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الكويت يلتقي خيطان »أ« وأنس مع مرعوب

سالم الفقعان يقسو على المرنقي في »يد« الشحومي

الش���هيد فهد  تشهد صالة 
االحمد مبنطقة الدعية مواجهتني 
من عيار خ���اص عندما يلتقي 
فري���ق الكويت مع خيطان )أ( 
ثم يلتقي فريق سالم انس مع 
مرعوب ضمن الدور التمهيدي 
لبطولة احملامي احمد الشحومي 

الرمضانية لكرة اليد.
فف���ي لقاء م���ن املتوقع ان 
يك���ون حافال بالندي���ة يدخل 
فريق الكويت واملكون من العبي 
فريق الشباب بالنادي وابرزهم 
عبداهلل الغربللي وعبدالعزيز 
العل���ي وعبدالعزي���ز الدخيل 

ومحمد حجاب وعمر املطيري 
ومشعل عباس ومشعل الشطي 
وهم يدرك���ون انهم امام مهمة 
صعبة للغاية وهم يواجهون 
فريق خيط���ان)أ( املكون من 
العبي الفري���ق االول بخيطان 
مثل حارس االزرق يوسف مدوه 
وابراهيم الشرجي وعلي خزيعل 
ومحم���د ش���رمي وعبدالعزيز 
الفيلكاوي وعبدالعزيز الشيحة 

وضاري احلملي.
في املقابل يدرك العبو خيطان 
ان منافسهم ليس بالفريق السهل 
كون معظم افراده من العبي فريق 

الشباب بالكويت الذين حققوا 
بطولة الدوري املوسم املنصرم 
وهم يتمتع���ون مبهارة عالية 
وفكر رائع في تنفيذ الهجمات 
وان كانت اخلب���رة تصب في 
مصلحة فريق خيطان الذي ميلك 
احلارس يوسف مدوه الذي تألق 
مع منتخب الشباب في مونديال 
مصر اضاف���ة لالعبي اخلبرة 
الفيلكاوي  امث���ال  الفريق  في 

والشيحة والشرجي.
وفي اللقاء الثاني يواجه فريق 
سالم انس فريق مرعوب في لقاء 
من املتوقع ان يكون من جانب 

واحد بس���بب خبرة وجاهزية 
االسماء في فريق انس حيث ان 
معظمهم من العبي الفريق االول 
بنادي الفحيحيل مثل سالم انس 
السالم  العازمي وسعد  وسعد 
واحمد سرحان وحسني حبيب 
واحلارس مبارك سلطان اضافة 
القادسية باقر خريبط  لالعب 
والعب العربي عبداهلل مصطفى. 
فيما ميثل فريق مرعوب فواز 
البلوشي ومحمد  باقر وسالم 
مصطفى ويوسف القطان وسالم 
محبوب وعلي الصيرفي وحسني 

عايش.

وعلى صعيد املنافسات قسا 
فريق املرحوم س����الم الفقعان 
على فريق ديوانية املرنقي بعد 
ان هزمه بنتيجة كبيرة 7-26 
)12-2( في مباراة تس����يدها 
فري����ق الفقعان من����ذ البداية 
حتى النهاي����ة ومتكن حارس 
منتخب الشباب والفقعان من 
تس����جيل ثالثة اهداف بعد ان 
ترك مرماه لزميله العب العربي 
عبدالعزيز املطوع فيما تألق 
من فريق الفقعان العب العربي 
حس����ني حبيب ووليد القالف 
والعب الكويت السابق عبداهلل 

عبدالرحمن ويوسف جعفر. 
فيم����ا ذاق افراد فريق املرنقي 
االمرين بس����بب جدية فريق 
الفقعان وع����دم تهاونهم وان 
العن����زي ووليد  حاول احمد 
العنزي وعبداهلل جمال وفيصل 
العنزي انقاذ ما ميكن انقاذه اال 
ان الرياح سرت مبا ال تشتهي 

سفن املرنقي.
اما اللقاء االول والذي جمع 
فريق عيال مفرح مع االباتشي 
فقد متكن فريق عيال مفرح من 
الفوز باملباراة 11/20 بعد ان قدم 
االخوة س���عود وسعد وانور 

ومساعد ومحمد ونايف واحمد 
وسالم ونواف مفرح جميعهم 
من العبي الفريق االول باجلهراء 
مب���اراة كبيرة رغم ان اخلصم 
لم يكن سهال فهو فريق مكون 
القادسية وابرزهم  من ناشئي 
البناي وعلى نصير  عيس���ى 
ومشاري احلميضان وموسى 
اجل���دي وعبدالرحمن اخلضر 
الهاجري وحسن  وعبدالعزيز 

اللنقاوي.
بدوره ذكر العب الصليبخات 
حسني الصالح ان البطولة بدأت 
انها  حتصد أصداء جيدة رغم 

العهد ولكنها أصبحت  حديثة 
حديث الساعة لدى الكثير من 

املهتمني بلعبة كرة اليد .
ومتن���ى الصال���ح ان يقيم 
املنضمون مسابقات تشجيعية 
للجماهير مثل تسديد ضربات 
ج���زاء عل���ى ح���راس األندية 
العارض���ة وغيرها  وإصاب���ة 
م���ن املس���ابقات الس���تقطاب 
اجلماهير وشكر الصالح النائب 
الس���ابق احمد الشحومي على 
هذه الب���ادرة متمنيا للبطولة 
النجاح واالستمرار في السنوات 

القادمة.

أغلب املباريات انتهت بركالت الترجيح في الزلزلة

جمهور غفير حرص على حضور املباريات

عيسى البناي يصوب على مرمى عيال مفرحعضو احتاد اليد خالد عبدالقدوس يسلم اجلائزة للحارس محمد متعبأحمد املفرح يصوب على مرمى االباتشي

معرفي إلى ربع نهائي »الزلزلة«

العمر يطيح بالسبيعي من »الحساوي«
استهل فريق ديوانية العمر مشواره في دورة 
املرحوم شمالن عبدالعزيز احلساوي الرمضانية 
ال� 14 لكرة الصاالت بنجاح عندما أطاح بفريق 
السبيعي ب� 4 أهداف مقابل هدف ضمن املجموعة 
الثانية احلديدية التي تضم عدة فرق قوية تطمح 

للفوز بلقب الدورة.
وسجل الالعب املصري محمد أبوجريشة جنم 
فريق العمر »هاتري����ك« واضاف زميله الالعب 
املصري عبده البشالوي الهدف الرابع فيما سجل 
للسبيعي الهدف الوحيد محمد أنور في الشوط 
الثاني، وق����دم العمر عرضا قويا أكد من خالله 
رغبته في املنافس����ة على لقب دورة احلساوي 

هذا العام.
وفي املباراة الثانية، فاز فريق املرحوم علي 
النجار على املرح����وم محمد الروضان 2-1 في 
مباراة تألق فيها حارس فريق النجار حس����ني 
علي الذي س����جل هدف الفوز م����ن ركلة جزاء 
وتصدى لعدة ف����رص محققة ليقود فريقه الى 
الفوز، وكان فريق املرحوم النجار قد تقدم بهدف 
لش����ريف الشريف، بينما سجل لفريق املرحوم 

محمد الروضان.
والتقى في املباراة الثالثة االرسنال مع مشاريع 
اخلير وجاءت قوية ومثيرة منذ البداية، وضغط 
املشاريع بقوة في الشوط الثاني رغبة في الفوز 

بواس����طة اإليراني املتميز أمير لوكيان وزميله 
اإليراني بجمان بكيتي، إال ان دفاع األرسنال حافظ 

على مرماه لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.
واضط����ر الفريق����ان الى اللج����وء للركالت 
الترجيحية حلسم النتيجة لينجح املشاريع في 
تسجيل 3 ركالت مقابل ركلتني لفريق األرسنال 

ليصعد املشاريع الى املرحلة الثانية.
وفاز فريق طمبوز على اجلميل 4-1 محققا 
نتيجة ثقيلة وسجل له عبدالعزيز رفاعي هدفا، 
وسيد حمدي 3 أهداف وس����جل للجميل احمد 

بركات.
وتدخل الدورة مرحلة جديدة اليوم، حيث تقام 
4 لقاءات ضمن املجموعة الثالثة، فيلعب فريق 
ابريز مع شركة الدايكن في املباراة األولى التي 
ستقام في ال� 3:30 عصرا، فيما يلعب في املباراة 
الثانية العربيد مع ماجيك مشروب الطاقة، بينما 
يتقابل بني قادس مع التسهيالت، واخيرا يلعب 

ديوانية التركي مع املرحوم طه العتيبي.
وثمن ياسني احلساوي راعي الدورة اجلهود 
املبذولة من اللجنة املنظمة برئاسة عبداللطيف 
احلساوي وأشاد بالفرق املشاركة والروح العالية 

التي تبديها في املباريات.
وطالب احلساوي اجلميع بالتحلي بالروح 

واألخالق الرياضية في هذا الشهر الكرمي.

لم يخل الدور الثاني من االثارة والندية ولم 
حتس���م اغلب مبارياته اال في اواخر الوقت او 
بركالت الترجيح في دورة الزلزلة الرمضانية 
الثامن���ة لكرة القدم حتت رعاية النائب س���يد 

يوسف الزلزلة على مالعب بيان 
وافتتح الدور الثاني بأقوى املواجهات حيث 
متكن مرداس م���ن قلب التوقعات والفوز على 
فريق الزعيم بركالت الترجيح 2-1 بعد انتهاء 
الوقت االصلي 1-1 وكان خلبرة جنم الدورات 
الرمضانية سالم رحيل دور كبير في تأهل مرداس 
للدور ربع النهائي بعد ان نزل في الشوط الثاني 
وتسبب في صناعة هدف التعادل وكان الزعيم 
فقد مجهودات ابرز العبيه مهنا ماجد مع بداية 

الشوط الثاني الصابته في الرأس.
وف���ي نفس املجموعة ض���رب فريق احلاج 
عبدالرسول معرفي بقوة واعلن انه قادم للمنافسة 
على لقب البطولة بعد ان اخرج الزلزلة من الدورة 
بالفوز عليه 3-1 وكان خلبرة القائد داود معرفي 

دور كبير في خروج الفريق فائزا.

وفي كبرى مفاجآت الدور الثاني خرج اجلوهرة 
القابضة على يد امل الكويت بركالت الترجيح 
2-3 بعد انتهاء الوقت االصلي 1-1 وكعادته ال 
يرحم فريق املرحوم عبداهلل الشمروخ منافسيه 
وكان الدور هذه املرة على قدس���اوي واقصاه 

برباعية نظيفة.
وفي منافسات املجموعة الثانية تأهل الزهراء 
الى ربع النهائي بفوزه على مركز الرسالة بركالت 
الترجيح 2-0 كما حس���م العقيلة ايضا تأهله 
بركالت الترجيح 4-3 على حساب ال يحوشك 
واس���تمر الفوز مبسلسل ركالت الترجيح بعد 
تأه���ل املرحوم علي الصف���ار 4-3 على مدريد 
واختتم الدور بتأهل متوقع لبنك اخلليج بعد 

الفوز على نواف دشتي 0-1.
من جانبه اكد رئيس التنس���يق والعالقات 
العامة سيد علي الزلزلة أهمية القيام مبثل هذه 
الدورات الرمضانية في كل عام، وما حتمله من 
مزايا كثيرة قل أن توجد في غيرها من األوقات 

األخرى.

BMW والوطنية يودّعان »بوخمسين«

صراع قوي على الكرة

فري����ق BMW دورة  ودع 
بوخمسني الرمضانية الرابعة 
التي تقام منافساتها على صالة 
عبدالعزيز اخلطيب في النادي 
العربي بعد خسارته اول من 
ام����ام »اخلليج  امس اجلمعة 
بال����ركالت   1-3 للكاب����الت« 
الترجيحية، واس����فرت باقي 
النتائج عن فوز ديوانية عبداهلل 
االبراهيم على العدالة 1-صفر، 
وديوانية شهاب على الوطنية 
لالتصاالت 1-0، واخيرا وربة 
للتأمني على عبدالرضا الشيخ 

.0-2
وتق����ام اليوم االح����د اربع 
مباريات، االولى جتمع مجموعة 
التركي،  س����نيار مع ديوانية 
النظاراتي حسن  الثانية  وفي 
مع ديوانية ناصر املري، وفي 
الثالثة يلتقي اخلليج للكابالت 
مع ديوانية عبداهلل االبراهيم 
واخيرا يواجه ديوانية شهاب 

وربة للتأمني.
وف����رض العب����و اخلليج 
اسلوبهم منذ بداية اللقاء بفضل 
التفاهم بني الالعبني من خالل 
خبرتهم في كرة الصاالت مع 
املنتخب الوطن����ي وهم احمد 
العصف����ور، حم����د العثم����ان 
وعبدالرضا البلوشي، ومتكنوا 
من السيطرة على مجريات اللقاء، 
ولكن بدون خطورة، وقبل نهاية 
الشوط االول انقلبت السيطرة 
الى فريق BMW واس����تطاعوا 
ش����ن عدد من الهجمات بفضل 
الهولندي����ني جيرم����ن واوري 
اال ان الفريقني فش����ال في هز 
الش����باك، وفي الشوط الثاني 
استمر اخلليج في الضغط على 
منافسه ولكن براعة احلارس 
فيصل البغلي افش����لت جميع 
احملاوالت ليحتكم الفريقان الى 
الركالت الترجيحية وس����جل 
للخلي����ج العثمان والعصفور 

الوطنية يلتقي الكرار
في دورة العتيبي

تقام اليوم 4 مواجهات في دورة صباح عبداهلل العتيبي الرمضانية 
االولى لكرة القدم على ملعب جمعية املعلمني بالفحيحيل، حيث سيلتقي 
في املباراة االولى الوطنية لالتصاالت مع الكرار وفي الثانية برشلونة 
مع ابوبندر ثم يواجه الشهيد جرمان املطيري نظيره الشارع اخلامس 
ويختتم اليوم مبواجهة الش����هداء مع شباب الظهر. وقال راعي الدورة 
صباح عبداهلل العتيبي ان املشاركة وحضور الفرق للتسجيل والتواجد 
في القرعة وااللتزام باحلضور واحترام القوانني واحلكام ليس بغريب 
على الش����باب الرياضي الذي دائما ميثل االنطالقة احلقيقية ملستقبل 
مطمئن لهذا البلد املعطاء، مشيرا الى ان الدورة ستكون من اجنح الدورات 
على مستوى الكويت رغم انها االولى ولكن بالتنظيم والتخطيط السليم 
واالس����تفادة من خبرات اآلخرين استطعنا ان نصنع اسم الدورة بقوة 
خالل هذا الشهر الفضيل.وبني العتيبي انه لم نتمكن من قبول عدد كبير 
من الفرق التي كانت ترغب في املشاركة بسبب حتديد الفرق ب� 32 فريقا، 

مبينا انه في املوسم املقبل سيزداد عدد الفرق وكذلك اجلوائز املالية.
وشكر العتيبي كل من ساهم في انطالقة البطولة خصوصا اللجنة 

املنظمة واإلعالم وكذلك الفرق املشاركة.

العيدان يتأهل في »شهداء القرين«
تأهل فريق بدر العيدان إلى منافسات الدور الثاني في دورة شهداء 
القرين الرمضانية ال� 16 لكرة القدم املقامة بنظام خروج املغلوب مبشاركة 
64 فريقا بالتعاون مع جمعية القرين التعاونية بعد فوزه على نظيره 
املرحوم الشيخ جابر األحمد 3-2. وفي مباراة أخرى فاز فريق املرحوم 
موسى الرمضان على نظيره املرحوم هالل البدر 3-1، وفي املباراة الثالثة 
فاز فريق املرحوم محس����ن العجمي على نظيره الشهيد محمد الشواف 
بهدفني مقابل ال شيء، وفي مباراة اخرى فاز فريق املرحوم فهد اخلالدي 
على الوطنية لالتصاالت 4-2 عبر ركالت الترجيح بعد تعادل الفريقني 
في الوقت األصلي للمباراة. وتقام اليوم اربع مباريات يلتقي في األولى 
فريقا الشهيد عامر العنزي واملرحوم سعد املبارك وجتمع املباراة الثانية 
فريقي املرحوم يوسف حسني واملرحوم سالم الدعيج، أما املباراة الثالثة 
فتجمع فريقي الشهيد محمد البلوشي والشهيد محمد سالم ويلتقي في 

املباراة األخيرة فريقا زيد سالم العبيدي واملرحوم سالم البدري.

فوز بوشيبة والسالم في اإلعالم
أسفرت نتائج اليوم األول لدورة وزارة اإلعالم الرمضانية اخلامسة 
لكرة القدم عن فوز ش����باب خيطان على كاس����تلو، وديوانية النوري 
على محمد املرداس، والس����الم على األرس����نال، واخي����را فوز ديوانية 
نواف بوش����يبة على وزارة اإلعالم وتأهلت الفرق الفائزة الى املرحلة 

الثانية للدورة.
وتقام مساء اليوم االحد اربعة لقاءات ضمن تصفيات الدور التمهيدي 
مع دخول االدوار املرتقبة للدورة، حيث تبدأ املباراة األولى في الثامنة 
والنص����ف وجتمع الغواصة الصفراء مع فري����ق املفاز، ويلتقي فريق 
بورحمة مع روكي في املباراة الثانية، فيما يدخل فريق سفريات موناكو 
مواجهة قوية وصعبة مع بنك اخلليج في اقوى لقاءات الليلة، واخيرا 

يلعب العميد مع بالغة.
وتقابل امس اجلوهرة القابضة مع ديبرتيڤو ولعب املدفعجية مع 
التشلساوية، وبوعبدالرزاق مع العميد والوحدة مع الزعيم، وقال رئيس 
اللجنة املنظمة موسى تركي: لقاءات اليوم األول اتسمت باحلماس بني 
الف����رق املتبارية متوقعا ان تكون املرحلة املقبلة أكثر اثارة خاصة مع 

انتهاء دور التصفيات اليوم االحد وبدء مرحلة جديدة ومشوقة.

دورة »بيان« تنطلق 14 رمضان
أعلن رئيس قسم اخلدمات والفروع سكرتير عام دورة جمعية 
بيان التعاونية الرمضانية لكرة القدم صالح العازمي ان غدا االثنني 
آخر موعد للتسجيل في الدورة، حيث تبدأ اجلمعة 14 رمضان وتنتهي 
الثالثاء 18 منه، داعيا جميع الفرق التي لم تس����تكمل بياناتها الى 

اإلسراع في ذلك، مشيرا الى انه مت تسجيل اكثر من 50 فريقا.
وذكر ان جميع املباريات س����تبدأ على س����احة بيان بعد صالة 
التراويح مباشرة، وذلك إلفساح املجال أمام اجلميع ألداء الشعائر 

الدينية.
وأض���اف ان اجلوائز املقدمة هذا العام تختل���ف كما ونوعا عن 
األعوام الس���ابقة، كما ان هناك العديد من اجلوائز املقدمة للجمهور 

خالل أيام الدورة.

والبلوشي، وسجل للمنافس 
علي البطي قبل ان يضيع فوزي 
املاص الركل����ة الثانية ويعلن 

خروج فريقه.
وف����ي اللق����اء الثاني جنح 
الالعب حس����ني الص����راف في 
تسجيل هدف في بداية الشوط 
الثاني اهل فريقه االبراهيم الى 
الدور املقبل، بعد مباراة متكافئة 

من الطرفني.
وكان���ت قمة اث���ارة اليوم 
السادس في اللقاء الثالث الذي 
شهد احداثا شيقة خصوصا 
في الشوط الثاني بعد شوط 
اول متكافئ من ناحية الفرص 
واالستحواذ، ودانت السيطرة 
في الشوط الثاني لفريق شهاب 
الذي جنح عمر اجلاس���ر في 
احلصول على ركلة جزاء بعد 
عرقلة من العب الوطنية امين 

ابراهيم وس���جل منها محمد 
فطيس الهدف االول لفريقه في 
الدقيقة 15، ولم ينفع احتجاج 
العبو الوطنية واشهر احلكمان 
البلوش���ي وعبداهلل  محمود 
اكبر 6 بطاقات صفراء وزعت 
الفريقني،  بالتس���اوي عل���ى 
البلوشي احمد يسري  وطرد 
من الوطنية لعرقلته اجلاسر 
املنفرد باملرمى، ولم يلبث ان 
طرد اكبر فطيس بعد صراخه 
عل���ى احلك���م، ويحكم العبو 
الوطنية قبضتهم على مجريات 
اللقاء ولكن الوقت لم يسعفهم 

الدراك التعادل.
املباراة االخيرة جنح  وفي 
محمد خان ومس����اعد الفضلي 
في قيادة فريقهما وربة للتأمني 
الى الفوز على عبدالرضا الشيخ 

بهدفني نظيفني.


