عبدالرضا الشيخ.
الرابع  الي����وم  وعن نتائ����ج 
حق����ق فونو فوزه الثاني وتأهل 
الى الدور رب����ع النهائي بعد ان 
متكن من هزمية خصمه الزيدان 
5 - 0 بسهولة، ورغم جناح العبي 
الزيدان في الصمود طوال الشوط 
االول اال ان خيراهلل سعد جنح 
التسجيل قبل نهاية  افتتاح  في 
الش����وط بدقيقة، وحاول العبو 
الزيدان مجاراة خصمهم في بداية 
الش����وط الثاني إال ان هذا األمر 
انعكس عليهم من خالل الهجمات 
املنظمة واملرتدة التي اسفرت عن 
تس����جيل هدفني في 3 دقائق عن 
طريق علي محيي الدين ومحمد 
الشهالي الشهير ب� »منجا«، ليحكم 
العبو فونو قبضتهم على مجريات 
اللقاء ومتكنوا م����ن زيادة غلة 
األهداف الى 5 بعد ان اضاف وائل 
عبداملنعم ومحمد جميل الهدفني 

الرابع واخلامس.
وفي مباراة اخرى جنح فريق 

الحجي يرعى دورة جمعية الفردوس العتيبي يواجه ريال مدريد في »الكندري«

تواصل منافسات رمضانية الفتيات

الجميل يكتسح المغرب في العجمان

»حرب« يقيم دورته األولى

فوز العتيبي في »الحساوي«

تأهل الشيعان في القرين

تنطلق اليوم اجلمعة دورة جمعية الفردوس التعاونية الرمضانية 
لكرة القدم على مالعب مركز ش����باب العارضي����ة حتت رعاية محافظ 
الفروانية الفريق عبداحلميد احلجي وتقام اليوم 8 مباريات في الدور 
االول حيث اجريت القرعة مس����اء امس ووزعت الفرق على مجموعتني 

وستكون املباراة االولى في ال� 8:30 مساء.
وق����ال رئيس مجلس ادارة جمعية الف����ردوس عبداهلل النصافي ان 
ال����دورة دائما ما حتظى بأهمية لدى ابناء املنطقة حيث يحرصون على 
املشاركة بها كل عام ما يجعل ادارة اجلمعية توفر لهم كل ما يحتاجونه 

الجناح الدورة.
وأشار الى ان هناك جوائز يومية قيمة للجمهور كما ان هناك مفاجآت 
في يوم اخلتام الذي سيصادف الثالثاء املقبل الفتا الى ان هناك جوائز 

مالية للفرق الفائزة وجائزة ألفضل العب وأفضل حارس.
ودعا الالعبني الى االلتزام باألخالق الرياضية واحترام قرارات احلكام 

وهم من احتاد الكرة ولديهم خبرة كبيرة في املالعب.
وش����كر النصافي اللجنة املنظمة للبطولة على املجهود الكبير الذي 
قامت به منذ فتح باب التس����جيل وحتى يوم القرعة متمنيا ان يكتمل 

هذا النجاح حتى يوم اخلتام.

تقام مساء اليوم 8 مباريات ضمن منافسات دورة جاسم الكندري 
احلادية عش���رة لكرة القدم التي جترى عل���ى ملعب الهيئة العامة 

للشباب والرياضية مبنطقة مشرف.
حيث يلتقي في املجموعة األولى مش���اريع الكويت مع ديوانية 
النزهة وجريدة الوطن مع تشلسي وديوانية بورحمة مع ديوانية 

الشهاب والشهيد محمد السمار مع أمير القلوب.
وفي املجموعة الثاني يلتقي فريق املرحوم جراح العتيبي مع ريال 
مدريد وفريق املرحوم حمد األحمد مع ديوانية الغامن وفريق املرحوم 

حسني شهاب مع بنك اخلليج وفريق زين مع نواف دشتي.

انطلقت الثالثاء املاضي الدورة الرياضية الثالثة للفتيات التي تنظمها 
جلنة املرأة والرياض����ة الكويتية بالتعاون والتنس����يق مع االحتادات 
الرياضي����ة لأللعاب املعتمدة للدورة، حيث ش����هدت صالة نادي فتيات 
القرين إقامة مباريات الكرة الطائرة وجمعت املباراة األولى فريق نادي 
الفتاة وفريق الفلبني )ب(، ومتكن فريق الفلبني من الفوز 2 � 0 وجمت 
املباراة الثانية بني فريقي الفلبني )أ( والعيون )أ( ومتكن الفريق الفلبيني 

ايضا من الفوز 2 � 0 بعد اداء جيد من الطرفني.
وفي املباراة الثالثة التقى فريق جامعة الكويت وفريق العيون )ب( 
وانتهى اللقاء بف����وز جامعة الكويت 2 � 0، وفي املباراة الرابعة بالدور 

قبل النهائي فاز الفلبني )أ( على القرين.
وتواصلت مباريات الكرة الطائرة األربعاء، حيث أقيمت ثالث مباريات 
األول����ى في الدور قبل النهائي بني الفلبني )ب( وجامعة الكويت، تبعها 
إقامة مب����اراة حتديد املركزين الثالث والرابع واملباراة األخيرة لتحديد 
املركزين األول والثاني، ليتم بعدها توزيع اجلوائز وامليداليات على الفرق 
الفائزة مبنافس����ات الكرة الطائرة، والتي شهدت اقباال طيبا وحضورا 

نسائيا مميزا في أيامها الثالثة األولى.
وشهد اليومان األول والثاني ايضا انطالق منافسات التنس على مالعب 
احتاد التنس وحفلت اللقاءات بالندية واإلثارة والعروض الفنية املبشرة 
واعتبرها البعض سابقة من حيث املستوى الفني للفتيات املشاركات.

تق���ام أربع مباريات اليوم في دورة وزارة اإلعالم الرمضانية ال� 
5 لك���رة القدم على مالعب ال���وزارة. يلعب في املباراة األولى فريق 
ديوان الغازي مع فريق املرحوم أبومش���عل، فيما يلتقي في املباراة 
الثانية فريق ش���ركة اجنلتي مع فريق اجلامع���ة العربية، ويلعب 
فريق حمامة الس���الم مع فريق املنتصر ويلعب في املباراة األخيرة 

مجموعة فيصل الصناعية مع فريق مانسيرو.

اكتسح فريق نظارات اجلميل فريق املغرب بخماسية نظيفة في 
دورة شبكة العجمان الثانية الرمضانية لكرة القدم التي تقام حتت 
رعاية النائب الصيفي مبارك الصيفي على مالعب نادي الس���احل. 
وضمن نتائج املجموعة األولى متكن الش���هيد صالح شليويح من 
الفوز على انترميالن 2 � 1 واملرحوم مش���اري الرشيدي على روما 
1 � 0 وديوانية املس���بحي على البرنس 3 � 2، وفي نتائج املجموعة 
الثانية تغلب ش���هداء العيون على اليوفي 3 � 2 وتأهل الريس على 
حساب الونان يونايتد بعد الفوز عليه بهدفني نظيفني ومتكن العنيد 
من الفوز على الشهيد نواف العذاب 3 � 0 وفاز مشعل العتيبي على 

بوسارة 2 � 0.
ويلتقي اليوم في املجموعة األولى املرحوم خالد الدوس���ري مع 
فتنس وخال���د بن الوليد مع زيزو وايطاليا م���ع ديوانية العتيبي 

وميالن مع ام الهيمان.

يقيم منتدى قبيلة حرب الرسمي دورة كروية خالل شهر رمضان 
تقام منافساتها خالل الفترة من 10 إلى 15 رمضان على مالعب نادي 

الساحل.
وصرح رئيس اللجنة املنظمة عارف الصبيحي: أن هذه البطولة 
برعاية شباب القبيلة ووجهائها والهدف منها جتديد روح التواصل 
والتعارف بني أبناء القبيلة واملنافس���ة الش���ريفة. وستقام املباراة 

اخلتامية بصالة نادي الساحل.

انطلقت على صالة املرحوم فجحان هالل املطيري بنادي القادسية 
دورة املرحوم ش���مالن احلس���اوي ال� 14 الرمضانية لكرة الصاالت 
مبشاركة 80 فريقا، حيث اقيمت اربعة لقاءات في اليوم األول بحضور 
رئيس اللجنة املنظمة عبداللطيف احلساوي فريق ديوانية العتيبي 

على ديوانية الصفار بخماسية.

تأهل فريق المرحوم فهد الشيعان الى منافسات الدور الثاني 
في منافسات دورة ش���هداء القرين الرمضانية ال� 16 لكرة القدم 
المقامة بنظام خروج المغلوب بمش���اركة 64 فريقا على مالعب 
الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة مبارك الكبير بعد فوزه 
على فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة بثالثة اهداف مقابل ال 

شيء.
 وف���ي مباراة اخرى فاز فري���ق المرحوم جزى العتيبي على 
نظي���ره طارق عبدالرحمن بنفس النتيجة كما فاز تجمع مناطق 
القرين على فريق المرحوم عبداهلل السبيعي 4-1 وفي المباراة 
االخيرة فاز فريق المرحوم ماجد حس���ن عل���ى نظيره جمعية 

القرين بهدفين نظيفين.

فوز »حملة نصير« و»علي ثنيان الغانم« و»الصناعات الوطنية« في االفتتاح

مواجهة شرسة بين نشمي والشباب في بطولة الشحومي لليد 

العازمي والحجرف يشيدان بالدورة والشحومي
أشاد العب الفحيحيل الدولي السابق سعد 
العازمي باحملامي احمد الشحومي على وفائه 
الكبير وصفة ب� »رد اجلميل« لكرة اليد وعدم 
نسيانها رغم كثر انشغاله وأعماله اخلاصة 
او العامة، ومس���اهمته الفاعلة في تطوير 
مس���توى كرة اليد بإقامة مثل هذه الدورة 
وهذا ليس غريبا على الشحومي الذي كان 
أخا وصديقا عندما كان العبا في الس���املية 

واملنتخب الوطني.
ووصف العازمي املبادرة بإقامة بطولة لكرة 

اليد ب� »الرائعة« ألنها أتت قبل انطالقة املوسم، 
وكأنها دورة تنش���يطية يستعد من خاللها 
الالعبون للموس���م اجلديد، وفرصة جيدة 
لتجربة العديد من الالعبني، واكتشاف الوجوه 

اجلديدة قبل انطالق بطوالت املوسم.
كما أشاد الدولي السابق والعب الكويت 
املخض���رم وليد احلجرف بالفك���رة وإقامة 
دورة رمضانية لكرة اليد، متمنيا لها النجاح 
واالس���تمرارية، ألنها تخدم قطاعا مهما من 

الرياضيني وهم العبو كرة اليد.

احلضور الذي تفاعل معها بالتصفيق 
احلار وصيحات اإلعجاب، وسيطر 
العبوه على مجريات اللقاء بفضل 
خبرتهم الكبيرة. في الوقت الذي 
عجز فيه فريق فانتوم للسيارات 
ومعظم العبيه من نادي التضامن، 
من مجاراة منافس����هم رغم األداء 

اجليد الذي قدموه.
الذي  الثان����ي  اللق����اء  وف����ي 
جمع القادس����ية فانس مع فريق 
الصناع����ات، فقد اصط����دم االول 
بنشاط وحيوية فريق الصناعات 
الذي يضم بع����ض العبي كاظمة 
النجم يوس����ف احلداد  وابرزهم 
ويوس����ف حيدر وابراهيم األمير 
ومش����عل وعبدالعزيز الدويسان 
وناصر س����ويلم واملدرب س����يد 
زكي. في ح����ني كان معظم العبي 
القادسية فانس من شباب املوقع 
الرسمي لنادي القادسية مع بعض 
الالعبني املبتعدين عن املالعب منذ 
فترة طويلة، وقدم جنم القادسية 
مبارك اخلالدي مس����توى رائعا، 
الفريق عجز عن مساندته  ولكن 

حتى النهاية ليخسر املباراة.

وش����ركة علي ثنيان الغامن على 
فانتوم للسيارات 16 -9 )4-9(، 
والصناعات الوطنية على القادسية 

فانس 17-22 )9-12(.
وشهد لقاء شركة علي ثنيان 
الغ����امن مع فانتوم اث����ارة كبيرة 
خصوصا م����ن فريق الغامن الذي 

كرمي وجابر هاش���م وفهد سالم 
وفهد عل���ي. وم���ن املتوقع ان 
تتغلب خب���رة عبدالقدوس، اال 
اذا فجر عيال الفنطاس مفاجأة 
وظهروا مبستوى يفوق خبرة 

خصومهم.
اما اللقاء املرتقب الذي يجمع 
فريق املرحوم عبداهلل نشمي مع 
الشباب، فمن املتوقع ان يكون 
مبذاق آخر بسبب جنومية العبي 
الفريق���ني، حيث يض���م فريق 
عبداهلل نشمي العبي األزرق من 
الصليبخات والفحيحيل وابرزهم 
فيصل صيوان واحلارس تركي 
اخلالدي وفيصل العازمي وسعد 
سالم ومشعل نشمي وعبدالرحمن 
نشمي واسامة يالوس ومشاري 
طه ويوسف شاهني. ومن الواضح 
ان جمي���ع الالعبني من اصحاب 
اخلبرة الدولي���ة الكبيرة. فيما 
ميثل فريق الشباب واملؤلف من 
العبي نادي الشباب علي البلوشي 
ومبارك راضي وعبداهلل جنف 
وجعفر الصادق وحمد يالوس 
وعبدالرحمن املشاري، وال ميكن 

مثله علي وفهد املذن ومش����اري 
العتيبي واحلارس احمد الفرحان 
وصالح اجليماز وناصر بوخضرا 
وعبدالناصر احملبوب وعبدالرحمن 
البالول. وق����دم فريق علي ثنيان 
الغامن عرضا رائعا متيز باملهارة 
الفنية العالية نالت استحس����ان 

االستهانة بهؤالء الالعبني.

نتائج مباريات االفتتاح

كان يوم االفتتاح قد ش����هد 3 
مباريات، أس����فرت عن فوز فريق 
حملة نصير عل����ى عبدالقدوس 
)ج( 22-18 )الشوط االول10-10(، 

تترقب جماهير بطولة احملامي 
احمد الشحومي الرمضانية لكرة 
اليد، مواجه شرسة عندما يلتقي 
فريق املرحوم عبداهلل نشمي مع 
الشباب، ويضم الفريقان كوكبة 
رائعة من النجوم مما سيضفي 
على اللقاء ندية وإثارة للجماهير 
املتواجدة في صالة الشهيد فهد 
األحمد مبقر احتاد كرة اليد في 

الدعية.
اللقاء مباراة جتمع  ويسبق 
فريق���ي عيال الفنطاس مع عبد 
القدوس )ب( في مباراة سيكتنفها 
شيء من الغموض بسبب جنومية 
وخبرة فريق عبد القدوس )ب(، 
وابرزهم العب العربي مناور دهش 
وحارس االخضر عبداهلل الصفار، 
اضافة الى جن���وم النصر فالح 
الزعبي وبحر االبراهيم، والعب 
خيطان ضاري احلملي، ومدرب 
ناشئي التضامن منصور الزعبي، 
وح���ازم عواض. فيما س���يمثل 
فريق عيال الفنطاس الشقيقان 
الفضلي واحمد  احمد وعبداهلل 
عباس وعل���ى فرحان وابراهيم 

4 مباريات في »اإلعالم«


