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داڤيدز يلهب حماس جمهور »الروضان«.. وأخضر الصاالت يكتسح بالغة

افتت����ح فريق f6 ال����ذي يضم 
جنوم املنتخب الس����عودي لكرة 
اليوم األول  الصاالت منافس����ات 
لدورة املرحوم عبداهلل مش����اري 
الروض����ان ف����ي نس����ختها ال� 31 
بفوز ساحق على بالغة 6-0 في 
اجلولة األولى ملجموعة فيفا التي 
ش����هدت فوزا صعبا للتسهيالت 
التجارية على ديوانية العمر بهدف 
نظيف فيم����ا تغلب الوطنية على 
الس����بيعي بثالثية نظيفة ضمن 
اجلولة األولى ملجموعة سامسونغ 
البابطني الثانية. وكانت الدورة قد 
افتتحت رسميا أول أيام رمضان 
في حضور جنم الكرة الهولندية 

ادغار داڤيدز الذي حل ضيفا على 
الدورة وسدد ركلة البداية بعدما 
دخل الى صالة الشهيد فهد األحمد 
حامال كأس البطولة ليضعها في 
منتصف امللعب وسط تصفيق حار 
من اجلماهير التي ظلت تهتف باسم 
الالعب ليرد عليها األخير التحية 
قائال »مبارك عليكم الشهر«. وأبدى 
داڤيدز سعادته باملشاركة والتواصل 
مع اجلماهير الكويتية للمرة األولى 
مؤكدا انه لم يتردد في قبول دعوة 
اللجنة املنظمة باحلضور كضيف 
شرف عندما شاهد مقاطع ڤيديو 
لبعض املباريات واألنشطة التي 

نالت إعجابه. 

وقال انه سمع كثيرا عن دورة 
الروضان وأنش����طتها املثيرة من 
خالل احملترفني الهولنديني الذين 
ش����اركوا فيها، الفتا الى انه يقوم 
بتنظي����م دورة مماثلة في هولندا 
تضم 150 العبا.  وقال داڤيدز انه 
ملس مدى حجم شعبية كرة القدم 
الهولندية ف����ي الكويت من خالل 
أحاديثه اجلانبية مع مجموعة من 
اجلماهير، مضيفا ان تلك الزيارة 
القصيرة ترك����ت لديه انطباعات 
كبيرة عن عشق اجلماهير الكويتية 
لكرة الق����دم ولعبة الصاالت على 

وجه التحديد.
وخط����ف جن����وم f6 واغلبهم 

م����ن اخضر الصاالت الس����عودي 
األنظار في اليوم األول للدورة بعد 
املستوى الكبير الذي قدموه أمام 
بالغة املتواضع الذي اكتفى العبوه 
مبشاهدة مهارات العبي األخضر في 
التحكم بالكرة واملراوغة في أضيق 
املساحات واستغالل أنصاف الفرص 
أمام املرمى.  وضمن املجموعة ذاتها 
واجه التسهيالت التجارية صعوبات 
كبيرة في التغلب على عقبة ديوانية 
العمر في اللقاء الذي شهد 6 محترفني 
مصريني في صفوف الفريقني.  وكان 
التسهيالت الطرف األكثر خطورة 
طوال الشوطني ووصوال للمرمى 
بفضل التحركات اجليدة للثالثي 

مصطفى ن����ادر ورمضان غريب 
واحمد العجوز. 

في حني كان إسالم عبداملنعم 
الالعب األب����رز في صفوف العمر 
ولكن عابه اللمس����ة األخيرة أمام 
املرمى. وجنح عبداللطيف احلمد 
في ترجيح كفة التسهيالت بهدفه 
احلاسم في الشوط الثاني ليتساوى 
التس����هيالت مع f6 ب� 3 نقاط لكل 

منهما.
وفي املجموعة الثانية لم يجد 
الوطنية لالتصاالت صعوبة في 
جتاوز عقبة الس����بيعي في اللقاء 
الذي شهد تألقا الفتا لالعب الوطنية 
احمد يسري صاحب هدف السبق 

قبل ان يضيف خالد محمود وعلي 
عثمان الهدفني الثاني والثالث، ولم 
يظهر أمين ابراهيم جنم الوطنية 
مبستواه املعروف نتيجة الرقابة 
الدفاعية التي فرضت عليه وحدت 

من خطورته أمام املرمى. 

أبيات يصطدم بالمصارف 

وتتواصل منافس����ات الدورة 
بإقامة 3 مباريات اليوم حيث يلتقي 
في األولى اجلوازات صاحب األلقاب 
السبعة مع ديوانية ناصر املري 
وفري����ق ابيات مع نادي املصارف 
في اجلولة االولى ملجموعة أبيات 
الرابعة، في حني يلتقي في املباراة 

الثالثة فريق عذبي عبداهلل صباح 
الناصر في مواجهة فريق الشاهد 
في أولى جوالت مجموعة اخلليج 

للكابالت اخلامسة. 
وقد انضم محمد إبراهيم مدرب 
القادسية إلى االستديو التحليلي 
لقناة الوط����ن حيث ابدى إعجابه 
باألداء املتميز الذي ظهرت عليه فرق 
اليوم االول مؤكدا ان الدورة ستشهد 
منافسات قوية في نسختها احلالية 
نظرا لكثرة الالعبني احملترفني في 
أغلب الفرق وزيادة عددهم داخل 

امللعب الى 3 العبني.
وقد استحدثت اللجنة املنظمة 
مس����ابقة سامسوجنها التي يقوم 

فيها املتسابقون بالتصويب على 
املرمى بش����رط ان تتجاوز الكرة 
حواجز خشبية متثل أشكال العبي 
تشلس����ي اإلجنليزي وهم فرانك 
المبارد ودروغبا وكالو واشلي كول 
وكارفالي����و ومن خلفهم احلارس 
تشيك، وواجه املتسابقون صعوبات 
في تس����ديد الكرة مباشرة داخل 
املرمى. كما أقيمت مسابقة أخرى 
مقدمة من ماجيك مشروب الطاقة 
يقوم فيها املتسابق بتسديد الكرة 
نح����و 3 دوائر صغيرة موضوعة 
داخل لوح خشبي حتت القائم وبني 
العارضتني  وتتراوح قيمة اجلائزة 

بني 50 و150 و500 دينار.

مباراة أخضر الصاالت وبالغة شهدت إثارة كبيرة

طارق الشايع يسلم اجلائزة ألحد الفائزين

البطولة تشهد منافسات مثيرة بني الفرق

أحمد الشحومي

جانب من منافسات دورة الزلزلة في النسخة السابقة 

جيرمن قائد »بي إم دبليو« يحاول املرور من العب الفوزان

داڤيدز يفتتح الدورةخالد الروضان في حديث مع ادغار داڤيدز

»بي إم دبليو« يبدأ »الشايع« بُثمانية على الفوزان
غانا وفرهود يقصان شريط بطولة الشحومي لليد

كاصحاب القرار والصافرة التي 
ال تقبل االعتراض، وستكون مهمة 
الدوليني جاسم السويلم واحمد 
املطوع وثامر اشكناني وصالح 
مراد وبقية زمالئهم صعبة وهم 
الذي  الرندي  يواجهون فري���ق 
ميلك مجموعة شابة من العبي 
االندية وابرزهم العبو التضامن 
سعود ضويحي واحمد الصالل 
وعلي حسن وبدر الرندي والعب 
الكويت مشعل الشطي وزميله في 

نادي الساملية بشار تقي.

حفل مبسط

هذا وقد اعلن رئيس اللجنة 
العليا للبطول���ة حامد العمران 
االنته���اء م���ن جمي���ع األمور 
التنظيمية النطالق البطولة في 
نسختها الثانية وذلك في حفل 
مبسط يقام مس���اء اليوم على 
صالة الشهيد فهد األحمد باحتاد 
كرة اليد وبحضور النائب السابق 

واحملامي أحمد الشحومي.
اللجنة  ان  العمران  واوضح 
املنظمة س���تبدأ مرحلة جديدة 
من التنظيم مع انطالقة البطولة 

تتمثل في اخراج البطولة بصورة 
متميزة مع توفير كافة وسائل 
الدعم الجناحها من اس���تقطاب 
للجمه���ور وتق���دمي الرس���ائل 
االعالمي���ة املكثفة بالتعاون مع 

الوط���ن والصحف  تلفزي���ون 
اليومية، متقدما بالشكر جلميع 
اجله���ات االعالمي���ة التي تدعم 
البطولة بالتركيز على فعالياتها 

ومنافساتها.
واشار العمران الى أن اللجنة 
رص���دت جوائز يومي���ة قيمة 
للجمهور حيث سيتم السحب بني 
املباريات على هدايا مميزة وفرتها 
اللجنة املنظمة تقديرا للحضور 

اجلماهيري في املباريات.
هذا وكان���ت بطولة احملامي 
احمد الشحومي الرمضانية لكرة 
اليد انطلقت العام املاضي في فكرة 
رائ���دة وفريدة من نوعها حيث 
يتم وألول م���رة تنظيم بطولة 
رمضانية لكرة اليد بعد ان ساد 
العرف على تنظيم بطوالت في 
كرة القدم ومن أهم أهداف البطولة 
دعم الشباب الكويتي واملساهمة 
في دعم اللعبة الشعبية الثانية 

في الكويت.

تنطلق في التاسعة والنصف 
من مس���اء الي���وم )اجلمعة( 
بطولة احملامي أحمد الشحومي 
اليد  الثانية لكرة  الرمضانية 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد، وذلك على 
صالة الشهيد فهد االحمد باحتاد 

كرة اليد بالدعية.
ويش���ارك في البطولة 29 
فريقا وزعوا على 4 مجموعات، 
حيث سيتم تطبيق نظام خروج 
املغلوب، وتقام مس���اء اليوم 
)اجلمعة( 3 لقاءات، حيث يلعب 
في املب���اراة االفتتاحية فريق 
غانا مع فريق املرحوم شاكر 
فرهود، فيما يلعب في اللقاء 
الثاني فريق أكتاف مع فريق 
كاظمة وفي اللقاء االخير يلعب 
فريق حكام االحتاد مع فريق 

الرندي.
ولن تخل���و املقابلة االولى 
التي ستجمع غانا مع املرحوم 
شاكر فرهود من الندية واالثارة 
ملا ميلكه الفريقان من مجموعة 
رائعة من النجوم، حيث يضم 
فريق غانا العبي الكويت خالد 
البرك ومحمد شناوة والعب 
البرك اضافة  اليرموك جاسم 
لبدر الطراح، فيما يضم فريق 
املرحوم ش���اكر فرهود نخبة 
من العبي الفريق االول بنادي 
النصر وابرزهم يوسف نايف 
ومحمد مقبل ونواف الشمري 
الزعبي  وفرهود مهلي وفالح 
وبحر االبراهيم والعب العربي 

السابق مناور دهش.

أكتاف مع كاظمة

أم���ا اللقاء الثان���ي والذي 
سيجمع فريق اكتاف مع كاظمة 
فسيكون غامضا بعض الشيء 
وان كانت كف���ة الثاني ارجح 
بسبب تواجد مجموعة كبيرة 
من الفريق االول بنادي كاظمة 
وابرزهم القائد ياس���ر االمير 
واحمد الدويسان وبخيت جميل 
واسماعيل خزعل وعبدالعزيز 
التراك وعبدالعزيز الدويسان، 
فيما يض���م فريق اكتاف جنم 
املوسم املاضي واحلائز على 
جائزة افضل العب في املوسم 
العب العربي سلمان الشمالي 
الالعبني  اضافة ملجموعة من 
الرحماني  وهم: عبدالوه���اب 
ومحمد شهاب ومحمد العنزي 

ومحمد الربيشي.
وفي اللقاء االخير سيكون 
ح���كام االحتاد امام حتد كبير 
الثبات جدارتهم خصوصا بعد 
امواج االنتقادات التي يتلقونها 
في كل موسم من قبل الالعبني 
واالجهزة الفنية واالدارية في 
االندي���ة لكن التح���دي اليوم 
مختلف متاما فهم سيعودون 
للمالع���ب كالعبني وليس���وا 

العمران: جوائز يومية قيمة للجمهور وهدايا مميزة

شهد افتتاح دورة الشايع في نسختها ال� 12 
التي انطلقت على صالة نادي كاظمة قمة اإلثارة 
واملتعة وسط حضور جماهيري استمتع بأداء 

الفرق التي جذبت أنظار اجلميع بشدة.
وقد أش���اد رئيس الدورة هش���ام الشايع 
باملس���توى الرائع الذي ظهر به الالعبون في 
اليوم االول وتسجيلهم 22 هدفا في املباريات 
االربع التي أقيمت في افتتاح الدورة. وقال ان 
تطبيق نظام الذهاب واإلياب في مباريات الدور 
االول جنح في حتقيق هدفه برفع مس���توى 
الدورة فنيا حيث يضمن هذا النظام تعويض 

الفرق اخلاسرة في لقاء اإلياب.
ودع���ا الش���ايع اجلماهير ال���ى احلضور 
واالس���تمتاع بفنون كرة الصاالت ومشاهدة 
النجوم احملليني واألجانب من خالل التنافس 
الرياضي الذي تشهده دورة الشايع دائما، مشيدا 

باجلهد الكبير الذي تقوم به قناة سكوب حتت 
إش���راف محمد طالل السعيد املدير التنفيذي 

للقناة.
وكانت منافسات الدورة قد انطلقت بقوة 
وحماس حي���ث جذبت مباراة »بي ام دبليو« 
والفوزان أنظ���ار اجلميع حيث متكن »بي ام 
دبليو« في حتقيق فوز كاس���ح على الفوزان 
8-0 أرسل من خاللها رسالة شديدة اللهجة 

الى بقية الفرق.
وفي املباراة الثانية متكن ديوانية العبكل 
من حتقيق فوز مس���تحق على ناصر الناجم 

5-3 في مباراة قوية من الطرفني.
افتتح فهد املويزري األهداف بتس���جليه 
هدفا مبكرا أعطى الثقة لفريقه في االستحواذ 

والسيطرة على مجريات املباراة.
وف���ي املباراة الثالثة جن���ح املصارف في 

االقتراب من حجز بطاقة التأهل للدور الثاني 
بعد فوزه على فريق احمد سعود بثالثة اهداف 

نظيفة سجلها املتألق مبارك املطيري.
وفي املب���اراة الرابعة جنح فريق ديوانية 
العمر وصيف بطولة الش���ايع في النس���خة 
املاضية في حتقيق فوز صعب على ديوانية 
احليدر 2-1. أدار املباريات االربع احلكم الدولي 
ناصر العنزي وفاض���ل بوفتني وظهرا بأداء 

جيد.
من ناحية اخرى تق���ام اليوم 4 مباريات 
ضمن منافسات ذهاب املجموعة الثالثة حيث 
يلتقي فريقا املرحوم احمد ارتي مع احلرباوي 
وفي الثانية يلتقي علي ثويني مع بنك اخلليج 
وفي الثالثة يواجه املرحوم سليمان الرومي 
فريق األحمد وفي الرابعة يلتقي فريق احمد 

بن حسني الرومي مع حامد املسباح. 

8  مباريات في انطالق دورة الزلزلة
تنطلق اليوم الجمعة منافسات 
النسخة الثامنة من دورة النائب 
يوسف الزلزلة الرمضانية وذلك على 
ملعب مركز شباب بيان حيث تقام 
اليوم 8 مباريات ضمن المجموعة 
االولى، فيلتقي في المباراة االولى 
فريق جريدة »األنباء« مع السنيار، 
وفي الثانية فريق المرحوم عادل 
كمال مع مقدس، وفي الثالثة فريق 
engineers مع شاكر عوض وفريق 
المرح�وم ج���ابر الهدهود مع دار 
الزه�راء وفري���ق المرحوم عقيل 
العقارية وفي  ادنيل  الق��طان مع 
المباراة السادس���ة فريق العقيلة 
مع استفهام وفي المباراة الس��ابعة 
ف�ريق عمار بن ياسر مع الماتادور 
وفي المباراة الثامنة واألخيرة فريق 
م�ركز الرسالة مع المرحوم جابر 
العماري. من جهت��ه أكد رئي��س 
العليا للبطولة  المنظمة  الل�جنة 
سيد الزلزلة ان منافسات النسخة 
النائب د.يوس���ف  الثامنة لدورة 
الزلزلة ستشهد العديد من المفاجآت 
السارة سواء للفرق المشاركة او 
التي تحضر لمشاهدة  للجماهير 
المباري���ات، مش���ددا على حرص 
اللجنة المنظمة للبط�ولة على توفير 

المستوى  على اإلطالق من حيث 
الفني، فأغلب الفرق المشاركة تضم 
ف���ي صفوفها العديد من الالعبين 
المميزين على مس���توى الدورات 
الرمضانية هذا باإلض��افة الى وجود 
بعض الالعبين القدامى في األندية 
والمنت�خبات، وه�ذا األمر ي�س�اعد 
كثي���را على ان تكون البطولة من 

افضل األجواء الرياضية واألخوية 
للفرق المشاركة او للجماهير التي 
عودتنا في جميع النسخ السابقة 
على الحضور بكثافة لالستمتاع 
بالمباريات. وعن المستوى الفني 
المتوق���ع في هذه النس���خة قال 
التوقع���ات تنبئ بأن  ان  الزلزلة 
تكون هذه النسخة من أقوى النسخ 

الرمضانية على  البطوالت  أقوى 
الزلزلة  الكويت. وتمنى  مستوى 
المشاركة  الفرق  التوفيق لجميع 
وان تع���م األجواء األخوية جميع 
الفرق المشاركة في البطولة، مشيرا 
الى وجود حكام مميزين يديرون 
المباري���ات ويجب التعاون معهم 

من قبل جميع الفرق.

لقطات من البطولة
 تقام جميع املباريات على صالة الشهيد فهد األحمد 
باحتاد كرة اليد بالدعية وتبدأ املباراة األولى في متام 

الساعة التاسعة والنصف مساء.
 رصدت اللجنة املنظمة للبطولة جوائز قيمة للجمهور، 
حيث س��يتم الس��حب على كوبونات احلضور يوميا بني 

املباريات.
 يدير املباريات ح���كام دوليون بالتعاون مع جلنة 

احلكام في احتاد كرة اليد.
 س��يتواجد تلفزيون الوطن طوال اي��ام البطولة لعمل 
رس��الة يومية تبث على قنوات الوطن وس��تكون التغطية 

شاملة ومتميزة.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل


