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العمران: البطولة حققت نجاحًا يفوق المتوقع بكثير

متك���ن فريق اإلدارة العامة لالطفاء من إقصاء فريق عيال مفرح 
بعد ان هزمهم 18-14 الشوط االول )8-5( ليتأهل للدور ربع النهائي 

من بطولة احملامي احمد الشحومي الرمضانية لكرة اليد.
وقد استمتع احلضور منذ صافرة البداية باألداء الرجولي الذي ظهر 
عليه الفريقان والندية الكبيرة بني الالعبني خصوصا انهم يعرفون 
بعضه���م جيدا، حيث ان فريق اإلطفاء مك���ون من نخبة من العبي 
الفريق االول لنادي كاظمة مثل ياس���ر األمير ومحمد جاسم واحمد 
الدويسان واحلارس عبداهلل الفريح وعبداهلل السنافي وبخيت جميل 
وسالم عبد الس���الم وعبدالعزيز التراك ويعقوب األمير وإسماعيل 
خزعل بينما تتكون تشكيلة فريق عيال مفرح من مجموعة اإلخوة 
في الفريق األول بنادي اجلهراء مثل س���عد وسعود وأنور ومساعد 

ونايف واحمد وسالم ونواف ومحمد مفرح.

ورغم بدايتهم اجليدة إال أن عيال مفرح تأثروا كثيرا باإليقافات 
التي نالها أفراد الفريق مما أعطى الفرصة لفريق اإلطفاء في تدارك 
أخطائهم ليتعادلوا ويوس���عوا الفارق األمر الذي جعل عيال مفرح 

يسعون طوال الشوط األول الدراك التعادل.
ومع بداية الش���وط الثاني متكن عي���ال مفرح من إدراك التعادل 
ألول مرة في الدقيقة اخلامس���ة لتصبح النتيجة 10-10 رغم إحكام 
فريق اإلطفاء إغ���الق منطقته الدفاعية ليندفع فريق اإلطفاء لألمام 
ويوسعوا الفارق لثالثة أهداف وتصل النتيجة 13-10 ولكن تسرعهم 
املبالغ فيه مكن فريق مفرح من تسجيل ثالثة أهداف في دقيقة واحدة 
أدركوا من خاللها التعادل للمرة الثانية ليغيروا أسلوبهم الدفاعي 
في وقت مبكر من الش���وط من 1/5 إلى 3/3 األمر الذي اس���تهلك من 
طاقتهم وأعطى الفرصة لفريق اإلطفاء من توس���يع الفارق والفوز 

بنتيجة املباراة.
ويلتقي مساء اليوم ضمن الدور ربع النهائي فريق اإلدارة العامة 
لإلطفاء مع فريق شركة علي ثنيان الغامن الذي تأهل لهذا الدور بعد 
انس���حاب فريق كاظمة )أ( وسيمثل فريق الغامن نخبة من النجوم 
يتقدمهم املخضرم وليد احلجرف واحلارس احمد فيصل ومشاري 
العتيب���ي وصالح اجليماز وناصر بوخضرا وعلي املذن وفهد املذن 
وعبدالرحمن البالول. ومن املتوقع ان تشهد املباراة إثارة كبيرة بني 
الفريقني اللذين ميلكان كما كبيرا من أصحاب األسماء املعروفة على 
املستوى احمللي وسيلتقي الفائز من لقاء اليوم الفائز من لقاء عبد 
القدوس )أ( وشركة الصناعات الوطنية في اللقاء الذي جرى بينهم 

في وقت متأخر من مساء أمس على الدور نصف النهائي.
وبدوره ذكر رئيس اللجنة املنظم���ة للبطولة حامد العمران ان 

البطولة حققت جناحا يفوق النجاح املتوقع بكثير وان جميع اللجان 
يبذلون قصارى جهدهم إلخراجها على أكمل وجه فنيا وإداريا وان 
جميع الفرق املشاركة كانت عند حسن الظن حيث قدموا مستويات 

كبيرة نالت استحسان اجلميع.
واضاف العمران ان من النجاحات التي حققتها البطولة متيز بعض 
الهواة االمر الذي لفت بعض األندي���ة القتناصهم إضافة لتحقيقها 
الهدف األس���مى وهو تقارب اسرة كرة اليد والعبيها في هذا الشهر 

املبارك.
وشكر العمران النائب السابق واحملامي احمد الشحومي على هذه 
املبادرة الطيبة كما أوصل شكره لرئيس احتاد كرة اليد اللواء املتقاعد 
ناصر صالح ونائبه عبد الواحد خليل وامني السر بدر الذياب على 

تسخيرهم جميع االمكانيات املتاحة إلجناح البطولة.

اإلطفاء يقصون »عيال مفرح« ويواجهون الغانم في ربع نهائي »يد« الشحومي

سينيار يواجه المري الشامية يفوز على العمر ويتأهل في الحساوي
في »الوطنية لالتصاالت«

تتواصل في الثالثة والنصف عصر اليوم منافسات 
بطولة الوطنية لالتصاالت العاش���رة خلماسيات كرة 
القدم داخل الصاالت والتي تقام منافس���اتها على صالة 
عبدالعزي���ز اخلطيب بالنادي العرب���ي، وتقام اليوم 3 
لقاءات ضمن منافس���ات املجموعة الثانية يجمع اللقاء 
االول بني كل من الش���هيد فهد االحم���د والنمش، يليه 
س���ينيار وديوانية ناصر املري بينم���ا يلتقي ديوانية 
العمر مع املرحوم عبداحملس���ن الرفاعي في آخر لقاءات 

اليوم الثاني للبطولة.
وكانت منافس���ات بطولة الوطنية قد انطلقت عصر 
ام���س بثالثة لقاءات ضمن املجموعة االولى جمعت بني 
كل من فرق الوطنية »أ« مع عبداهلل الس���يار، واشرفي 

والليغا الكويت، والبنك التجاري واسيج.
وقد شهدت مباريات اليوم االول مستويات مميزة للفرق 
املتبارية حيث جن����ح الالعبون في إظهار مهارات الكرة 
اخلماسية التي حازت إعجاب اجلماهير الكبيرة التي مألت 

ارجاء صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي العربي.
من جانبه أش���اد جمال خليل مدير البطولة بتعاون 
مندوبي والعبي الفرق املش���اركة خاص���ة في مواعيد 
احلضور الى املباريات والتزام الالعبني بقرارات احلكام 

اثناء سير املباريات.
كما اشار خليل الى انه يتوقع ان تشهد منافسات هذا 
العام اثارة وقوة في االداء من قبل الفرق املتبارية التي 

تسعى الى نيل لقب البطولة.
كما توقع ان يتزايد عدد اجلماهير املتابعة للبطولة 
من داخل الصالة ملا تشهده املنافسات من مستوى قوي 
وأداء مميز من الالعبني احملترفني واحملليني املتواجدين 

بصفوف الفرق املنافسة.

الش����امية فوزا  حقق فريق 
ف����ي دورة املرحوم  مس����تحقا 
شمالن عبدالعزيز احلساوي لكرة 
الصاالت على فريق ديوانية العمر 
بثالثة اه����داف دون رد ليصعد 
الى املرحلة احلاسمة من الدورة 
واعرب من����دوب الفريق الفائز 
سالم الصميعي عن سعادته بهذا 
الفوز الذي جاء على حساب فريق 

قوي في الدورة.
وقال ان هذا الفوز سيعطي 
الفريق دفعة معنوية قوية في 

املباريات القادمة نحو اللقب.
الش����هيد فهد  وتقابل فريقا 
األحمد مع مش����اريع اخلير في 
مباراة قوية وعنيفة انتهى شوطها 
األول بتقدم الشهيد فهد األحمد 
بهدف بواس����طة الالعب محمد 
الداود وعانى فريق املش����اريع 
الكثير خالل الشوط األول لعدم 
اكتماله، واس����تغل الشهيد فهد 
األحمد الفرص����ة ليتقدم بهدف 

واطاح بآخر.
واكتمل املش����اريع مع بداية 
الثاني وضغط بقوة  الش����وط 
على خصمه ونش����ط اسماعيل 
دشتي وعلي ديوان وعبداللطيف 
احلم����د إلدراك التعادل في ظل 
استبسال دفاعي من الشهيد فهد 

األحمد. ولكن اصرار املشاريع 
على التغيير اتى ثماره بواسطة 
اسماعيل دشتي لتصبح النتيجة 
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وازدادت املباراة اثارة وقوة 
بعد هذا الهدف وتوقع اجلميع 
ان يسجل املشاريع هدفا ثانيا، 
وردت العارض����ة هدف����ا مؤكدا 
للمشاريع، غير ان فريق الشهيد 
فهد االحمد فجر املفاجأة واطاح 
بخصمه خ����ارج الدورة، عندما 

هز طالل الفاضل مرمى املشاريع 
بهدف رائع من تس����ديدة قوية 
على ميني احلارس زماني ليخرج 
فريقه فائزا بهدفني مقابل هدف 
بعد مباراة قمة في الندية والقوة 

وافضل لقاءات امس األول.
وجنح فريق بيالروزا في الفوز 
على ديوانية فهاد بثالثية دون 
رد في املباراة الثالثة مبشاركة 
الالعب����ني اإليرانيني  عدد م����ن 
املتميزين كمجتبى معني ومحسن 

زاده، ونواف بخيت الذي اطاح 
بأكثر من فرص����ة مؤكدة ومن 

انفرادات.
وتألق اإليراني معني وسجل 
األهداف الثالثة »هاتريك« مبهارة 

فائقة وثقة عالية.
وفي اللقاء االخير الذي جمع 
الشركة الوطنية لالتصاالت مع 
اليعقوب اس����تطاع الوطنية ان 
يحقق فوزا س����هال بعد ان لعب 

للفوز منذ البداية.

دورة الصحافيين تنطلق اليوم تحت رعاية »الهيئة«الشمار إلى نصف نهائي الرميثية

حسمت الضربات الترجيحية مباريات اليوم 
الثاني عشر في بطولة الشهداء في الرميثية حيث 
مت اللجوء إليها في 4 لقاءات واوصلت فريقي 
الشهيد محمود الشمار والشهيد ابراهيم صفر 
فوق 40 سنة إلى دور االربعة بعد فوزهما على 
الشهيد يونس مال اهلل والشهيد فاضل ميرزا 

وذلك بعد ان انتهت املباراتان بالتعادل.
وفي بطولة السن العام ابتسمت الترجيحية 

لفريقي الشهيد عادل بهمن والشهيد عبداحلسني 
البوغبيش واوصلتهما الى دور الثمانية بعد ان 
جتاوزا فريقي االسير فوزي القالف والشهيد 

حمزة عباس.
وستش���هد مباريات اليوم ق���وة وإثارة ملا 
تضمه الفرق من العبني مميزين ونظرا حلضور 
املشجعني الذين تواجدوا بكثرة ملساندة فرقهم 

وحيث يتم السحب على جوائز يومية.

تنطلق في التاسعة مساء اليوم االحد البطولة 
الرمضانية للصحافيني لكرة القدم التي تنظمها 
الهيئة العامة للشباب والرياضة وتقام حتت 
رعاي���ة مدير عام الهيئة اللواء فيصل اجلزاف 

وترعاها جريدة »احلرية« إعالميا.
من جانبه أوضح فيصل اجلزاف ان الهدف من 
اقامة هذه البطولة هو الترفيه عن الصحافيني 
في هذا اجلو الرمضاني الروحاني عبر التنافس 
الشريف بينهم. وأضاف ان اللجنة املنظمة رصدت 
جوائز قيمة للفرق الفائزة في املراكز االولى، 
اضافة الى ذلك فإن هناك جوائز اخرى للجمهور 
ويقص فريق الصباح والوسط شريط افتتاح 
املجموعة االولى حيث ستكون املنافسة قوية 
ومثيرة بكل تأكيد من اجل الفوز ومن ثم التأهل 
للدور الثاني. أما فريقا احلرية وأوان فسيلتقيان 
في مباراة يتوقع لها ان تكون ماراثونية ويلتقي 

كذلك الشاهد مع الوطن.
هذا وستكون املنافسة على أشدها في اللقاء 

الذي س���يجمع فريق الرؤية والسياسة كونه 
يحمل طابعا خاصا من االثارة ومن املتوقع ان 
تكون هناك العديد من املفاجآت في جعبة قائد 
الفريق خالد العدواني امام فريق السياسة الذي 

يقوده الكابنت عبداحلميد سعيد.
وفي مباراة اخرى يلتقي فريق الراي والنهار 
حيث ان فرص���ة الفريقني متقاربة في حتقيق 
الفوز، وفي مباراة اخرى يواجه فريق اجلريدة 

نظيره الدار حيث ان كفة الفريقني متوازنة.
وستكون املنافس���ة على اشدها بني فريق 
عال���م اليوم واألنباء في مباراة اليوم فالفريق 
االول يرح���ل عنه قائده مبارك الوقيان لتلقيه 
عرضا احترافيا ورمبا يستغل فريق األنباء هذه 
الثغرة ورغم ذلك فقد اوضح جنم عالم اليوم 
أحمد عبداللطي���ف ان العبي الفريق جاهزون 
خلوض اللقاء، اما جنم فريق »األنباء« سمير 
بوسعد فقد أكد جاهزيته لهز شباك عالم اليوم 

ومتزيقها.

إسدال الستار على دورة اإلعالم اليوم

ختام دورة المهمل اليوم

فوز عالمكشوف في شهداء القرين

برعاية وكيل وزارة اإلعالم الش����يخ فيصل املالك الصباح يس����دل 
الستار في الثامنة والنصف من مساء اليوم على مالعب الوزارة دورة 
وزارة اإلعالم الرمضانية اخلامس����ة لكرة القدم باقامة املباراة النهائية 
على كأس الدورة يتوج بعدها الفريق البطل والوصيف، حيث يحصل 
الفائز باملركز األول على جائزة مالية قيمتها 1000 دينار، والثاني على 
750 دينارا، وس����ينال البطل كأس الدورة، وامليداليات الذهبية والثاني 

امليداليات الفضية.

أعلن مش����رف دورة »املرحوم 
مبارك ع����وض املهمل« مش����عل 
املطيري ان احلفل اخلتامي للدورة 
سيقام اليوم األحد، حيث ستجرى 
املباراة النهائية وسيقام حفل تكرمي 

من قبل الرعاة للبطولة. 
واض����اف املطي����ري ان دورة 
املرحوم املهمل القت صدى واسعا 
بني ابناء الكويت بشكل عام وابناء 
املنطقة بش����كل خاص، حيث إنها 
وبفضل التنظيم املمتاز والرعاية 
املستمرة من قبل جمعية العارضية 

وباقي الرعاة القت جناحا منقطع 
النظير. وبني املطيري ان جمعية 
العارضية وكعادتها سنويا جتري 
دورات رياضي����ة البن����اء املنطقة 
بهدف استغالل الوقت في الشيء 
النافع لهم بدني����ا وصحيا وهذا 
ما حت����رص عليه ادارة اجلمعية. 
كما دعا املطيري جميع الش����باب 
الى احلضور الى املباراة النهائية 
واالستمتاع مبشاهدة املهارات في 
جناح ه����ذه البطولة من منظمني 

ورعاة وفرق مشاركة.

واصل فريق عاملكشوف زحفه نحو لقب دورة شهداء القرين الرمضانية 
السادسة عشرة لكرة القدم املقامة بنظام خروج املغلوب مبشاركة 64 
فريقا بالتعاون مع جمعية القرين التعاونية، فقد فاز عاملكشوف على 
فريق عبداهلل الشمروخ بهدفني مقابل ال شيء عبر ركالت الترجيح وفي 
مباراة اخرى فاز فريق املرحوم سالم الدعيج على الشهيد عامر العنزي 
بنفس النتيجة أما فريق املرحوم سالم البدري فقد اقصى الشهيد محمد 
البلوش����ي ب� 4-0 وفي املباراة األخيرة فاز الش����هيد حمد العرفج على 
املرحوم الشيخ صباح السالم. هذا وستقام اليوم اربع مباريات موسى 
الرمضان واملرحوم عبداهلل النقي، واملرحوم سالم الدعيج وعاملكشوف 
واملرحوم محسن العجمي واملرحوم علي العقاب ثم املرحوم سالم البدري 

والشهيد حمد العرفج.

أحمد الشحومي يتحدث مع أحد الالعبني

احد اجلماهير يتسلم جائزته

انطالق جيد بالكرة

جانب من سحب قرعة البطولة

منافسة وصراع على الكرة

ياسر األمير من فريق اإلطفاء يصوب على مرمى عيال مفرح سعود بوحمد يسلم جائزة اجلمهور


