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محاولة للتسديد على املرمى مبضايقة احد املدافعني

حمد الوزان من فريق إف 18 يحاول املرور

حصار ثالثي عبدالرضا عباس وشهاب كنكوني يسلمان جائزة ألحد الفائزين
تنافس قوي

عبدالرزاق خزعل يسحب جائزة اجلمهوراحمد الشحومي وعبدالواحد خليل

متكن فريق املرحوم سالم الفهد 
من الفوز على فريق اف 18 )22-

15( بعد مباراة مثيرة بني أصحاب 
اخلبرة فريق املرحوم سالم الفهد 
املكون من خليط من العبي ناديي 
الكويت واليرموك وأبرزهم محمد 
ش���ناوة واإلخوة ولي���د وخالد 
وجاسم إضافة ملشاري املنصور 
واحلارس حسني املري فيما مثل 
فريق اف 18 مجموعة من العبي 
نادي القادسية في مرحلة الشباب 
مثل حمزة ال���وزان وعبدالعزيز 
القطام���ي وعبدالرحم���ن عادل 

وجراح النهام ومحمد الطريجي 
ويوسف بن حسني.

البداية  ودانت السيطرة منذ 
لفريق سالم الفهد رغم احملاوالت 
اجليدة لفريق اف 18 في مجاراة 
خصمهم وتقريب النتيجة ولكن 
انخفاض مستوى اللياقة اثر كثيرا 
على أدائهم خصوصا ان الفريق 
ميلك عناصر جيدة من أصحاب 

املهارة.
وفي اللقاء الثاني الذي جمع 
فريق االدارة العامة لالطفاء مع 
ديواني���ة القديري ال���ذي انتهى 

لصالح فريق االطفاء 12-17 )10-
7( فيمكن وصفه بأنه أحد اقوى 
لقاءات البطولة حتى اآلن بسبب 
ندية اللقاء وتقارب النتيجة معظم 
فترات اللقاء خصوصا ان فريق 
االدارة العامة لالطفاء مكون من 
العبي الفريق بنادي كاظمة مثل 
ياسر االمير ومحمد جاسم وسالم 
عبدالسالم وبخيت جميل وعبداهلل 
فريح واسماعيل خزعل وعبداهلل 
السنافي فيما مثل فريق ديوانية 
القدي���رى االعالمي في تلفزيون 
الوطن عبداهلل االنصاري اضافة 

ملجموعة من العبي االندية احمللية 
مثل سعود السامرائي واحلارس 
مبارك صال���ح ومطلق املطيري 
وس���اير العنزي وثامر الفضلي 

ومبارك العنزي.
ه���ذا وتنطلق مس���اء اليوم 
منافس���ات ال���دور الثان���ي من 
بطولة احملامي احمد الشحومي 
الرمضانية األولى لكرة اليد عندما 
يلعب فريق املرحوم سالم الفهد 
مع الصناعات الوطنية في حني 
ينتظر فريق الهرم الفائز من لقاء 
صليبخات يونايتد وخيطان )أ( 

الذي جرى في ساعة متأخرة من 
مساء يوم امس.

وكانت الفرق ال� 23 قد تنافست 
في الدور التمهي���دي ليتأهل 16 
فريقا للدور الثاني من البطولة، 
يتنافسون بنظام خروج املغلوب 
للتأهل لدور الثمانية ثم االدوار 

النهائية من البطولة.
ومن املتوقع ان يش���هد لقاء 
اليوم بني املرحوم س���الم الفهد 
الوطني���ة ندية  والصناع���ات 
كبيرة ب���ني الفريقني خصوصا 
ان الصناعات الوطنية مكون من 

نخبة من جنوم فريق الش���باب 
في نادي كاظمة وابرزهم يوسف 
احلداد وابراهيم االمير ومشعل 
الدويسان وناصر  وعبدالعزيز 
س���ويلم الذين قدموا اداء جيدا 
في ال���دور االول م���ن البطولة 
بعد ان متكنوا من إقصاء فريق 
القادسية من البطولة. اما اللقاء 
الثاني فلن يقل إثارة عن سابقه 
خصوصا ان فريق الهرم واملكون 
من فيصل احلوطي وجاسم محمد 
وخالد محمد وعمر جعفر وفهد 
ربيع سيواجه الفائز من مباراة 

عبدالق���دوس )أ( وصليبخات 
يونايت���د حي���ث يض���م فريق 
عبدالقدوس عناصر اخلبرة من 
جنوم اللعب���ة املخضرمني مثل 
عبداخلالق عبدالقدوس وصالح 
انس وعلي مراد اضافة حلسني 
الهاجري فيما  صيوان وسامح 
يضم فريق صليبخات يونايتد 
مجموعة جيدة من العبي الشباب 

والناشئني بنادي الصليبخات.
وذكر مدرب حراس القادسية 
الدولي السابق عبدالعزيز السماك 
ان البطولة تس���ير بشكل رائع 

تنظيمي���ا وفنيا وان احلماس���ة 
واجلدي���ة الصف���ة الغالبة على 

الفرق املشاركة.
وشكر السماك احملامي احمد 
الش���حومي عل���ى تنظيمه هذه 
البطولة كما شكر احتاد اليد متمثال 
برئي���س االحت���اد ناصر صالح 
وجميع أعضاء مجلس االدارة الذين 
سخروا كل اإلمكانيات إلجناح هذا 
الرمضاني كما  الرياضي  احملفل 
شكر جميع االندية الرياضية التي 
ساهمت وبشكل جدي في اظهار 

البطولة على أكمل وجه.

انطلق����ت دورة املرح����وم العقي����د 
الرمضانية لكرة  املهمل  مبارك عوض 
القدم والتي نظمتها جمعية العارضية 
التعاونية مبشاركة 80 فريقا ستتنافس 
على لقب البطولة على ملعب مركز شباب 
العارضية. وفي منافس����ات املجموعة 
األولى فاز فريق أب����و بدر على فريق 
ديواني����ة الغريب في اول����ى مباريات 
البطول����ة 4-1 كما فاز فريق خالد فهد 
على ديوانية 41 )3-1( وبهذا يتأهل فريقا 
أبو بدر وخالد فهد الى الدور الثاني من 
البطولة. وفي املجموعة نفسها فاز فريق 
العارضية على فريق مبارك 3-1 وفريق 
الهالل على فريق عبداهلل تركي املطيري 
4-0 وبهذا ينتقل فريق العارضية وفريق 
الهالل إلى الدور الثاني من البطولة. وفي 
هذا الص����دد قال منظم البطولة عدنان 
املطيري ان جمعية العارضية التعاونية 
دائما سباقة في تنظيم مثل هذه الدورات 
الرمضانية دعما للشباب. واضاف ان 
البطولة تعتبر م����ن أفضل البطوالت 
من ناحي����ة التنظيم واجلوائز والفرق 
العارضية  املنافسة، مبينا ان جمعية 
واجلهات الداعمة خصصت جوائز قيمة 
للبطولة وكذل����ك جائزة ألفضل العب 

بعد كل مباراة.
واش����ار املطيري الى ان الفائز في 
البطولة س����يحصل على جوائز مالية 

قيمة وعديدة.

متك����ن فريقا غزال للتأمني 
والعقيلة من الوصول الى املباراة 
النهائ���ية ف����ي دورة الزلزلة 
الرمضانية الثام���نة لكرة القدم 
حتت رع���اية النائ���ب س����يد 
الزلزلة على مالعب  يوس��ف 
بيان بعد فوز »التأمني« بشق 
االنفس وبركالت الترجيح على 
الكويت 9-8 وفوز سهل  امل 
للعقيل����ة بثالثية نظيفة على 
حساب املرحوم علي الصفار 
وبهذا يلتقي غدا االربعاء غزال 
للتأمني مع العقيلة في نهائي 

الدورة.
في املباراة االولى التي كانت 
متكافئة متاما بني غزال وامل 
الكويت افتتح التسجيل غزال 
عن طريق العبه املتألق جاسم 
محمد ولكن عودة امل الكويت 
كانت سريعة عن طريق جنمه 
فادي جميل الذي اوصل املباراة 
الترجيح والتي  ال����ى ركالت 
وصل����ت الى 7 لكل فريق قبل 
ان يحسمها غزال للتأمني بعد 
تألق احلارس عبداهلل جليل 
بتصدي����ه للركلة الترجيحية 
احلاسمة التي اوصلت فريقه 

الى املباراة النهائية.

تترقب اجلماهير اللقاء الذي يجمع أعضاء مجلسي 
إدارة ناديي القادسية والكويت في مباراة استعراضية 
ستقام في ختام دورة الشايع الرمضانية لكرة الصاالت 
السبت املقبل على صالة نادي كاظمة في مباراة يحاول 

فيها القادسية تعويض خسارته العام املاضي.
وأعلن د.محمد خليل مقرر دورة الش���ايع ان اللجنة 
املنظمة وضعت كل الترتيبات لهذه املباراة التي جتمع 
االدارتني على مائدة كروية في كل ود وصداقة وهذا داللة 

على عمق العالقات الوطيدة التي جتمع األندية.
وقال خليل ان فريق مجلس إدارة القادسية سيضم 
الشيخ طالل الفهد وفيصل الدخيل وسعود بوحمد ووليد 
الكندري ومحمد احلربان وحسن بواحلسن وحمد بوحمد 
في حني يتكون فريق الكويت من النائب مرزوق الغامن 
وحمد الس���اير وخالد الغامن وفه���د الغامن وعبدالعزيز 
العنبري وس���عد احلوطي. ودعا خلي���ل اجلماهير إلى 
احلضور في ال� 3:00 ظهر الس���بت املقبل ملشاهدة هذا 

اللقاء التاريخي.
أما عن نتائج اليوم الثامن للدورة فقد اس���فرت عن 
فوز كاس���ح للوطنية لالتصاالت على فريق علي الغامن 
وأوالده 8-0 في مباراة جاءت قوية وحماسية من جانب 
الوطنية الذي لم يجد العبوه ادنى صعوبة من حتقيق 
الفوز وبعدد وافر من األهداف ليثبت للجميع انه واحد 
من الفرق القوية املرشحة للقب وذلك بعد األداء القوي 
الذي قدمه في أول ظهور له بالدورة وجناح العبه احمد 
يسري في تس���جيل 5 أهداف )سوبر هاتريك( في حني 
سجل إسالم محمد وعبدالرزاق االنصاري ومحمد ادريس 

هدفا لكل منهم.
وفي املباراة الثانية متكن صناعات الغامن من حتقيق 
الفوز على ديوانية صالح حبيب بهدفني لال شيء سجلهما 
االيراني امير توكيان في مباراة جاءت سريعة وحماسية 
من جان���ب فريق صناعات الغامن ال���ذي اكتفى العبوه 

احملترفني باالستعراض وتسجيل هدفني فقط.

وف���ي املباراة الثالثة جنح فريق نظارات اجلميل في 
حجز بطاقة التأهل بعد فوزه على فريق الشهيد عبدالرزاق 
بوشهري ب� 4 اهداف مقابل هدف في لقاء قوي من جانب 

العبي فريق نظارات اجلميل.

السعيد: »سكوب« جاهزة للنهائي

أعلن محمد السعيد املدير التنفيذي لتلفزيون سكوب 
الراعي الرسمي لدورة الشايع ان هناك ترتيبات خاصة 
للمباراة النهائية لدورة الشايع كذلك نقل مباراة مجلسي 
إدارتي القادسية والكويت ولقاء قناة سكوب مع الراي 
وكش���ف ان تلفزيون س���كوب تقدم بعرض رسمي الى 
اللجنة االنتقالية الحتاد الك���رة لنقل مباريات الدوري 
املمتاز في املوسم املقبل وذلك بعد إعالن اللجنة االنتقالية 

عن مزايدة لبيع حقوق الدوري املمتاز.
واشار السعيد الى ان »سكوب« وضعت كل اإلمكانيات 

من اجل تقدمي خدمة متميزة للمشاهدين.

اإلطفاء »يحرق« القديري في أقوى لقاءات البطولة

الفهد ُيسقط »إف 18« ويواجه الصناعات في »يد الشحومي«

»نظارات الجميل« يتأهل على حساب بوشهري في »الشايع«

»غزال للتأمين« إلى نهائي »الزلزلة«

التسهيالت »يفترس« بني قادس في »الحساوي«

البالول: دورة الوطنية غير

الكويت يفوز بـ »سلة الهيئة«

املرحوم طه العتيبي متكن األخير 
من حسم املباراة لصاحله 0-3.

القوة واإلثارة

ويستمر مسلسل القوة واإلثارة 
الي����وم بإقامة 4 لق����اءات ضمن 
املجموعة الرابعة الساخنة، حيث 
اجلماهير على موعد من مواجهة 
قوية جتمع املرحوم خالد خليفة 
مع الوحدة في ال� 3:30 في املباراة 
األولى، ويلتقي شباب الرميثية مع 
يونايتد في املباراة الثانية، تليها 
قمة املباري����ات بني الطرف األغر 
والعثمان، واخيرا يلعب السالم 

مع الفجر.

الثانية من الدورة. واكتسح فريق 
التسهيالت فريق بني قادس ب� 5 
أهداف مقابل ال ش����يء في مباراة 
س����يطر خاللها التسهيالت على 
املباراة منذ البداية وحتى نهايتها 
بتألق كمال خليل وخالد الظفيري 
واحملترفني من مصر رمضان غريب 
واملعتز باهلل سامي، حيث صال 
الفريق وجال في الصالة دون أدنى 
مقاومة من بني قادس الذي سلم 
املهمة خلصمه تس����ليما شرعيا 
ليفوز التسهيالت بسهولة وينتقل 
الى املرحلة األهم في الدورة. وفي 
الرابعة واألخيرة والتي  املباراة 
جمعت ديوانية التركي مع فريق 

ض����رب فريق ش����ركة دايكن 
بقوة في دورة املرحوم ش����مالن 
عبدالعزيز احلساوي الرمضانية 
لكرة القدم عندما هزم فريق االبريز 
4-2 ليتأهل ال����ى املرحلة األهم 

في الدورة. 
وقاد مجبل مب����ارك »دايكن« 
للفوز عندما سجل هدفني جميلني 
ليتبعه عبدالرزاق الرشيد وفيصل 
الثالث والرابع،  السعد بالهدفني 
بينما سجل لالبريز هاشم عويضة 
ويحيى طراد، وقاد املباراة احلكمان 
فاضل بوفتني وحم����د بوجروه 
وتألق����ا كالعادة في إدارة املباراة 

بخبرتهما.
وشهدت املباراة الثانية تعادال 
مثيرا بني ماجيك مشروب الطاقة 
والعربي����د انتهت 3-3 فقد تقدم 
العربيد بثالثة أهداف مقابل هدفني 
عن طري����ق علي العربيد ومحمد 
أمير ومشاري التميمي، بينما سجل 
للماجيك علي حسن وعادل عيسى، 
وكانت املباراة تسير نحو التعادل 
إال ان العب املاجيك أحمد الشطي 
سجل هدفا رائعا مبجهود فردي 
جميل صفق له احلضور ليخطف 

التعادل في الوقت القاتل.
إال ان فرح����ة املاجيك لم تدم 
طويال عندما حسم العربيد املباراة 
بالركالت الترجيحية بهدفني دون 
رد، بفضل احل����ارس عبداألمير 
العربيد  البلوشي حارس مرمى 
الذي تألق بالترجيحية وتصدى 
لركلتي ج����زاء مبه����ارة عالية، 
وس����جل في الوقت نفسه الركلة 
الثانية ليصعد بفريقه الى املرحلة 

أعلن عبدالعزيز البالول مدير 
إدارة العالق����ات العامة واالعالم 
الوطنية لالتصاالت  بالش����ركة 
رئي����س اللجنة املنظم����ة لدورة 
الوطنية الرمضانية لكرة الصاالت، 
أن البطولة العاش����رة ستنطلق 
السبت املقبل بصالة عبدالعزيز 
اخلطيب بالنادي العربي مبشاركة 
32 فريقا مت تقس����يمها الى اربع 
مجموعات وتقام املباريات بنظام 
خروج املغلوب، وأوضح البالول 
العام س����تكون  البطولة هذا  ان 

مختلفة.
حيث مت رص����د جوائز مالية 
كبي����رة للفريق الفائز بجانب ان 
هناك جوائز عينية ومادية ستقدم 
للجماهير يوميا من خالل السحب 
الذي سيتم داخل الصالة من خالل 
اللجنة املنظمة كما شدد البالول 
الفرق املش����اركة بضرورة  على 
االلتزام باللوائح والقوانني وطالبها 
بض����رورة التعاون م����ع اللجنة 
املنظمة لتس����اهم في إجناح هذه 
البطولة من خالل التحلي بالروح 

الرياضية وتقبل قرارات احلكام 
بصدر رحب.

من ناحية اخري اس����تعدت 
اللجن����ة املنظمة التي تتكون من 
جمال خليل مدير البطولة وحمد 
العالقات  محارب رئيس جلن����ة 
العام����ة النط����الق البطولة التي 
سيتم نقلها ألول مرة تلفزيونيا 
على قناة العدالة حيث يش����ارك 
املباريات مجموعة من  إدارة  في 
احلكام املعتمدين باالحتاد الكويتي 

لكرة القدم.

اختتمت على ساحة مشرف 
الرياضية بطولة الهيئة العامة 
لشباب والرياضة األولى لكرة 
السلة الثالثية، والتي نظمتها 
ادارة الرياضة للجميع بالهيئة 
على مدى ثالثة ايام مبشاركة 24 
فريقا حتت رعاية اللواء فيصل 
اجلزاف رئيس مجلس االدارة 
� املدير الع���ام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة وبحضور 
جاسم يعقوب نائب املدير العام 

لشؤون الرياضة.
وقد متكن فريق الكويت من 

الفوز بلقب البطولة بعد فوزه 
على فريق الصاعقة في املباراة 

النهائية 23-35.
واستحق فريق الكويت كأس 
البطولة بعد ادائه املتميز منذ 
انطالق���ة البطولة الذي متكن 
فيها من الفوز في الدور األول 
على فري���ق الصقر ثم فريق 
ان ب���ي ايه ث���م خلك رياضي 
وصعد للمباراة النهائية على 
حساب فريق أبو الشينة ليالقي 
الصاعقة الذي قطع مش���وارا 
كبيرا للتأهل بعد تغلبه على 

فريق الهداف ثم الشباب ودرمي 
تيم وصعد للنهائي على حساب 

النظارة.
وقدم الكويت عرضا طيبا 
في املباراة النهائية مكنه من 
امتالك زمام اللقاء والتفوق منذ 
البداية وتألق العبوه شايع مهنا 
ومحمد اشكناني وراشد الرباح 
واحمد فالح ومحمد املطيري 
وكانوا االكثر سرعة وانتشارا 
وتصويبا لينهي الفريق اللقاء 
لصاحله بفارق 12 نقطة محرزا 

لقب البطولة.

اجناح الدورة واظهارها بهذه 
الصورة، كما كان للعمل الكبير 
اللجنة  الذي قام به اعض����اء 
املنظمة للبطولة دور رئيسي 
في ظهور الدورة بهذا املستوى 

الرائع.

ازاء الهجم����ات املتواصلة من 
العقيلة.

اللجنة  وق����ال رئي�������س 
االعالم��ية علي الهاش����مي ان 
الدور الكبير الذي قام���ت به 
وسائل االعالم ساهم كثيرا في 

الث��انية لم  املب���اراة  وفي 
يجد العق��يل����ة اي ص���عوبة 
ف����ي اخت����راق صفوف  تذكر 
املرحوم علي الص���فار ال��ذي 
كان عل����ى عك����س املتوق������ع 
س����اكنا ولم يبد اي ردة فعل 

انطالق دورة
العقيد المهمل


