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سامح الهاجري من فريق عبدالقدوس يصوب على مرمى الصليبخات

محاولة للسيطرة على الكرة

محاولة للتسديد على املرمى 

جانب من إحدى املباريات

بدر الذياب يسلم جائزة اجلمهورأحمد الشحومي متحدثا لتلفزيون الكويت

»توب روك« ينافس بقوة و»عيال مفرح« يواجهون اإلطفاء في »يد« الشحومي 

أعلن فريق ت���وب روك عن 
نفسه بقوة في بطولة احملامي 
احمد الشحومي الرمضانية لكرة 
اليد بعد ان متكن من إقصاء فريق 
ديوانية خلف العايدي بنتيجة 
ثقيلة 33-10 )17-5( ليقابل في 
الدور الثاني فريق املرحوم شاكر 
فرهود في مباراة من املتوقع ان 
تشهد فاصال كبيرا من اإلثارة ملا 

ميلكه الفريقان من جنوم.
ومتكن توب روك من بسط 
سيطرته منذ بداية اللقاء بفضل 

مهارة محترفيه العبي منتخب 
االردن ونادي احلسني مهند منسي 
وطارق منس���ي وسالم املعابرة 
حارس الن���ادي األهلي األردني 
خال���د إبراهيم إضافة لنجومية 
العب خيطان خالد حسني وعمران 
شمساه وعبدالرضا جاسم، فيما 
لم يستطع فريق ديوانية خلف 
الذي  العايدي مجاراة خصمهم 
يفوقهم بكل فنيات ومهارات كرة 
اليد واتضح عجزهم مبكرا عندما 
متكن فريق توب روك من صناعة 

الفارق الكبي���ر فيما مثل فريق 
العايدي العب دائرة اجلهراء فؤاد 
العنزي وحسن العايدي ومنيف 
الظفيري ونواف راكان وعبداهلل 
عطشان وفيصل شناوة ومشعل 

العنزي.
وفي اللقاء الثاني لم يفسح 
العب���و فري���ق عبدالقدوس )أ( 
أما فري���ق الصليبخات  املجال 
يونايتد منذ البداية حيث متكنوا 
بخبرة العبيهم من جنوم األزرق 
ونادي الصليبخات محمد فالح 

وحسني صيوان وسامح الهاجري 
وحسن مفرح اضافة للمخضرمني 
اإلخوة عبد اخلالق وإسماعيل عبد 
القدوس والالعب احمد الكندري 
من الف���وز بنتيجة كبيرة 37-
19 )17 -7( ليواجهوا في الدور 
املقب���ل فريق اله���رم في مباراة 

أيضا قوية.
ومث���ل فري���ق الصليبخات 
يونايتد مجموعة من ناشئي نادي 
الصليبخات مثل محمد يعقوب 
وفاضل النص���ار وفهد اخلياط 

وحمد الصق���ر وعذبي عبداهلل 
وجراح الصال���ح وعبدالرحمن 

فيصل.
اليوم في مواجهات  ويلعب 
الدور الثاني فريق ش���ركة على 
ثنيان الغامن مع كاظمة )أ( فيما 
يلعب في املباراة الثانية فريق 
اإلدارة العامة لإلطفاء مع عيال 

مفرح.
ويدخل فريق على الغامن احد 
الفرق املرشحة للفوز بالبطولة 
بع���د ان متكن من تخطي فريق 

فانتيوم للس���يارات بتشكيلته 
املكون���ة من جن���وم اللعبة من 
العبي نادي الكويت والقادسية 
ابرزهم احمد فيصل ومش���اري 
العتيب���ي ووصال���ح اجليماز 
وناصر بوخضرا وعلى وفهد املذن 
واحلارس عبدالرحمن البالول وهو 
يأمل في مواصلة التقدم لألدوار 
النهائية اذا متكن من تخطي فريق 
كاظم���ة )أ( والذي بدورة متكن 
من بلوغ هذا الدور بعد تخطيه 
فريق كاظمة)ب( ويتكون فريق 

كاظمة )أ( من العبي فريق نادي 
كاظمة مثل ياسر األمير وحسني 
الشطي وفهد فهيد وعبدالعزيز 
التراك وعبداهلل الفريح وعبداهلل 
السنافي وعبداهلل مهدي ومحمد 

جاسم.
أم����ا اللق����اء الثان����ي والذي 
س����يجمع فريق عيال مفرح مع 
اإلدارة العامة لإلطفاء فلن يخلو 
من اإلثارة حيث سيحاول فريق 
عيال مفرح واملكون من العبي 
اجلهراء اإلخوة س����عود وسعد 

وأنور ومساعد ومحمد ونايف 
واحمد وس����الم ون����واف مفرح 
اضاف����ة لعبدالرحم����ن العنزي 
إكمال مسيرتهم بتخطي فريق 
اإلطفاء بعد تخطيهم في الدور 
األول فريق األباتشي فيما يأمل 
فريق اإلطفاء تخطي عقبة عيال 
مفرح بفريقهم املكون من العبي 
الفريق األول بنادي كاظمة مثل 
احمد الدويس����ان وس����الم عبد 
السالم وبخيت جميل ويعقوب 

األمير وإسماعيل خزعل.

الغانم يلتقي كاظمة »أ« وهزيمة ثقيلة للصليبخات يونايتد

الجابر يتأهل على حساب العيسى في »الشايع«

الجوهرة القابضة يتأهل في »معرفي«

الوحدة يلتهم الخليفة في »الحساوي«

شهدت دورة املرحوم شمالن عبدالعزيز احلساوي 
الرمضانية لقدم الصاالت مهرجانا من االهداف.

فقد جنح فريق الوحدة في اكتساح فريق املرحوم 
خالد اخلليفة 6-3 في مب����اراة قوية وممتعة تفاعل 
معها اجلمهور في صالة فجحان هالل املطيري بنادي 

القادسية.
وقاد الوحدة الالعب بهاء يوسف وسجل هاتريك 
لفريقه بفضل مهاراته العالية، بينما سجل زميله حلمي 
محمد هدفني ومؤيد مصطفى هدفا، في حني س����جل 
للمرحوم خليفة احمد السرحان هدفني وعباس عواضة 
هدفا. وتقابل شباب الرميثية مع يونايتد في املباراة 
الثانية، التي شهدت مشاركة العبني اثنني من تايلند مع 
الرميثية وهما ناتي وتوستا حيث اظهرا حملات فنية 

واضحة وتفاهما مع بقية الالعبني بالفريق.
وحقق شباب الرميثية فوزا مستحقا 5-0 سجل 
للفائز توستا التايلندي هاتريك واضاف املخضرم انس 

محمد هدفني ليفوز الرميثية بسهولة.
وحسمت الركالت الترجيحية مباراة الطرف األعز 

مع العثمان لصالح األعز 3-2 بعد ان تعادال في الوقت 
األصلي بدون اهداف حيث عجز كل طرف عن هز شباك 
اآلخر، لتبتسم الترجيحية للطرف االعز ليصعد الى 

املرحلة الثانية ويبتعد العثمان مرغما.
وفي املباراة األخيرة تقابل السالم مع الفجر وانتهت 
بفوز الفجر بخمسة اهداف دون رد وتقدم الفجر بهدفني 
في الشوط األول عن طريق عصام احلساوي وميالد 
ايرج وواصل الفريق تألقه في الشوط االثني ليضيف 
عصام احلس����اوي الهدف الثالث وتبعه كل من احمد 

التركي وانور السويدان بالهدفني الرابع واخلامس. 
وتدخل الدورة اليوم مرحلة جديدة وحاسمة، عندما 
تنطلق املرحلة الثانية بعد انقضاء االدوار التمهيدية، 
حيث تقام اربعة لقاءات يلتقي فريق املنيع بطل الدورة 

السابقة مع فريق برشلونة في املباراة األولى.
ويلعب العوضي مع ديوانية العتيبي في املباراة 
الثانية في مواجهة صعبة ومثيرة، فيما يلتقي فريق 
فرتينا مع املرحوم س����امي فيروز في املباراة الثالثة، 

واخيرا يواجه شركة فواز للتبريد مع فبريغاس.

»اإلعالم« تدخل 
مراحلها الحاسمة

دخلت دورة وزارة اإلعالم 
الرمضانية اخلامسة لكرة 
القدم مرحلة مهمة وصعبة 
مع اقتراب االدوار النهائية 
للدورة واس����تراحة الفرق 
املتأهلة ي����وم الثالثاء بعد 
ف����ي االدوار  جهود كبيرة 
التمهيدية بعد فوز ديوان 
النوري على شباب خيطان 
والس����الم عل����ى ديوانية 
بوش����يبة لينه����ي مغامرة 
األخير في ال����دورة، وفوز 
شركة االجنلتي على ديوان 
الغ����ازي ومجموعة فيصل 
الصناعي����ة عل����ى حمامة 

السالم.
كما جنح فريق املفاز في 
اخ����راج الغواصة الصفراء 
بثالثية مقابل هدف وبالغة 
عل����ى العنيد بهدف نظيف 
وبنك اخلليج على سفريات 
موناكو بهدف دون رد، وفاز 
روكي على بورحمة 4-3 بعد 

مباراة قوية وحماسية.
وتقاب����ل أمس اجلوهرة 
القابض����ة م����ع املدفعجية 
والعمي����د مع الزعيم وبنك 
اخلليج مع بالغة واملفاز مع 
روكي ضمن االدوار النهائية 
اقتراب مرحلة  للدورة مع 

احلسم.
واع����رب رئيس اللجنة 
املنظمة موس����ى تركي عن 
ارتياحه لتعاون الفرق مع 
ح����كام املباري����ات والتقيد 

مبواعيد املباريات.
وكشف تركي عن مفاجآت 
اليوم  سارة للجماهير في 

اخلتامي للدورة.

أبوخالد إلى الدور الثاني في »المهمل« النزهة يقصي الوطن من »الكندري«

الطرفي والمنار في نهائي »زكريا«

اختتم الدور األول لدورة املرحوم العقيد مبارك عوض املهمل 
الرمضانية لك���رة القدم والتي تقام على مالعب مركز ش���باب 
العارضية وصعد 20 فريقا إلى الدور الثاني وتأهل ابوخالد بعد 
فوزه بركالت الترجيح 3-2 على حساب شهداء حريق اجلهراء 
وفاز الفه���د على اليوفي 3-1 واالرس���نال على عبداهلل فارس 
3-0 والواص���ل على ديوانية ابوفه���د بنفس النتيجة واملالكي 
على عش���اق االنتر 5-2 وڤالنس���يا على ديوانية البتال 2-3 
ومشعل العدواني على ميسي 5-0 وبنفس النتيج���ة تأه����ل 
ديوانية سعود العارضي على حساب ابوليد وقال نائب رئيس 
اللجن���ة املنظمة لل��دورة عب���داهلل العنزي ان البطولة تزداد 

حماسا كل يوم.
 مشيرا إلى ان الدور الثاني من الدورة سوف يشهد تنافسا 

قويا بني الفرق التي صعدت بجدارة واستحقاق.

شهد اليوم اخلامس من مباريات دورة جاسم الكندري ارتفاع حدة 
املنافس���ة للوصول الى املباراة النهائية، حيث حقق فريق ديوانية 
النزهة مفاجأة بإقصاء فريق جريدة الوطن بعد التغلب عليه 0-3 
في مباراة قوية وسريعة لكن كفة النزهة رجحت في الشوط الثاني 
ال���ذي ترجم فيه تفوقه وخروجه بأهدافه الثالثة في حني فاز فريق 
املرحوم حسني شهاب بصعوبة على فريق نواف دشتي بهدف لالشيء 
في لقاء متوسط املستوى رجحت فيه كفة الفائز اغلب فترات املباراة 
في حني واصل فريق ديوانية الغامن انتصاراته بعد تغلبه على فريق 
املرحوم جراح العتيبي وفاز فريق شباب مدريد على ديوانية تركي 
2-0 وفي مباراة قوية مليئة بالندية واالثارة فاز فريق العنيد على 
فريق املرحوم سعد العبداهلل، في حني حقق فريق حجي محمد فوزا 
كاسحا على فريق ريدز 4-0. وفي املباراة األخيرة فاز فريق الرماية 

على فريق املرحوم احمد الغصني 0-2.
من جانب آخر، دخل نواب األمة والوزراء اجواء املباراة الكروية 
التي ستجمع بينهما في التاسعة من مساء السبت املقبل على صالة 
نادي اليرموك حتت رعاي���ة وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والتي تأتي ضمن برنامج احلفل 

اخلتامي للدورة.
من جانبه اكد النائب الس���ابق جاسم الكندري ان كل الترتيبات 
قد اعدت إلقامة هذا اللق���اء املرتقب، وهي مبادرة كروية تهدف الى 
كس���ر كل احلواجز بني النواب والوزراء من خالل هذا امللتقى الذي 

يقام للمرة السابعة على التوالي بني السلطتني.
من جانبه دعا رئيس اللجنة املنظمة ابراهيم سكني اجلماهير الى 

احلضور ملشاهدة هذا اللقاء الفريد من نوعه.
من ناحية اخرى رصدت وسائل االعالم آخر االستعدادات للفريقني 
قبل املواجهة ب� 48 ساعة، حيث اشتدت وتيرة التدريبات في معسكر 
كل فريق حيث يتدرب الفريقان في موعد املباراة التاس���عة مس���اء 
يوميا ففي معس���كر فريق ن���واب األمة انتظم اعض���اء الفريق في 
التدريبات بقيادة مدرب النواب الكابنت مش���اري العنجري النائب 
السابق، في املقابل تبدو عالمات الثقة واضحة في تدريبات الوزراء 
خاصة بعد اكتمال القوة الضاربة بعودة الش���يخ د.محمد الصباح 
وزير اخلارجية والش���يخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

الى صفوف فريق الوزراء.

أس����دل الس����تار على مباريات الدور قبل النهائي في بطولة 
املرحوم علي زكريا التي تقام على مالعب مركز حس����ن ابل في 
منطقة الدس����م��ة برعاية ياس����ر ابل عضو مجلس إدارة النادي 

العربي.
 حيث أقيمت في الدور قبل النهائي مباراتني تقابل في األولى 
فريق أمير النحل مع فريق ش����ركة املنار العربية القابضة الذي 
فاز 2-0. وفي املباراة الثانية تقابل فريق املرحوم محمد الطرفي 
وفريق املرحوم علي السحيب وجاءت املباراة قوية من الطرفني 
ولم يستطع احد الفريقني ان يهز شباك اآلخر في الشوط األول 
ومع بداية الش����وط الثاني اس����تطاع جنم فريق الطرفي نواف 
عوده بان يس����جل هدفا لفريقه لتنتهي املب����اراة بنتيجة هدف 
وحي����د لصالح فري��ق الطرف���ي ويتقاب������ل مع فريق املنار في 

املباراة النهائية.

دخل���ت دورة الش���ايع لكرة 
القدم مراحلها احلاسمة لتحديد 
أوائل املجموعات االربعة خلوض 
منافسات املربع الذهبي للبطولة 
التي س���تقام عل���ى صالة نادي 

كاظمة.
وقد فجر فريق نظارات حسن 
مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء 
اخلليج للكابالت أحد ابرز الفرق 
املرشحة للفوز بلقب الدورة وذلك 
بعد ان تغلب عليه بركالت الترجيح 
5-4 بع���د انتهاء الوقت األصلي 
للمباراة سلبا في لقاء جاء مثيرا 
ومليئا بالكف���اح والندية من كال 
الفريقني حيث اعتمد نظارات حسن 
على اغالق كل الطرق أمام اخلليج 
للكابالت بحسن التنظيم والدفاع 
اجليد وسرعة التحول إلى الهجوم 
عن طريق تامر السيد وعلي صبحي 
ووحيد عبدالناصر في حني اتسم 
اداء اخلليج للكابالت الى النزعة 
الهجومية عن طريق حمد العثمان 
واحمد العصور ورضا بلوشي لكن 
هجومهم لم يسفر عن شيء ويلجأ 
الفريقان الى ركالت الترجيح التي 

ابتسمت للنظارات.
وفي املب���اراة الثانية لم يجد 
العبو فريق املرحوم اجلابر ادنى 
صعوبة في اخلروج ببطاقة التأهل 
بعد فوزه���م على فريق املرحوم 
عبداهلل العيس���ى بأربعة أهداف 
مقابل هدف في مباراة س���ريعة 
وقوية من جانب فريق املرحوم 
اجلابر الذي جنح العبوه في فرض 
سيطرتهم وترجمتها إلى أربعة 
اهداف عن طريق مشاري احليدان 
وجمال املطيري لكل منهما هدفان 
في حني سجل فهد الدوسري هدف 
فريقه واهدر فاض���ل باقر ركلة 

واصل����ت بطول����ة معرفي 
الرمضانية الثالثة لكرة القدم 
انطالقتها القوية لليوم الثاني 
على التوالي حتت رعاية شركة 
ش����راع الدارة املشاريع حيث 
متك����ن فريق املرح����وم احمد 
عباس من الفوز على ديوانية 
بورجيب 2-0 على الرغم من 
ان املباراة كانت متكافئة طوال 
شوطي املباراة اال ان املرحوم 
احمد عباس سجل من فرصتني 
في الشوط االول والثاني، وفي 
ابناء  الثانية استطاع  املباراة 
املنصورية اس����قاط اخلنجر 
الترجيح  ب����ركالت  العمان����ي 
1-0 بعد انتهاء الوقت االصلي 
بالتعادل السلبي لتألق حارسي 
الذود عن مرماهما  املرمى في 
وافساد جميع الهجمات. وفي 
املواجهة الثالثة متكن الشهيد 
عبدالرزاق بوشهري من ازاحة 
امللك من عرشه بهدفني نظيفني 
وكان بوشهري يستحق التأهل 
عن جدارة لتألقه الكبير. وفي 
ختام املباريات وأقواها تعادل 
اجلوهرة القابضة مع سفريات 
موناكو مع 1-1 قبل ان تبتسم 
ركالت الترجيح لصالح اجلوهرة 
5-4 بعد تألق الثالثي اخلطير 
في اجلوهرة ساير علي واحمد 

باقري وسالم رحيل.

احلك����م محم����ود احلس����يني 
ف����ي ادارة املباريات وتفاهمه 
الكبير مع بعض احتجاجات 
الالعبني، مشيرا الى ان الشباب 
الرياض���ي في رمضان ي���درك 
الدورات انشئت المتاعهم  ان 

وبعد انتهاء اليوم الثاني من 
اللجنة  املنافسات قال رئيس 
التحكيمية بال����دورة عبداهلل 
البطول����ة حتى  ان  الش����طي 
االن لم تش����هد اي احتجاجات 
عل����ى التحكيم بفض����ل تألق 

نادي الساملية ومنتخبنا الوطني 
لكرة اليد.

وتق���ام غدا اجلمع���ة املباراة 
النهائية على كأس بطولة البراعم 
بني فريقي كاظمة والعربي وذلك 
بعد فوز كاظمة على القادس���ية 
بركالت الترجيح 3-2 وفوز العربي 

على احليان 0-5.
وف���ي بطولة املناط���ق تأهل 
اخلالدية والروض���ة الى املباراة 
النهائية بعد فوز اخلالدية على 
اجلابري���ة 4-0 والروضة على 
العديلي���ة 2-1 بركالت الترجيح 

ويلتقي الفائزان غدا اجلمعة.

جزاء.
وف���ي املب���اراة الثالثة جنح 
فريق صناعات الغامن في مواصلة 
انتصاراته معتمدا على محترفيه 
االيرانيني بعد فوزهم على شركة 
التسهيالت 4-1 في لقاء من طرف 
واحد ملصلحة صناعات الغامن الذي 
اعلن عن تفوقه بسهولة مستغال 
ارتب���اك دفاع التس���هيالت الذي 
س���هل من مهمة صناعات الغامن 
في تسجيل اربعة أهداف عن طريق 
علي كاظمي هدفان وموعني رولي 
عبداهلل في حني سجل هدف شركة 
التسهيالت عيسى عبدالقدوس جنم 

وقد أعلن مجلس إدارة نادي 
الكويت رس���ميا تشكيل الفريق 
الذي س���يخوض به لقاء السبت 
امام مجلس ادارة القادسية ويتكون 
من النائب مرزوق الغامن وخالد 
الغامن عبدالعزيز العنبري وفهد 
الغامن وسعد احلوطي وديني الديني 
وعمر الضبيبي ومحمد النصف 

وحمد الساير ووليد الراشد.
من جانبه، اشاد جاسم يعقوب 
نائ���ب املدير العام للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة للش���ؤون 
الرياضي���ة بالقائمني على دورة 
الشايع والتي تؤدي رسالة هادفة 
خلدمة الشباب في تنمية مواهبهم 
لكنه انتقد في الوقت نفسه قلة 
وجود  الكش���افني ف���ي متابعة 
الالعب���ني في ال���دورات وخاصة 
دورة الشايع التي تنظم بطولة 

خاصة للبراعم.
وقال ان هن���اك دعما من قبل 
الهيئ���ة لتوفير املالع���ب القامة 
الدورات، مش���يرا الى ان الهيئة 
تقيم دورات على مدار العام وفي 

ألعاب مختلفة.
وعن قرار الهيئة الزام االحتادات 
الرياضية بتعيني مدربني للبراعم 
قال يعقوب ان مدير عام الشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف وجد ان 
هناك قصورا في املهارات الفنية لدى 
الالعبني الكبار وان السبب يرجع 
الى قلة االهتمام بالناشئني والبراعم 
وعدم االهتمام ولذلك رأت الهيئة 
ان تبادر بتصحيح هذه األوضاع 
بالزام جميع االحتادات الرياضية 
بضرورة تعيني مدربني للبراعم منذ 
الصغر لتنمية مواهبهم االساسية 
لكي تعد جيال من الالعبني على 

مستوى أفضل.

واملس����اهم����ة في قضاء وقت 
الفراغ مب����ا يفيدهم لذلك هم 
يدرك����ون ان الغ����رض منه����ا 
لصاحلهم ما يجعلهم يحترمون 
اللجان العاملة بالدورات والفرق 

االخرى. 


