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قائد فريق مويا القابضة احمد خميس يرفع كأس الدورةتسديدة قوية وترقب من احلارسداود معرفي يقدم درعا تذكارية إلى حسني الزلزلة 

تسليم كأس الدورة لقائد فريق البدع

العبان وجها لوجه في إحدى املباريات

حسني الزلزلة وداود معرفي يتوسطان فريق مويا البطل

ناصر الهلفي يسلم جائزة اجلمهورطالل الياقوت يصوب على مرمى شركة الغامنأحمد الكندري من فريق عبدالقدوس يصوب على املرمى

الغانم وعبداهلل نشمي في نهائي »يد« الشحومي

وصل فريق شركة علي ثنيان 
الغامن وفريق املرحوم عبداهلل 
النهائية في  نش����مي للمباراة 
بطولة احملامي احمد الشحومي 
الرمضانية االولى لكرة اليد بعد 
ان متكن فريق الغامن من هزمية 
فريق حملة نصي����ر في الدور 
نصف النهائي 20-15، فيما متكن 
فريق املرحوم عبداهلل نشمي 
من هزمي����ة فريق عبدالقدوس 
)أ( 19-17 وبهذا سيلعب فريق 
عبدالق����دوس )أ( مع املرحوم 

عبداهلل نش����مي على املركزين 
الثالث والرابع.

وعودة للقاء األول فقد تسيد 
فريق شركة على ثنيان الغامن 
املباراة بشكل كبير منذ انطالق 
البداي����ة بفضل خبرة  صافرة 
العبيه مقارن����ة بفريق حملة 
نصير الذي لم يظهر مبستواه 
املعهود والذين عابهم التسرع في 
إنهاء الهجمات في الوقت الذي 
ظهر في����ه حارس مرمي الغامن 
أحمد فيصل بشكل رائع في الذود 

عن مرماه في فترات كثيرة من 
اللقاء وقد مثل فريق الغامن في 
هذا اللقاء بتشكيلته املكونة من 
جن����وم اللعبة من العبي نادي 
الكوي����ت والقادس����ية ابرزهم 
املخضرم وليد احلجرف وحارس 
املرمى احمد فيصل ومش����اري 
العتيبي وصالح اجليماز وناصر 
بوخض����را وعلي وفه����د املذن 
البالول  واحلارس عبدالرحمن 
فيما مثل فري����ق حملة نصير 
مجموعه معروف����ة من العبي 

الفري����ق األول بنادي اليرموك 
الدوسري ونصير  مثل مطلق 
نصير ومش����اري النوبي ومن 
القادسية طالل فيروز وهادي 
نصير وعبداهلل نصير وحارس 

املرمى سلمان مزعل.
وفي اللقاء الثاني متكن فريق 
املرحوم عبداهلل نشمي من هزمية 
فريق عبدالقدوس )أ( 19-17 بعد 
مباراة متوسطة املستوى من 
اللقاء بأفضلية نسبية  طرفي 
لفريق املرحوم عبداهلل نشمي 

ولم حتس����م نتيجته����ا اال في 
الدقائق الست االخيرة من عمر 
اللقاء عندما اصيب جنم فريق 
عبدالقدوس )أ( حسني صيوان 
ومتكن فريق املرحوم عبداهلل 
نش����مي من توسيع الفارق من 
هدفني الى 7 لتصل النتيجة الى 
17-10 قب����ل ان يضمنوا الفوز 
ويتحولوا للعب االستعراضي 
الذي مكن فريق عبدالقدوس من 

تقليص الفارق الى هدفني.
ومثل فريق املرحوم عبداهلل 

نش����مي بهذا اللقاء كوكبة من 
العب����ي الفري����ق األول بنادي 
الفحيحيل والصليبخات مثل 
فيصل صيوان وفيصل العازمي 
وسعد س����الم وتركي اخلالدي 
ومشاري عباس واسامة يالوس 

ومشعل وعبدالرحمن نشمي.
فيما مثل فريق عبدالقدوس )أ( 
العمالقان عبداخلالق واسماعيل 
عبدالقدوس وجن����وم االزرق 
والصليبخات حس����ني صيوان 
وسامح الهاجري ومحمد فالح 

والعب التضام����ن فواز عباس 
والعب الكويت احمد الكندري.

طريق الفريقين إلى النهائي

متكن فريق شركة علي ثنيان 
الغامن من الفوز على فريق فانتوم 
للسيارات 16-9 والصعود الى 
الدور 16 بعد انس����حاب فريق 
كاظمة )أ( ثم ه����زم في الدور 
ربع النهائي فريق اإلدارة العامة 
لالطفاء بركالت الترجيح 5-6 
بعد ان انتهت املباراة بالتعادل 

12-12 ليتمك����ن من الفوز على 
فريق حملة نصي����ر في الدور 

نصف النهائي 15-20.
اما الط����رف الثاني من لقاء 
القمة فري����ق املرحوم عبداهلل 
نشمي فقد متكن من الفوز في 
الدور التمهيدي على الشباب 19-

11 ثم في دور 16 على عبدالقدوس 
)ب( 17-15 ثم على توب روك 
في ربع النهائي 16-15 ثم على 
ف����ي نصف  عبدالق����دوس )أ( 

النهائي 19 -17.

بعد فوزهما على حملة نصير وعبدالقدوس

مويا القابضة بطاًل لدورة معرفي الرمضانية

ديوانية الحمر يتخطى العنزي بصعوبة في »الوطنية«

توج فريق موي���ا القابضة بطال 
الرابعة  الرمضانية  لدورة معرف���ي 
لكرة القدم حتت رعاية شركة شراع 
الداراة املش���اريع بعد الفوز بهدفني 
نظيفني على تاج هوير. وقبل املباراة 
النهائية اجريت مباراة استعراضية 
للبراعم ب���ني ابناء معرف���ي وابناء 
املنصورية وانتهت بفوز معرفي 1-3 
وسط حضور جماهيري كبير، كما 
قامت اللجنة املنظمة بتقدمي جوائز 
قيمة للجمهور وحضر النهائي عدد 
من الشخصيات منها رئيس مجلس 
ادارة شركة ش���راع الدارة املشاريع 
سيد حسني الزلزلة ومختار منطقة 
املنصورية ورئيس نادي ش���يرمان 
الروحي  عبدالرزاق معرف���ي واالب 

للدورة سليمان معرفي.
وفي املباراة النهائية دخل فريق 
مويا ناقصا العب منذ انطالقة املباراة 
ولم يستغل تاج هوير النقص العددي 
بسبب التمركز السليم لدفاع مويا بدر 
الناصر واحم���د باقري ومن خلفهم 

احلارس املتألق نش���مي غربي الذي 
تصدى الكثر من تسديدة خطرة ورغم 
النقص العددي ملوي���ا اال انه اضاع 
العدي���د من الفرص بع���د ان تالعب 
املميز س���الم رحيل لكن  باملدافعني 
االس���تعجال في انهاء الهجمة اضاع 

الفرص.
 في الشوط الثاني اكتملت صفوف 
مويا ليدخل جنم الفريق ساير علي 
الذي اضاع فور دخوله انفرادا تاما 
باملرمى ولكنه سرعان ما عوض ساير 
الكرة بتس���ديدة قوية زاحفة معلنا 
هدف التقدم ملويا وبعد الهدف واصل 
مويا ضغطه ليرسل ساير كرة بينية 
الى سالم رحيل الذي خدع احلارس 

ووضعها في الزاوية الضيقة.
ثم ق���ام س���يد حس���ني الزلزلة 
وعبدالرزاق معرفي وسليمان معرفي 
وداود معرفي بتسليم اجلوائز للفرق 
الفائزة باملركزين االول والثاني وجائزة 
افضل العب وحارس والفريق املثالي 
كما مت تكرمي اللجنة املنظمة واحلكام 

ورجال االعالم ومصور الدورة محمد 
اخلليفي. وبع���د اخلتام قال رئيس 
اللجنة املنظمة للدورة داود معرفي ان 
التنافس بالدورة كان كبيرا ومميزا بني 
الفرق التي وصلت الى املباراة النهائية 
بشق االنفس وعن جدارة بسبب قوة 
الفرق املنافسة، مشيرا الى ان تألق 
اللجن���ة املنظمة لل���دورة واخلبرة 
الكبيرة ف���ي ادراة االمور مع التميز 
التحكيمي للحكم محمود احلسيني 
س���اهم كثيرا في اجناح الدورة دون 

اي احتجاجات منذ انطالقتها.
ووعد معرف���ي ان يتجدد التميز 
في دورة معرفي اخلامسة وان تكون 
افضل من سابقاتها، مضيفا ان اللجنة 
تدرس فكرة زيادة الفرق الى 64 فريقا 
بعد الضغط الكبي���ر عند فتح باب 
التسجيل في اول يوم والذي فاق ال� 
80 فريقا ولكن ضيق الوقت واللعب 
عصرا ل���م يتيحا املجال امام اللجنة 
املنظمة الستيعاب عدد اكبر من 32 

فريقا. 

البدع بطاًل لدورة المهملختام مميز وسط حضور جماهيري كبير ومباراة استعراضية للبراعم
اختتمت جمعية العارضية التعاونية دورة املرحوم مبارك عوض 
املهمل لكرة الق���دم بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية 
التعاونية وعدد من الشخصيات املهمة وقد توج فريق شباب البدع 

بطال للدورة بعد فوزه على فريق شهداء العيون 1-3.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعي���ة العارضية التعاونية فيحان 
املنديل أن املرحوم مبارك املهمل رجل لن تنساه الكويت، مؤكدا انه 
قدم الكثير من التضحيات للوط���ن. وأضاف أن جمعية العارضية 
دائما سباقة بتنظيم البطوالت الرياضية وحريصة على خدمة أبناء 

املنطقة، واعدا اياهم باملزيد من االجنازات والبطوالت الرياضية.
وتقدمي املنديل بالشكر اجلزيل لكل من ساهم في جناح هذه الدورة 

واملشاركني فيها، كما بارك للفريق الفائز بهذه البطولة.
بدوره قال رئيس اللجنة املنظمة للدورة عدنان املطيري ان دورة 
املرحوم مبارك عوض املهمل القت جناحا كبيرا وقد متيزت عن باقي 

البطوالت والقت صدى واسعا بني اجلمهور.
وأضاف أن دورة املهمل األولى هي مبنزلة نقطة البداية واالستمرار 
في املزيد من البطوالت الرمضانية.كما تقدم بالشكر إلدارة جمعية 

العارضية وكل من ساهم في جناح البطولة.
وفي اخلتام قام كل م���ن رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية 
واللواء متقاعد طرقي س���عود وعدد م���ن القياديني بتكرمي الفريق 
األول والثاني، كما كرما رجال اإلعالم والصحافيني واللجنة املنظمة 

للبطولة.

حقق فريق ديوانية احلمر فوزه 
األول عل���ى فريق الش���هيد س���الم 
العنزي ضمن منافسات اليوم الرابع 
لبطولة الوطنية لالتصاالت العاشرة 
خلماسيات كرة القدم والتي تقام على 
صالة املرحوم عبدالعزيز اخلطيب 
بالنادي العربي وتنقلها على الهواء 
مباشرة قناة العدالة كما يتخلل النقل 

االستديو التحليلي للبطولة.
وكانت منافسات اليوم الرابع قد 
ش���هدت ايضا فوز كل من الوطنية 
»ب« على الوحدة 4-0 بينما اكتسح 
احتاد الش���رطة فريق الفجر 7 2 في 

آخر لقاءات أول من أمس.
ومن املنتظر ان تش���هد مباريات 
اليوم اختت���ام الدور األول للبطولة 
وذل���ك بإقامة آخ���ر مباراتني ضمن 
منافس���اته واللتني جتمع���ان فرق 
التسهيالت واملرحوم سلمان الرومي 
ويعقبهما لقاء شركة اخلليج للكابالت 
وبي ام دبليو في آخر لقاءات الدور 
التمهيدي بينما يجمع اللقاء الثالث 
فريقي الشهيد فهد األحمد وسينيار 
في أول لقاءات الدور الثاني باملجموعة 

الثانية.
وبالعودة الى منافسات امس االول، 
فقد جنح فري���ق ديوانية احلمر في 
الفوز على الش���هيد س���الم العنزي 
بأقل مجهود حيث بدأ اللقاء بضغط 

متواصل من احلمر على الشهيد سالم 
العنزي اسفر عن اصابة مرمى األخير 
بالهدف األول ليبدأ الش���وط الثاني 
بصحوة هجومية للشهيد سالم بغية 
إدراك هدف تعديل األوضاع ولكن كان 
للحمر رأي آخر حيث جنح العبوه في 
ادراك هدف التعزيز ليلجأوا الى إضاعة 
الوقت املتبقي من اللقاء ولكن الشهيد 
فاجأهم بإحراز هدف تقليص الفارق 
قبيل نهاية الوقت بدقيقة واحدة جنح 
خاللها احلمر في احلفاظ على تقدمه 
لينتهي اللقاء بإعالن تأهل الفريق الى 
الدور الثاني بينما ودع الشهيد سالم 

العنزي املنافسات من الدور االول.
وفي اللقاء الثاني حقق الوطنية 
»ب« فوزا مهما على الوحدة في لقاء 
كان جنمه األول هو حارس���ا املرمى 
للفريقني حيث جنح احلارس محمد 
احلساوي لفريق الوطنية في الذود 
عن مرماه في العديد من الفرص في 
بداية اللقاء كانت كفيلة بتحويل دفة 

النتيجة. 
أما آخر اللقاءات والذي جمع كال 
من احتاد الشرطة والفجر، فقد جاءت 
احداثه مثيرة للغاية، فعلى الرغم من 
تألق العبي الفجر خالل الشوط االول 
وتصدي القائم ألكثر من كرة ملهاجميه 
اال ان التهديف كان من نصيب العبي 

احتاد الشرطة.

الشمري يفوز على الحربي في بوسارة

4 مباريات في شهداء الجابرية

وقف فريق القطار في احملطة األولى ببطولة بوس����ارة الرمضانية 
الثانية عش����رة لكرة القدم املقامة بنظام خروج املغلوب وحتت رعاية 
النائب عس����كر العنزي مبش����اركة 32 فريقا على مالعب األسير محمد 
جزاع باجلهراء. وقد استطاع فريق صالح يتيم تعطيل نظيره القطار 
في اللقاء الذي جمعهما وش����هد تنافسا قويا بني العبي الفريقني الذين 
ظهروا مبستوى جيد على مدار الشوطني ولكنهم فشلوا في حسم نتيجة 
اللقاء في الوقت األصلي له لتبتسم ركالت الترجيح لفريق صالح يتيم 
3-2 وبالنتيجة نفس����ها وبالركالت الترجيحية أيضا فاز فريق ضيان 
على نظيره العوازم ليتأهل الفريق الفائز الى منافس����ات الدور الثاني 
بينما ودع الفريق اخلاسر البطولة. وفي مباراة أخرى فاز فريق هياس 
الشمري على نظيره طارق احلربي 2-1 بعد مباراة جاءت قوية ومثيرة 
بني العبي الفريقني. وفي املباراة االخيرة فاز فريق فهد احلسيني على 

نظيره املرحوم مداهلل البذالي 3-2 بركالت الترجيح.

انطلقت دورة شهداء اجلابرية الرمضانية لكرة قدم الصاالت بحضور 
رئيس اللجنة املنظمة سعيد أسيري ونائب رئيس اللجنة عباس دشتي 
وأعضاء اللجنة. وأقيمت 4 لقاءات في اليوم األول على صالة مدرسة فهد 
الدوسري مبنطقة اجلابرية، حيث فاز في املباراة األولى فريق الشهيد 
موسى اشكناني 3-0 على الشهيد عباس الفودري، والشهيد باقر املوسوي 
برباعية مقابل هدفني، وفوز الش����هيد خليل البلوش����ي 6-1 بعد عرض 
قوي حقق خالله فوزا سهال، واخيرا فاز فريق الشهيد سالم العنزي ب� 

3 أهداف لتصعد الفرق الفائزة الى املرحلة الثانية من الدورة.
وتقام غدا اجلمعة 4 مباريات يلعب الشهيد حسن قمبر مع الشهيد 
حمزة دش����تي ثم يلتقي في املباراة الثانية الشهيد خالد السمحان مع 
الشهيد عبداللطيف الوهيب، ويلعب في املباراة الثالثة سامي النصار 
مع الشهيد علي القالف، واخيرا يلتقي الشهيد ميثم املولى مع الشهيد 

مهدي البلوشي.


