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»فوفوزيال« حاضرة في مباريات الدورة

النائب السابق احملامي أحمد الشحومي وناصر صالح وناصر الهلفي خالل حفل االفتتاح

مباريات حماسية في دورة الشايعصراع قوي للحصول على الكرة خالل إحدى املباريات

العب فريق أكتاف يصوب على مرمى كاظمة

جانب من مباراة الكابالت والوطن

الوليد يحقق المفاجأة ويهزم أمريكانا في »الروضان«
فجر فري����ق طلب الوليد أولى 
مفاج����آت دورة املرحوم عبداهلل 
الروضان لكرة الصاالت  مشاري 
بفوزه على أمريكانا احد املرشحني 
لنيل اللقب 1-0 وذلك في اجلولة 
التي  السادسة  االولى للمجموعة 
ش����هدت فوزا أول للقادسية على 
حساب احمد العمران 3-0، بينما 
تغلب اخلليج للكابالت على الوطن 
ف����ي املجموعة  بثالثي����ة مماثلة 

اخلامسة.
في املباراة األكثر اثارة لم يقدم 
فريق أمريكانا العرض املنتظر من 
جنومه املصريني وائل ابوالقمصان 
واحمد ابوس����ريع واحمد إبراهيم 
الذين واجه����وا صعوبات كبيرة 
ف����ي التغلب عل����ى األداء الدفاعي 
املنظم لالعبي طلب الوليد الذين 
تفوقوا على أنفسهم طوال شوطي 
املباراة ومتكنوا من حس����م اللقاء 
لصاحلهم بهدف احملترف االيراني 
حس����ن صادق. وفي اللقاء الثاني 
كان مصريو القادسية على موعد 
مع التألق بع����د ان قادوا فريقهم 
لتحقيق ف����وز عريض على احمد 

بفضل استمراريتها وحفاظها على 
جناحاتها للوص����ول الى العاملية 
مما يدفع الش����ركات اخلاصة الى 
الى  رعايته����ا. واش����ار اخلرافي 
الروض����ان والقائمني  ان اس����رة 
على تنظي����م الدورة اعتادوا على 
ابتكار كل ما ه����و جديد لتطوير 
الدورة مم����ا ينعكس ايجابا على 
شعبيتها وتربعها على قمة الدورات 
الرمضانية. واوضح اخلرافي ان 
شركة اخلليج للكابالت حرصت 
على رعاية الدورة باعتبارها نشاطا 
اجتماعي����ا يوفر مناخ����ا رياضيا 
مناسبا للش����باب يساعدهم على 
قضاء أوقات الفراغ في اشياء مفيدة 
الى جانب املساهمة في تخليد اسم 
املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
البيضاء. واشاد  صاحب االيادي 
اخلرافي بفكرة زيادة عدد احملترفني 
في صفوف الفرق املش����اركة الى 
جانب اتساع دائرة الفرق االجنبية 
املشاركة في البطولة، مضيفا ان 
اجلمهور هو املستفيد في النهاية من 
تلك اخلطوات التي تساهم بشكل او 

بأخر في ارتفاع املستوى الفني.

في الثالثة كامكو والنزهة.

الخرافي: مصدر جذب للشركات

الى ذلك، اكد بدر اخلرافي رئيس 
مجلس ادارة شركة اخلليج للكابالت 
العضو املنتدب ان دورة الروضان 

يلتقي في االولى فريق املرحوم 
حس���ن كمال مع السد القطري 
الذي يش���ارك في الدورة للمرة 
الثالثة على التوالي فيما يصطدم 
في الثانية فريق املرحوم احمد 
الرومي مع ماجيك بينما يتواجه 

ادينهو الذي سجل هدفني وأمتع 
اجلماهير مبهاراته العالية، كما تألق 
من صفوف الكابالت ثنائي فريق 
الشامية االسبق فهد الطريجي وفهد 
الفرهود. وتتواصل منافسات الدورة 
بإقامة ثالث مباريات اليوم، حيث 

العبي القادسية ليتعرض للهزمية 
االولى له في املجموعة اخلامسة. 
وفي مواجهة من طرف واحد فرض 
فريق اخلليج للكابالت شخصيته 
وحضوره القوي امام الوطن في لقاء 
شهد تألقا الفتا لالعب البرازيلي 

اصبحت مصدر جذب مهم لشركات 
القطاع اخلاص لعدة اسباب منها 
التفاف قطاع كبير من فئة الشباب 
ال����ى جانب متتعها  الدورة  نحو 
بشعبية كبيرة في الوطن العربي، 
مؤكدا ان دورة الروضان جنحت 

العمران بثالثة اهداف سجلها عاطف 
عبدالعظيم )هدفني( وثامر مصطفى، 
واالخير كان من جنوم املباراة بفضل 
مهاراته الفنية في التحكم بالكرة. 
في املقابل لم يظهر فريق العمران 
ندية واضحة واستسلم امام مهارات 

فوز القادسية والكابالت على العمران والوطن.. وكامكو والسد القطري يبدآن مشواريهما اليوم

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

»عيال مفرح« بمواجهة الزعيم في »يد« الشحومي

بع����د افتتاح رائ����ع من حيث 
التنظيم واحلضور يوم اجلمعة 
املاضي، تستمر منافسات بطولة 
احملامي احمد الشحومي الرمضانية 
الثانية لكرة اليد في اليوم الرابع 
بلقاءين مثيري����ن اليوم االثنني، 
فيلعب في املب����اراة األولى عيال 
مفرح مع الزعيم، وفي اللقاء الثاني 
فريق خيطان )أ( م����ع الطيران، 
وتقام املباراتان على صالة الشهيد 

فهد األحمد في الدعية.
يدخل فريق عيال مفرح واملكون 
من نخبة من العبي اجلهراء محاولني 

اس����تثمار تألقهم وتفاهمهم الذي 
ظهروا عليه في السنتني األخيرتني، 
ويضم الفريق االخوة أنور ومساعد 
وسعود واحمد ومحمد مفرح اضافة 
للحارس فيصل البذالي ومجموعة 
من زمالئهم بالنادي وهم قادرون 
عل����ى تخطي الزعي����م خصوصا 
انهم ميلكون اخلبرة الكافية التي 

تؤهلهم للفوز.
أم����ا فري����ق الزعي����م فيضم 
مجموعة من العب����ي العربي في 
أبناء  املراحل السنية وسيحاول 
الزعي����م التغلب على خبرة أبناء 

مفرح واثبات انه����م قادمون من 
مدرسة عريقة. وفي اللقاء الثاني، 
سيحاول الطيران التحليق فوق 
خيطان )أ( وتخطيهم للدور املقبل 
ش����ريطة ان يتغلبوا على خبرة 
العبيه واملكون من مجموعة كبيرة 
من العب����ي الفريق األول أبرزهم 
عبدالعزيز الشيحة وعبدالعزيز 
ادريس وعبداهلل الفرج وعبدالعزيز 
الفيلكاوي وعلي اشكناني، فيما 
يقود الطيران )اجلنرال( سيد زكي 
مدرب فريق الناشئني في كاظمة 
ومجموعة من العبي الفريق االول 

في البرتقالي أبرزهم يوسف احلداد 
ويوس����ف حيدر وناصر الشطي 
وصالح عبداهلل وابراهيم األمير. 
وكانت نتائج اليوم األول قد أسفرت 
عن فوز فريق املرحوم شاكر فرهود 
على غانا 16-9 )الشوط االول 5-9( 
بعد مباراة شيقة تألق فيها فريق 

املرحوم شاكر فرهود.
وفي اللقاء الثاني، متكن فريق 
الرندي من هزمية احلكام برمية 
جزاء قاتلة احتسبها احلكم قبل 
صاف����رة النهاية بث����وان، وكانت 
التعادل 15- الى  النتيجة تشير 

15 قبل ان يتمكن بدر الرندي من 
خطف هدف الفوز 15-16.

وفي اللقاء الثالث، فاز كاظمة 
على فريق أكتاف 16-10 في مباراة 
مثيرة تألق فيه����ا حارس مرمى 

اكتاف مبارك مساعد الرندي. 
وقبل انطالق املباريات، شكر 
رئيس احت����اد كرة الي����د اللواء 
املتقاعد ناصر صالح النائب السابق 
واحملامي احمد الش����حومي على 
تنظيمه البطولة للس����نة الثانية 
على التوالي، وقال: ان الشحومي 
ليس غريبا على اللعبة فهو احد 

ابرز العبيها الذين مثلوا املنتخبات 
الوطنية، وكان من خيرة الالعبني 
فنا وخلقا والتزاما، وان مثل هذه 
البطولة تعطي دافعا قويا للعبة في 
الكويت وخصوصا على املستوى 
الشعبي، متمنيا ان تأخذ الدورة 
ال����دورات الرمضانية،  حقها بني 
وان االحتاد عازم على تس����خير 
كل طاقات����ه إلجناحها ألن مردود 
البطولة سيعود بالنفع على األندية 
والالعبني، فهي إعداد مبكر للفرق 
احمللية وفرص����ة لبعض األندية 

لتجربة العبيها وإعدادهم فنيا.

الروضان يشيد بالتنظيم الرائع صالح: البطولة تعطي دافعًا قويًا للعبة واالتحاد يسّخر طاقاته إلنجاحها 

الخضري: فكرة البطولة ناجحة

لقطات

 أشاد خالد الروضان بالتنظيم الرائع لدورة الشحومي، وقال انه 
من الداعمني جلميع البطوالت الرمضانية وال توجد منافسة بني اي 
دورة او اخرى فاجلميع مستعد للتعاون ودعم اآلخرين إلجناح هذه 
الدورات خصوصا ان املستفيد األول هم الشباب الكويتي، متمنيا في 
الوقت ذاته ان تقام دورات في باقي األلعاب مثل كرة السلة والطائرة 
وغيرها لتحقيق الفائدة الشاملة جلميع الرياضيني في الكويت، آمال 
استمرار البطولة وحتقيق النجاح املتوقع منها، وشاكرا في الوقت 

ذاته احملامي احمد الشحومي على التصدي إلقامتها.

ق����ال جنم كرة اليد ف����ي العصر الذهبي عب����اس اخلضري ان فكرة 
البطولة ناجحة بكل املقايي����س فهي فرصة لالعبي كرة اليد لالحتكاك 
م����ع بعضهم البعض ف����ي دورة حبية رمضانية بعيدة عن تش����نجات 

ومشاحنات البطوالت الرسمية.

حض����ر مب����اراة االفتتاح جمه����ور غفي����ر، يتقدمهم 
رئيس احتاد كرة اليد ناصر صالح وعدد كبير من جنوم 

اللعبة.
نزل الى أرض امللعب كل من النائب السابق احملامي احمد 
الشحومي ورئيس احتاد كرة اليد ناصر صالح وعضو االحتاد 

ناصر الهلفي للسالم على الالعبني.
وزعت اللجنة املنظمة هدايا على اجلمهور.

أشاد اجلميع بالتنظيم داخل الصالة شاكرين اللجنة املنظمة.
رائد الشمري من تلفزيون »الوطن« كان »نحلة« في 
تنقله بني أرجاء الصالة إلجراء اللقاءات لبثها في الرسالة 

اليومية التي تبثها القناة. 

انتصار مستحق لڤيتو على الحسيني في »الشايع«فوز هولندي لـ »الشاهد« في »الكندري«

تقف دورة النائب السابق جاسم الكندري الرمضانية 
الثانية عشرة لكرة القدم على اعتاب مرحلة مهمة، 
بعد ان دخلت الفرق املشاركة في هذه الدورة آتون 
منافس���ات حامية من اجل التأه���ل  والوصول إلى 
النهائي. ويعكف املنظمون بقيادة النائب الس���ابق 
جاسم الكندري على وضع اللمسات النهائية للقاء 
املهم الذي يقام بني فريقي الس���لطتني التش���ريعية 
والتنفيذية في ختام الدورة التي اصبحت استحقاقا 

سنويا يقام خالل شهر رمضان املبارك.
على صعيد املنافسات، اطلقت الدورة فصال جديدا 
من فص���ول االثارة واملتعة الكروية، وس���ط ترقب 
كبير من املتابعني لهوية البطل لهذه الدورة املتميزة 
ف���ي كل جوانبها التنظيمي���ة والفنية حيث متيزت 
لقاءات امس االول بتكافؤ املستويات وتقاربها، فكان 
لقاء »الشاهد« و»الشامية« األكثر أداء وقوة وتابعه 
اجلمهور بشغف وكانت البداية في التسجيل للشاهد 
عن طريق محترفه الهولندي بيمنو في الشوط الثاني 
بعد ان انتهى األول بالتعادل السلبي، وقد  اشعل هذا 
الهدف املباراة. ورسم الفريقان لوحة فنية رائعة من 
االداء القوي واملثير لكن لم متر سوى دقائق معدودة 

ليسجل فريق الشامية هدف التعادل عن طريق محمد 
احمد لتزداد املباراة إثارة وحماسا وسط متابعة قوية 
من اجلمهور الذين غصت بهم صالة نادي اليرموك، 
ولعب الفريقان رجال لرجل واستمر السجال الى ما 
قبل نهاية املباراة بثوان معدودة حني اطلق الهولندي 
بيمنو رصاصة الرحمة على فريق الشامية لينتهي 
اللقاء 2-1 للش���اهد. وفاز فري���ق فونو على فريق 
نواف دشتي 2-1، سجل للفائز الالعب سامح يوسف 
)الهدفني( فيما سجل للخاسر الالعب ابراهيم مراد. 
اما اللقاء الثالث، فقد فاز  فيه فريق سفريات موناكو 
على فريق ديوانية العمر بهدف دون رد سجله ملوناكو 
الالعب عبدالعزيز اخلباز في الش���وط الثاني. وفي 
اللقاء الرابع تعرض فريق نيسان البابطني لهزمية 
ثقيلة امام فريق زين 1-4، سجل اهداف زين سالم 
امان )هدفني( وكل من احمد العصفور وعبدالوهاب 
الصيفي، وسجل هدف البابطني هاني سعد من ضربة 
ج���زاء. وتبدأ اليوم رحلة االي���اب للدورة بإقامة 4 
مباريات فليتقي املصارف مع الساملية، فانيل دوت 
كوم مع املرحوم رجب، املنيع مع التسهيالت، وعسل 

املعجزة مع الدويسان.

لف���ت الهولنديان بينيتو وتوريس األنظار 
بعد ان قادا فريقهما جريدة الش���اهد الى فوز 
مس���تحق على فريق ديوانية الراش���د بهدفني 
لالش���يء ضمن منافسات دورة الشايع املقامة 

على صالة نادي كاظمة. 
وجاءت املباراة مليئة باإلثارة والندية من 
جانب فريق جريدة الش���اهد الذي قدم العبوه 
عرضا قويا اعتمد عل���ى الطاحونة الهولندية 
عن طريق بينيتو وتوريس اللذين قدما عرضا 
رائع���ا في فنون كرة الصاالت بجانب زمالئهم 
نواف عودة وحمزة اش���كناني وناصر املسند 

وعمر اجلاسر.
وفي املباراة الثانية متكن فريق شركة ڤيتو 
من حتقيق فوز مستحق على فريق احلسيني 

ب� 4 أهداف مقابل هدفني.
وجاءت املباراة عامرة بالكفاح والندية من 
كال الفريقان رجح���ت كفة ڤيتو بعض الوقت 
واستغل خبرة العبيه بقيادة جمال مبارك العب 
القادسية واملنتخب الوطني السابق الذي جنح 

في احلفاظ على الفوز.

وفي اللقاء الثالث أرسل فريق ديوانية احلمر 
إنذارا ش���ديدا اللهجة ال���ى بقية الفرق بعد ان 
حقق فوزا كاس���حا على فريق الدائري الثامن 
ب� 7 أهداف لالش���يء اقترب بها من التأهل الى 
الدور الثاني بقوة في حني صعب فريق الدائري 

الثامن من مهمته في مباراة اإلياب.
وفي املباراة الرابعة فرض اإليرانيون أنفسهم 
في فريق نظارات احلس���ن الذي س���جل فوزا 
كاسحا على شباب الروضة ب� 8 أهداف لالشيء 
ف���ي مباراة تألق فيها العبو نظارات احلس���ن 
اإليرانيان زهي���ر محمدي وحاجي حيث جنح 
زهير في تسجيل 5 أهداف وسجل حاجي هدفني 
ومحمدي هدفا ليضمن نظارات حسن التأهل 
الى الدور الثاني بعد ان أصبحت مهمته سهلة 

في لقاء اإلياب.
وتقام اليوم 4 مباريات حيث يلتقي صناعات 
الغامن مع الش���هيد فهد األحمد والشهيد حمد 
السمعان مع الشهيد عبداللطيف الوهيب وريال 
مدريد مع املرحوم حسني أسيري وديوانية الفهد 

مع اخلليج للكابالت.

»األنباء« يتخطى سنيارة في »الزلزلة«

4 لقاءات قوية في »الرقة«

فرض املنطق نفسه في منافسات اليوم االول لدورة النائب د.يوسف 
الزلزلة الرمضانية الثامنة والتي تقام منافساتها على مالعب الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة في منطقة بيان، فتأهلت الفرق املرشحة الى الدور 
الثاني بعد مباريات كانت الس����مة االبرز فيها االثارة والندية بني الفرق 

املتبارية والذي شهد تسجيل مهرجان اهداف.
ففي املباراة االولى استطاع فريق جريدة »األنباء« ان يتخطى سنيارة 
بهدف من دون مقابل بعد ان ق����دم الفريقان اداء وصف بأنه االفضل في 
مباريات الدور االول، واستطاع فريق مقدس ان يتغلب على فريق املرحوم 
عادل كامل بثالثة اهداف مقابل هدفني، في حني فاز فريق املهندسني على 
فريق املرحوم ش����اكر عوض بثالثة اهداف من دون مقابل، وجنح فريق 
املرحوم جابر الهدهود في الفوز على فريق دار الزهراء برباعية نظيفة، 
وتغلب فريق ادني����ل العقارية على املرحوم عقيل القطان بأربعة اهداف 
من دون مقابل، وفريق استفهام على العقيلة بثالثة اهداف نظيفة، وفاز 
فريق املاتادور على عمار بن ياس����ر بهدفني مقابل ال شيء، وجنح فريق 

مركز الرسالة في جتاوز فريق املرحوم جابر العامري بهدفني نظيفني.

تدخل اليوم دورة جمعية الرقة التعاونية الرمضانية االولى التي تقام 
حتت رعاية النائب محمد احلويلة مقرر مجلس االمة خالل الفترة من 4 
رمضان الى 13 رمضان على مالعب نادي الساحل مبشاركة 32 فريقا مت 
تقسيمهم الى اربع مجموعات. وضمن منافسات اليوم الثالث تقام اليوم 
اربعة لقاءات في غاية القوة واالثارة والندية حيث يلتقي في املجموعة 
االولى مبارك الكبير يونايتد مع املسيعيد وسيلتقي في املباراة الثانية 
في اطار منافسات نفس املجموعة شركة مطاعم كاستلو مع سانتوس، 
اما املجموعة الثانية فستشهد لقاء الزعيم القادم بقوة للمنافسة مع بدر 

سمري وتختتم اللقاءات مبباراة اجلمعية مع بيت الكيك.
م����ن جانبه اكد م.عبد الهادي احلويلة رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
رئي����س اللجنة املنظم����ة أن اللجنة املنظمة للدورة تس����عى الى جناح 
الدورة وحتقيق الغرض من اقامتها لكي تخدم ابناء املنطقة واملساهمني، 
مش����يرا الى أن اللجنة املنظمة تقدم برامج وفقرات ترفيهية للجماهير 
التي تتابع املنافس����ات من داخل امللعب بني املباريات وبني أش����واطها 
وهناك جوائز قيمة للمش����اركني الفائزين. واثنى احلويلة على الروح 
الرياضية التي متيز بها الالعبون خالل اللقاءات الس����ابقة حيث توقع 
ان تكون هناك مفاجآت خالل املباريات املقبلة بظهور فرق لديها القدرة 

والطموح على املنافسة.


