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خالد الروضان وياسر أبل وجواد عبداهلل وحسني عاشور يتابعون املباريات

جانب من عملية سحب القرعة

منافسات قوية واثارة في املباريات

لقطة من مباراة أبيات مع املصارف

برازيليو أبيات يخطفون األضواء في اليوم الثالث للروضان

فرض البرازيليون أنفس���هم 
في اليوم الثالث لدورة املرحوم 
الروض���ان  عب���داهلل مش���اري 
الرمضانية لكرة الصاالت حيث 
ق���اد الثالثي تياغو وس���يرجيو 
وبيرو فريق ابي���ات للفوز على 
نادي املصارف برباعية في اجلولة 
األولى للمجموع���ة الرابعة التي 
شهدت تغلب ديوانية ناصر املري 
بنجومه البرازيليني على اجلوازات 
بهدف نظيف فيما جتاوز الشاهد 
عقبة فريق عذبي صباح الناصر 
بأربعة أهداف مقابل هدفني ضمن 

املجموعة اخلامسة.
وقدم فريق أبيات أوراق اعتماده 
كمنافس قوي على اللقب من خالل 
تألقه في ظهوره األول وتفوق لعبا 

ونتيجة على املصارف. 
وفي املباراة الثانية كانت الكفة 
متس���اوية بني املري واجلوازات 
في لقاء ظلت نتيجة التعادل فيه 
قائمة حتى حسم البرازيلي فالفيو 
املوقف لصالح املري بتس���جيله 

هدف اللقاء الوحيد 
ولفت االنظ���ار في هذا اللقاء 
البرازيل���ي فالفي���و ومواطن���ه 

فاندينه���و فيما ل���م يقدم العبو 
املنتظر منهم  العرض  اجلوازات 
وحتديدا الثالثي سمير عبدالرؤوف 
وبدر عاش���ور ومحمد باش وفي 
املجموعة اخلامسة خطف العبو 
الش���اهد األضواء وكانوا الطرف 
االفضل على اإلطالق في مباراتهم 
امام فريق عذبي صباح الناصر.

وتستمر مباريات الدورة بإقامة 
3 مباريات يلتقي في االولى بي ام 
دبليو في مواجهة فريق املرحوم 
رجب في خت���ام اجلولة االولى 
للمجموعة السادسة فيما يصطدم 

فناي���ل دوت كوم بسامس���ونغ 
البابطني في املجموعة الس���ابعة 
التي ستشهد مواجهة ثانية جتمع 
فريق املرحوم رجا سليم مع فريق 
الشهيد فهد االحمد، ويعد فريق 
سامسونغ من ابرز املرشحني لنيل 
لقب النسخة 31 لتواجد نخبة من 
احملترفني بني صفوفه وهما الثنائي 
إلى  البرازيلي نونو واندرسون 
جانب االيطالي باتستيال هداف 
منتخب ايطالي���ا ويلعب االخير 
في فريق البرينسي االيطالي في 
دوري كرة الص���االت الى جانب 

زميله نونو.
الروضان  واشاد عبداللطيف 
أمني عام مجلس الوزراء باالدوار 
امللموس���ة التي تبذله���ا اللجنة 
املنظمة لتطوير الدورة وظهورها 
في ثوب جدي���د كل عام إلرضاء 
الذي  الغفير  تطلعات جمهورها 
ارتبط بها منذ النس���خة االولى 
مشيرا الى ان التطور الكبير الذي 
يطرأ سنويا على الدورة لم يبعدها 
عن أهدافها الرئيسية التي أقيمت 
من أجله���ا وأبرزها توفير مناخ 
مناسب للش���باب لقضاء أوقات 

الى جانب حتقيق بعض  الفراغ 
االهداف االجتماعية والتطوعية 
اللجن���ة املنظمة  ان  واضاف 
حققت املعادل���ة الصعبة عندما 
حافظ���ت على مبادئ الدورة الى 

جانب تطوير أنشطتها.
وأوض���ح ان الدورة أصبحت 
ملتقى الشباب الذين ارتبطوا بها 
كثيرا سواء كالعبني او متابعني 
انه يستمتع كثيرا عندما  مؤكدا 
يأت���ي ال���ى صالة الش���هيد فهد 
الدورة  األحمد ملتابعة منافسات 
والتواصل مع جمهورها ومتابعة 

الفرق املشاركة.
وأش���اد الروضان باخلطوات 
اللجنة  الت���ي اتخذتها  اجلريئة 
املنظم���ة هذا العام وم���ن بينها 
اقامة نظام التصفيات وزيادة عدد 
احملترفني مما انعكس إيجابا على 

املستوى الفني للدورة.
واك���د خال���د صال���ح حبيب 
عضو جلنة الصاالت باحتاد كرة 
القدم ان اللجن���ة املنظمة لدورة 
الروضان تفوقت على نفسها من 
خالل الصورة الرائعة واملتطورة 
التي تظهر عليها الدورة كل عام 

مؤكدا ان كثرة احملترفني في الدورة 
سيس���اعد على ارتفاع املستوى 

الفني.
واب���دى تياغ���و البرازيل���ي 
احملترف في فريق ابيات سعادته 
باملشاركة في الدورة للمرة االولى 
ليتواص���ل مع أحداثه���ا املثيرة 
واجوائها الرائعة مؤكدا ان س���ر 
جناح الدورة في جمهورها الكبير 
وقوة منافس���اتها مشيرا الى انه 
س���مع كثيرا عن دورة الروضان 
من خ���الل أصدقائه الذين لعبوا 

فيها في االعوام املاضية.

سامسونغ يراهن على نجوم الدوري اإليطالي اليوم

السرحان: زيادة عدد الفرق إلى 37 فريقًا

مؤتمر صحافي لدورة النصر الرياضي في ملعب بيان  اليوم 
الوطنية يلتقي 

برشلونة في »الشايع«
يب���دأ فري���ق الوطني���ة 
لالتصاالت حامل لقب دورة 
الشايع في نسختها املاضية 
رحلة الدفاع عن لقبه عندما 
يلتقي اليوم فريق برشلونة 
في ذهاب منافسات املجموعة 
االولى التي تش���هد ايضا 3 
مباريات حيث يلتقي فريق 
الشهيد عبدالرازق بوشهري 
مع الشهيد يوسف فيصل، 
وفري���ق ديواني���ة صال���ح 
بوحبي���ب مع فري���ق حمد 
العسعوسي وفريق سفريات 
الش���هيد  املرجان مع فريق 

عبداهلل العمر.
اليوم  وف���ي منافس���ات 
الثالث ضرب فريق اخلليج 
بقوة ف���ي اول ظهور له في 
دورة الش���ايع املقامة حاليا 
على صالة نادي كاظمة بعد 
ان حق���ق رقما قياس���يا في 
عدد االهداف بتس���جيله 14 
هدفا مقابل هدف في مرمى 
فري���ق املرحوم علي ثويني 
في مباراة جاءت حماس���ية 
ومثيرة م���ن جانب الفريق 
الفائز الذي جنح في حتقيق 

فوز كاسح.

مرعوب أم التضامن في »يد« الشحومي؟

تعقد اللجن���ة املنظمة العليا 
لدورة مركز النصر الرياضي لكرة 
القدم مؤمترا صحافيا في التاسعة 
والنصف من مساء اليوم  االحد 
على ملعب بي���ان التابع للهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وتنطلق 
الدورة في 7 رمضان وتستمر حتى 

17 رمضان على ملعب مشرف. 
وستعلن اللجنة املنظمة خالل 
املؤمتر ع���ن جمي���ع التفاصيل 
املتعلقة بالنس���خة  والترتيبات 
االولى للدورة وكذلك االعالن عن 
اس���ماء الفرق التي مت توزيعها 
على ث���الث مجموعات واجلوائز 
التي ستوزع يوميا على اجلماهير 
والالعبني املشاركني.كما ستحدد 
اللجن���ة املنظمة خ���الل املؤمتر 
االهداف الت���ي اقيمت من خاللها 

تلك الدورة. 
وكان���ت اللجن���ة املنظمة قد 
س���حبت قرعة الدورة من خالل 
الفرق املش���اركة على  تقس���يم 
ث���الث مجموعات عل���ى ان تبدأ 
مباري���ات املجموع���ة االولى في 
أول اي���ام الدورة حي���ث يلتقي 

الدورة في نس���ختها االولى الى 
جانب تخصيص أماكن للعائالت، 
مشيرا الى ان الهدف الرئيسي من 
وراء اقامة تلك الدورة هو ايجاد 
املناخ املالئم للشباب لقضاء اوقات 
الفراغ الى جانب تنمية املواهب 

الفنية. الفتا الى ان كثرة الدورات 
الرمضانية جتعل هناك منافسة 
جتذب اجلمهور ولكن ما سيقدمه 
النص���ر الرياضي س���وف يبرز 
متيزا واضحا عن باقي الدورات 

الرمضانية.
ويسعى القائمون على الدورة 
بقيادة ناصر الرشيد رئيس اللجنة 
املنظمة العليا الى ظهور الدورة في 
أفضل ثوب لكي تضاهي الدورات 
الكبرى التي تقام خالل الش���هر 
الفضيل حيث عكفت اللجنة املنظمة 
اعداد  الفترة املاضية على  خالل 
ووضع الضوابط واملعايير التي 

ستحدد آلية مشاركة الالعبني.
ومن بينها السماح لكل فريق 
بقيد عش���رة العبني م���ن بينهم 
سبعة اساسيني وثالثة في قائمة 

االحتياط.
اللجنة املنظمة  كما استقرت 
على اقامة مباريات الدورة عقب 
االفطار من أج���ل اتاحة الفرصة 
لعشاق كرة القدم ملتابعة مباريات 
الدورة في الفترة املس���ائية الى 
جانب االستعانة بحكام معتمدين 

الق���دم لضمان  من احتاد ك���رة 
احليادية وتطبيق مبدأ العدالة.

من جانبه ابدى ناصر الرشيد 
رئيس اللجن���ة املنظمة ارتياحه 
لكثرة االقبال م���ن جانب الفرق 
على املشاركة في الدورة ما يعكس 
حجم االهتمام بالدورة التي تهدف 
في املقام االول الى ابراز دور مركز 
النصر الرياضي واهتمامه بتفعيل 

النشاطات الشبابية.
اللجنة  ان  الرش���يد  واوضح 
املنظمة رصدت العديد من اجلوائز 
املالية والعينية القيمة للجماهير 
من خالل س���حوبات يومية الى 
جانب الكثير من املفاجآت سوف 

تنال رضاهم واعجابهم.
وأش���ار الى ان القائمني على 
الدورة يتطلعون الى اخلروج عن 
املألوف م���ن خالل اضافة برامج 
متنوع���ة على هام���ش مباريات 
الدورة كاملسابقات الترفيهية التي 
يشارك فيها اجلمهور، مؤكدا ان 
اللجنة املنظمة تهدف الى خدمة 
الرياضة وفئة الشباب على وجه 

التحديد في املقام االول.

الذي استقطب العبني اثنني من 
جنوم منتخب شباب مصر لليد. 
وأكد العمران ان اللجنة رصدت 
عددا من اجلوائز القيمة للجمهور 
شاكرا االحتاد الكويتي على دعمه 
املناسبة  الالمحدود والظروف 

للبطولة.

املنظمة للبطولة حامد العمران 
ان املنافس���ات تشتد يوما بعد 
يوم وان مشاركة عدد كبير من 
جنوم اللعبة في الكويت اعطى 
للبطولة اثارة ومتيزا مشيرا الى 
أن بعض الفرق جلبت محترفني 
من اخلارج مثل فريق »االنباء« 

محمد مصطفى وفواز باقر وسالم 
البلوشي وعلي الصيرفي ويوسف 
القطان وحسني اللنقاوي وجراح 
سالم، فيما من املتوقع ان ميثل 
فريق نادي التضامن احمد سالم 
ومجاهد وجراح املطيري ووائل 
الصانع. وصرح رئيس اللجنة 

 تس���تمر منافاسات بطولة 
الش���حومي  احملام���ي احم���د 
الرمضانية الثاني���ة لكرة اليد 
مبواجهتني قويتني جتمع االولى 
فريق شباب القرين مع اباتشي 
الكويت، فيما يلعب في املباراة 
الثانية مرعوب مع نادي التضامن 
وتقام املبارتني على صالة الشهيد 
فهد االحمد مبنطقة الدعية. يدخل 
اللقاء  الكويت  اباتش���ي  فريق 
بعد ان قدم في املسابقة االولى 
مستويات جيدة رغم صغر سن 
العبيه الذين كان معظمهم من 
شباب وناشئي نادي القادسية اال 
ان تشكيلته في لقاء اليوم ضمت 
العديد من عناصر اخلبرة ابرزهم 
الع���ب ن���ادي الفحيحيل خالد 
مناحي وحارس املرمى مشعل 
الدويسان، اضافة لالعبي نادي 
الكويت بدر الغربللي وحس���ن 
القادس���ية  الرش���دان، والعب 
علي السعيد والعبي التضامن 
يوسف بهبهاني وغازي البصيري 
وناصر محم���د وفهد العازمي. 
وفي اللقاء الثاني يدخل مرعوب 
بظروف صعبة وهو يواجة نخبة 
الفريق االول بنادي  من العبي 
التضامن ويعول فريق مرعوب 
على جهود مجموعة من العبي 
شباب وناشئي العربي ابرزهم 

من جانبه اكد عبداهلل السرحان 
مدير العالقات العامة مبركز النصر 
الرياضي بالدورة ان اللجنة املنظمة 
وافقت على زيادة عدد الفرق الى 
37 فريقا بدال من 32 نظرا لالقبال 
الكبير على املشاركة في الدورة 

فريق ديوانية العسعوس���ي مع 
بيان كونيري واحلر في مواجهة 
ڤالنس���يا وفريق املرحوم احمد 
الرشيد ضد ديوانية بالغة وفريق 
املرحوم عبداللطيف الفضالة امام 
فريق معهد املتحدون والعميد في 

مواجهة النصر الرياضي. 
في حني تأهلت فرق ش���ركة 
املنشر روتانا وديوانية الصفار 
وناصر الرشيد مباشرة الى الدور 
التي  القرعة  الثاني عن طري���ق 
جنبتها خوض منافس���ات الدور 

االول. 
اللجن���ة املنظم���ة  وأنه���ت 
ال���دورة جميع  والقائمون على 
التجهيزات املتعلقة باالعالن عن 
جدول املباريات واالستقرار على 
اس���ماء احلكام الذين سيديرون 
مباريات الدورة وكذلك تش���كيل 
جميع اللجان العاملة التي ستشرف 
على املباريات لضمان حسن سير 
القائمون على  العمل.ويس���ابق 
الدورة الزمن من أجل تالفي كل 
االخطاء لضمان خروج النسخة 
االولى للدورة في أفضل صورة. 

بالشكل الذي لم تتوقعه اللجنة 
املنظمة.

وأكد السرحان ان اللجان العاملة 
بالدورة حترص على زيادة عدد 
اجلوائز لتشجيع اجلماهير على 
احلضور والتفاعل مع مباريات 

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

تركي يفوز على الموانئ في »الكندري«

قرعة دورة »اإلعالميين« اليوم
جتري اللجنة العليا املنظمة لدورة االعالميني الرمضانية السادسة 
لكرة القدم برئاسة موسى التركي رئيس اللجنة اليوم األحد قرعة 
الدورة في التاس���عة مساء على ملعب وزارة االعالم بشارع السور 
ام���ام مبنى وزارة االعالم والذي يس���تضيف مباريات الدورة خالل 

الفترة من 8 الى 19 رمضان.
وصرح نائب رئيس اللجنة املنظمة يوسف عبدالرضا بأن بطولة 
هذا العام تختلف عن االعوام السابقة، حيث تختصر املشاركة على 
االعالميني فقط بعد ان كانت املش���اركة مفتوحة للجميع واستثناء 

فقط وتكرميا للفريقني االول والثاني لبطولة العام املاضي.

على الرغم من ان الوقت اليزال مبكرا على موعد املهرجان اخلتامي 
املنتظر لدورة الكندري الرمضانية لكرة القدم على صالة نادي اليرموك 
والذي سيشهد مباراة استعراضية بني السلطة التنفيذية املمثلة بفريق 
الوزراء والسلطة التشريعية املمثلة بفريق نواب مجلس االمة، اال ان 
املداعب����ات بدأت مبكرا بني الفريقني، حيث بدأ كل فريق يتوعد اآلخر 
بل ويعد العدة بتجس����يد تفوقه على صالة نادي اليرموك في ختام 
الدورة، هذه الدورة التي تنفرد عن باقي الدورات الرمضانية االخرى 
بهذه املباراة التي يحشد لها كل من احلكومة ومجلس االمة ابرز وأجهز 
جنومهم. أما على صعيد املنافس����ات واملباريات في الدورة التي تقام 
على صالة نادي اليرموك في منطقة مش����رف، فقد كان اول من امس 
يوما حافال ومميزا عاشته الدورة، حيث دار لقاء القمة املبكر بني فريقي 
بنك اخلليج واملرحوم جاسم الكندري بالنجوم احملليني واحملترفني.
وشهد لقاء فريق ديوانية تركي ومؤسسة املوانئ غزارة تهديفية، 
حي����ث فاز االول 4 � 2، كما فاز فريق الش����هيد فهد االحمد على فريق 
ناصر املري بهدفني لال ش����يء. يذكر ان الفري����ق الفائز يضم العبني 

مصريني فيما اخلاسر يضم برازيليني.

»أبو علي« يبدأ مشواره في »الرقة«

دورة الحساوي تنطلق اليوم

يبدأ فريق ابوعلي رحلته في دورة جمعية الرقة التعاونية الرمضانية 
التي تقام على مالعب نادي الس����احل خالل الفترة من 3 الى 13 رمضان 
حت����ت رعاية النائب د.محمد احلويلة مقرر مجلس االمة مبش����اركة 32 
فريقا مت تقسيمها إلى أربع مجموعات ويلتقي فريق ابو علي اليوم مع 
فريق الفرقان في اطار منافس����ات املجموعة األولى للبطولة التي تدخل 
يومها الثاني بإقامة اربع مباريات جتمع االولى ديوانية ابو فيحان مع 
الشهيد جرمان املطيري فيما يصطدم في الثانية عمر مبارك مع املرحوم 
سعد موسى بينما تختتم منافسات اليوم الثاني بلقاء املرحوم مساعد 
الدوسري مع بريكان الس����بيعي. وكانت الدورة قد انطلقت امس حيث 
تقابل في اللقاء االول البرازيل مع نظارات اجلميل بينما التقى في املباراة 
الثانية النخبة وعبداهلل الكندري في اطار املجموعة )أ( فيما س����يلتقي 
في املباراة الثالثة الش����هيد رجا السهلي والش����هيد نواف العذاب وآخر 
اللقاءات جتمع ليدز يونايتد والشهيد حمود العنزي في اطار منافسات 

املجموعة )ب(.

تنطلق في الرابعة عصر اليوم برعاية ياس����ني ش����مالن احلساوي 
بصالة فجحان هالل املطيري الدورة الرمضانية السادسة عشرة لكرة 
القدم التي قيد فيها اكثر من 120 فريقا. وانتهت اللجنة املنظمة برئاسة 
عبداللطيف احلساوي من وضع جداول املباريات بعد اجراء القرعة. وقد 
اعرب مدير البطولة يوس����ف احمدي عن سعادته للتجاوب الكبير من 
الفرق الفتا الى انه بعد س����اعة ونصف الساعة من فتح باب التسجيل 
سجل اكثر من 120 فريقا ستجرى بينهم تصفية لتحديد الفرق ال� 64. 
واضاف ان اللجنة املنظمة ستجري اتصاالت بالفرق التي ستشارك في 
مباريات اليوم وسيتم توزيع مواعيد املباريات واجلداول على مندوبي 
الفرق ومتنى من اجلميع احلضور قبل انطالق املباريات بربع الساعة 
مشيرا الى ان هناك جوائز قيمة س����يتم توزيعها على اجلماهير اثناء 

املباريات عن طريق السحب.


