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محمد العوضي يسلم جائزة اجلمهورناصر صالح يتوسط أحمد اخلزعل ومحمد العوضي

أحد الفرق املشاركة في الدورة

صراع قوي على الكرة

صالح املال في صراع على الكرة مع حسني احلريتي الشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في مباراة العام املاضيناصر الصانع شارك مع فريق النواب في الدورة السابقة

جلسة استعراضية لـ »النواب« و»الوزراء« في ختام دورة الكندري

تتواف���د اجلماهير الكروية ف���ي الثامنة والنصف 
من مس���اء اليوم الى صالة نادي اليرموك ملش���اهدة 
االستجواب النوابي للوزراء في جلسة استعراضية 
يتخللها صراع قوي ومثير من اجل الفوز بهذه اجلولة 
السنوية الرمضانية لكرة القدم خالل ختام منافسات 
دورة النائب السابق جاس���م الكندري وحتت رعاية 
النائب األول لرئيس مجل���س الوزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك الذي يقود فريق الوزراء الليلة 
الذي وفر للفريق كل متطلبات���ه عبر ميزانية مالية 
مفتوحة خاصة لالستعداد لهذه املباراة النارية حامية 
الوطي���س، والتي حتمل رونقا خاص���ا ونكهة لذيذة 
في هذا الش���هر الفضيل، ففريق الوزراء لديه عناصر 
خبرة في صفوفه تتمثل في الوزيرين الشيخ محمد 
الصباح والش���يخ أحمد الفه���د، والعائدين لصفوف 
الفريق من جديد، بعد استبعادهما في اللقاء السابق 
بسبب اإلصابة وعلى هذا املنوال، فقد اعد لهما وزير 

الصحة د.هالل الساير برنامجا عالجيا خاصا وارسلهما 
إلى العالج في اخلارج على نفقة الدولة مما يدل ذلك 
عل���ى قدرتهما على خطف الفوز لفريقهما الذي يضم 
ف���ي صفوفه وزير املواصالت محمد البصيري القادم 
اجلديد هذا العام بعد الثقة الكبيرة فيه من قبل مدرب 
الفريق الش���يخ جابر املبارك ال���ذي ضم ايضا وزير 
الكهرباء بدر الشريعان، الذي دفع فيه مجلس الوزراء 
مبلغا ماليا كبيرا لالستعانة بخدماته الليلة وخاصة 
في الدفاع من اجل قطع الهجمات اخلطرة التي يشنها 
الفريق اخلصم على مرم���ى فريقه والتي كان يعاني 
منها في الس���نوات املاضية، اما وزير الدولة لشؤون 
مجل���س الوزراء روضان الروضان فس���يكون العقل 
املدب���ر لفريق الوزراء عبر التصدي ألي اس���تجواب 
ك���روي من النواب في هذا اللقاء، حيث اكد الروضان 
جاهزيته التامة والتسلح اجليد حملاور االستجواب، 
موضحا ان الغلبة ستكون من نصيب الوزراء كما كان 

في العامني املاضيني.

النواب مستعدون

أما فريق النواب فقد اكد جاهزيته لألخذ بالثأر من 
ال���وزراء ولن يكون هناك تهاون الليلة عبر هذا اللقاء 
املاراثوني البرملاني الفريد من نوعه في الكويت، وخاصة 
بعد ترقيه وتطوره من ع���ام إلى آخر فالنواب رفعوا 
ش���عار الفوز ثم الفوز ثم الف���وز وال بديل عنه، ومن 
هنا فإن مهمة الفريق ستكون صعبة نظرا ألن الفريق 
اخلصم يتمتع بروح الفوز س���واء في املباراة املاضية 
او داخل مجلس األمة، ولكن رغم ذلك فإن مدير فريق 
النواب مش���اري العنجري لديه امل كبير في تعويض 
كل هذه اخلسائر عبر الثقة الكامنة من الالعبني والذين 
ظهروا مبس���توى جيد في التدريب���ات األخيرة خالل 
معس���كرهم اخلارجي في إحدى الدول األوروبية، كما 
ان حارس الفريق وليد الطبطبائي طور من مس���تواه 

عن البطولة السابقة.
كما ان العبي الفريق محمد املطير، صالح املال، مرزوق 
الغامن، علي العمير، يوس���ف الزلزلة، جاسم الكندري 
اكدوا انهم جاهزون للقاء وان معنوياتهم عالية ولديهم 
ثقة كبيرة في انفس���هم في التخلص من النحس الذي 
حل بهم مؤخرا وفك شفرة فريق الوزراء والتغلب عليه 
بسهولة، حيث اعدوا العدة وجهزوا املذكرات االيضاحية 
واالسئلة الكروية البرملانية التي سيمطرون بها الشباك 
الوزارية، مؤكدين انه ال محال من اختراق هذه الشباك 
بكل قوة ومهما كلفهم ذلك فليس هناك شيء يخسرونه 
ويندمون عليه، خاص���ة ان الفريق يضم في صفوفه 
مجموعة من الالعبني املميزين وباس���تطاعتهم قيادة 
فريقهم الى بر األمان ورد اعتباره من جديد، ولكن يحتاج 
ذلك الى اللعب بتركيز واستغالل اي ثغرة من ثغرات 
فريق الوزراء الذي سيلعب هذا اللقاء بحرص شديد من 
اجل التصدي لالستجواب النوابي وبالتالي عدم طرح 

الثقة في وزراء الفريق خاصة انهم ليس���ت عليهم اي 
مالحظات برملانية خالل هذه الفترة التي تعد مبنزلة 
هدنة مؤقتة رمبا تشتعل من جديد الليلة وتتحول الى 

فتيل ازمة في املستقبل داخل املجلس.

الكندري: تنافس شريف

من جانبه أوضح النائب الس���ابق جاسم الكندري 
ان هذه ال���دورة تقام بهدف خلق ج���و من التنافس 
الشريف بني الشباب الرياضي في جو مليء باحملبة 
وامل���ودة كما ان املباراة االس���تعراضية التي تقام كل 
عام في احلفل اخلتامي ب���ني الوزراء والنواب تهدف 
الى جمع الس���لطتني في هذا اجل���و الرمضاني وأخذ 
قسط من الراحة بني عناصرهما واملمثلني من الوزراء 
والنواب، مضيفا، ان احلفل اخلتامي اليوم س���يكون 
مليء باملفاجآت العديدة ابرزها فيلم تسجيلي يتضمن 

اهداف الدورة السابقة.

الكندري: حفل الختام مليء بالمفاجآت

تأهل النوري والعميد في »اإلعالم«

انطالق دورة بوسارة
بمشاركة 32 فريقاً

حفل رياضي في ختام البطولة غداً

صعدت فرق ديوان النوري ومجموعة فيصل الصناعية والعميد 
وبنك اخلليج الى دور األربعة في دورة وزارة اإلعالم الرمضانية 
اخلامس���ة لكرة القدم املقامة برعاية الشيخ فيصل املالك وكيل 
الوزارة بعد فوز النوري على السالم 2-0 بالترجيحية وفيصل 
الصناعية على أجيليتي بهدف وحيد سجله نواف عبداهلل حاكم، 
والعميد عل���ى املدفعجية بهدفني دون رد، وبنك اخلليج بثالثية 
على روكي بواس���طة العبه املتألق عبدالعزيز فهد الذي س���جل 

»هاتريك«.
والتقى امس اجلمعة في الدور قبل النهائي النوري مع فيصل 
الصناعية وبنك اخلليج مع العميد، وستختتم الدورة غدا االحد 
برعاية وحضور الشيخ فيصل املالك وقياديي الوزارة، حيث سيقام 
حفل رياضي يشمل مباراة استعراضية جتمع فناني الوزارة مع 
فريق من وزارة اإلعالم بقيادة الشيخ فيصل املالك، قبل انطالق 
املباراة اخلتامية وس���توزع جوائز قيمة على اجلمهور، وهناك 

مفاجآت سارة للحضور.

تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت دورة بوسارة الرمضانية 
ال� 18 لكرة القدم على مالعب األس���ير محمد احلسيني باجلهراء 

مبشاركة 32 فريقا بنظام خروج املغلوب.
ومن جانبه اوضح رئيس اللجنة املنظمة مضحي احلسيني ان 
جوائز قيمة رصدت للفريقني الفائزين باملركزين األول والثاني 
اضافة الى جوائز اخرى ألحس���ن العب وحارس مرمى، واضاف 
ان اعضاء اللجنة املنظمة بذلوا جهودا كبيرة لوضع اللمس���ات 
األخيرة النطالق البطولة التي تشهد جناحا ملحوظا من عام الى 
آخر في ظل التنافس الشريف بني العبي الفرق املشاركة واملستوى 

الفني الذين ظهروا عليه في البطوالت املاضية.

توب روك يواجه النشمي في ربع نهائي »يد« الشحومي

إث����ارة ما بعدها إثارة خير عنوان للمباراة التي 
جمعت فريق املرحوم عبداهلل نشمي مع عبدالقدوس 
)أ( في بطولة احملامي احمد الشحومي الرمضانية 
لكرة اليد والتي انتهت لصالح فريق عبداهلل نشمي 
17-16 بعد ان انتهى اللقاء بالتعادل 12-12 ليحتكم 
الفريقان لضربات الترجيح التي ابتس����مت لفريق 
املرحوم عبداهلل نش����مي ويتأهل لدور الثمانية من 

البطولة.
فبعد مباراة سجال بني الفريقني انتهى شوطها 
األول لصال���ح فريق عبد القدوس )أ( 7-5 بعد ان 
قدم اداء راقيا نال استحسان احلضور رغم شراسة 
وقوة فريق املرحوم عبداهلل نشمي الذي متكن من 
ترتيب اوراقه والدخول ألجواء اللقاء لينتهي الشوط 
الثاني 12-12 ورغم تلقي فريق عبداهلل نشمي صدمة 

كبيرة بسبب طرد حارس���ه تركي اخلالدي لكثرة 
احتجاجه على احل���كام قبل الضربات الترجيحية 
التي تنص عليها قوان���ني البطولة في حال انتهاء 
املب���اراة بالتعادل اال ان العب الفحيحيل وعبداهلل 
نش���مي فيصل العازمي كان في سعده عندما اهدر 
العب عبدالقدوس)أ( الضربة االخيرة بعد ان سجل 

فريق نشمي جميع ضرباته.
وفي اللقاء الثان���ي الذي جمع فريق توب روك 
مع املرحوم شاكر فرهود متكن توب روك من الفوز 
على فريق فرهود 16-15 بعد مباراة ال تقل إثارة عن 
سابقتها بسبب الندية الكبيرة بني الفريقني طوال 
املباراة اال ان خبرة العبي توب روك االردنيني مهند 
وطارق منسي حس���مت االمر لفريقهم في الدقائق 

احلرجة.

وبهذه النتائج سيلعب فريق املرحوم عبداهلل 
نشمي اليوم مع فريق توب روك في اولى مباريات 
دور الثمانية من البطولة وسيدخل فريق املرحوم 
عبداهلل نشمي بكوكبة من العبي الفريق األول بنادي 
الفحيحيل والصليبخات مثل فيصل صيوان وفيصل 
العازمي وسعد سالم وتركي اخلالدي ومشاري عباس 
واسامة يالوس ومشعل وعبدالرحمن نشمي وقد 
يغيب احلارس تركي اخلالدي في حال اصدار اللجنة 
املنظمة عقوبة االيقاف عليه بعد االطالع على تقرير 
حكام املباراة، اما فريق توب روك فس���وف يدخل 
اللقاء بتشكيلته املعتادة واملكونة من عمران شمساه 
والعبي منتخب األردن ونادي احلسني مهند وطارق 
منسي وسالم املعابره وحارس األهلي األردني خالد 

إبراهيم والعب خيطان خالد حسني.

فيما سيلعب في اللقاء الثاني فريق الصناعات 
الوطنية م���ع فريق عبدالق���دوس )أ( في مباراة 
س���تكون صعبة على فريق الصناعات الوطنية 
كون املجموعة التي متثله من العناصر الش���ابة 
في فريقي الناش���ئني والش���باب في نادي كاظمة 
مثل يوسف احلداد ويوسف حيدر وابراهيم االمير 
ومش���عل وعبدالعزيز الدويسان وناصر سويلم 
وسيد زكي وحسني الرشدان وصالح جاسم وجنم 
نادي الكويت خالد الغربللي اما فريق عبدالقدوس 
)أ( فيعتمد على عدد كبير من جنوم األزرق ونادي 
الصليبخات محمد فالح وحسني صيوان وسامح 
الهاجري وحسن مفرح اضافة للمخضرمني اإلخوة 
عبد اخلالق وإسماعيل عبد القدوس والعب الكويت 

احمد الكندري.

بعد فوزهما على فرهود وعبدالقدوس

المنيع يبدأ مشواره بنجاح في دورة الحساوي
بدأ فري���ق املنيع حامل اللقب مش���واره 
بنجاح في دورة املرحوم شمالن عبدالعزيز 
احلس���اوي لقدم الصاالت بع���د فوزه على 
فريق برشلونة 3-0. س���جل اهداف املنيع 
علي حس���ن وعبدالرحمن املسبحي ومحمد 
الكندري واستحق املنيع الفوز بعد ان جنح 
في استثمار الفرص واألداء اجلماعي، بينما 
كان برش���لونة بعيدا عن االداء املتوقع ولم 
يهدد مرمى املنيع اال مرات قليلة دون جدوى 

وودع الدورة
وتقابل في املباراة الثانية فريقا ديوانية 
العتيبي والعوضي، وتقدم العتيبي بهدفني 
في الش���وط األول عن طريق ش���اكر وفهد 
املطيري بعد هجمتني سريعتني، وكان الفريق 
األنش���ط واألفضل، حيث واصل ضغطه في 
الشوط الثاني وجنح في إضافة الهدف الثالث 
بواس���طة الالعب فهد السهلي بسهولة بعد 

هجمة مرتدة.
وحاول العوضي تعديل الوضع وتقليص 
الفارق اال ان محاوالته باءت بالفش���ل ليرد 
العتيبي بهدف رابع مرس���وم س���جله فهد 
املطيري، مؤكدا استحقاق فريقه للفوز، وقبل 
نهاية املباراة سجل العتيبي الهدف اخلامس 
بواسطة فيصل العتيبي. وحفظ العوضي ماء 
وجهه بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق رامي 
ش���ريف، إال ان العتيبي زاد الغلة بتسجيل 
فيصل العتيبي الهدف السادس لينهي املباراة 

بسهولة وبنتيجة 1-6.
وكانت مباراة فيورنتينا واملرحوم سامي 
فيروز األقوى في لقاءات امس األول، واتسمت 
باإلثارة والندية، وانتهى شوطها األول بتقدم 
فيورنتينا بهدف سجله محمد العجمي بعد 

تختتم في ال� 10 من مساء 
اليوم الدورة الرابعة الرمضانية 
لكرة قدم الصاالت التي تنظمها 
نقاب���ة العامل���ني مبؤسس���ة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
والش���ركات التابعة لها للعام 
التوالي برعاية  الرابع عل���ى 
وحضور رئيس نادي البولينغ 

الشيخ طالل احملمد.
وقد اس���تمتعت اجلماهير 
عل���ى صال���ة فجح���ان هالل 
املطيري باملستوى الطيب الذي 
قدمته الفرق املشاركة وهي 16 
فريقا مت تكوينها من األقسام 
املختلفة للمؤسسة وشركاتها، 
وقد وضح من خالل املباريات 
أن هناك مواهب عديدة في هذه 
الفرق ميكنها ان تكون ضمن 

منتخبات قدم الصاالت.
ويبدأ اليوم اخلتامي للدورة 
بلقاء دور األربعة واملرشح لها 
كاس���كو وبوخليفة وبورشد 
والهندس���ة وهي الفرق التي 
قدمت افضل العروض في األدوار 
التمهيدية للمجموعات وتؤهلها 
كي تنافس على الصعود الى 
دور األربعة ومن أبرزها كاسكو 
الذي ميكنه ان يصل للنهائي 
والفوز بكأس الدورة، وأجمعت 
كل اآلراء عل���ى ان���ه حصان 
الرهان، وعلى الرغم من هذه 
الترشيحات فإن املفاجآت واردة 

يتصدر قائمة الهدافني.
ويب���دأ الي���وم اخلتام���ي 
للبطولة بلقاءات دور األربعة 
في ال� 10 مساء ثم بعد ذلك تقام 
املب���اراة النهائية بعدها يقوم 
الشيخ طالل احملمد راعي الدورة 
بتس���ليم اجلوائز والكؤوس 
وامليداليات الى الفرق الفائزة 

باملراكز الثالثة األولى.
املباراة  ه���ذا وس���يحضر 
النهائي���ة ع���دد م���ن قيادات 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية والشركات التابعة لها 
وعدد من قيادات الشركات التي 

شاركت في رعاية الدورة.
وقال رئيس النقابة واللجنة 
املنظمة للبطولة حمد املري ان 
أبناء النقابة بذلوا جهودا كبيرة 
ووصلوا بالدورة الى مستوى 
طيب من اإلدارة والتنظيم وقد 
س���اعدنا في ذلك تلك الرعاية 
الكرمية للش���يخ طالل احملمد 
وإن كان هذا ليس بغريب عليه 
فكان لتلك الرعاية اثر كبير في 
نفوسنا جميعا إذ شعرنا بأن 
هناك من يهتم بأبناء املؤسسة 
التابعة لها بعد  والش���ركات 

مجلس إدارتها.
وقال حسني صالح إن الدورة 
ستش���هد تطويرا كبيرا خالل 
العام املقبل ولدينا طموحات 

كبيرة بشأنها.

وفي املباراة األخيرة التقى شركة فواز للتبريد 
مع فابريغاس وبدأ التس���جيل الالعب فواز 
الشرهان لفريق فواز للتبريد ليضيف زميله 
مشعل اسماعيل لينتهي الشوط األول بهدفني 

لشركة فواز للتبريد.
إال ان فابريغاس استطاع ان يقلب املوازين 
لصاحله في الشوط الثاني ليسجل ثالثة اهداف 
بواسطة صالح املزن ويوسف الصولة واسعد 
اجلميل، ليطيح بالتبريد خارج الدورة بعد 
شوط مثير لصالح فابريغاس الذي عقد العزم 

على تغيير النتيجة لصاحله ويفوز 2-3.

شوط متكافئ وسريع من اجلانبني.
وش���ن س���امي فيروز ضغطا كبيرا على 
خصمه وجنح حمود ماجد في تسجيل هدف 
التعادل في الش���وط الثان���ي لتزداد االثارة 

واملتعة.
ومرر مالك القالف كرة ثابتة لزميله محمد 
الكندري الذي اطلقها صاروخية في املقص 

االمين محرزا الهدف الثاني 1-2.
وتعرض فريق سامي فيروز ملوقف صعب 
في الشوط الثاني بعد طرد احد العبيه، اال ان 
الفريق صمد بقوة وانتزع الفوز في النهاية. 

مجموعة م���ن الالعبني تلعب 
دورا كبيرا ف���ي ترجيح كفة 
فرقها في مقدمتهم عبدالعزيز 
الزعابي جنم فريق العربي لكرة 
اليد الذي أثبت انه العب قدم 
صاالت من الطراز األول وهو 

خاص���ة ان مباريات دور ال� 8 
مازالت قائمة ولم تختتم حتى 
مثول الصحف للطبع لذلك فإن 
هذه اخلريطة ميكن ان تتغير 

في أي وقت.
من جه���ة اخرى فإن هناك 
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