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العب االباتشي بدر الغربللي يصوب على مرمى شباب القرين

محاولة من أحد الالعبني لقطع الكرة

أحد الفائزين يتسلم جائزتهحارس املرمى يحاول قطع الكرة

الندية واحلماس طغت على مباريات الدورةجوائز كثيرة توزع على اجلماهير خالل املنافسات

شباب القرين أسقطوا األباتشي في »يد« الشحومي
حقق فريق شباب القرين فوزا صعبا على فريق 
االباتشي 12 –11 )6-7( بعد مباراة مثيرة ضمن بطولة 
احملامي احمد الشحومي الرمضانية الثانية لكرة اليد. 
مثل الفريق الفائز العب الفحيحيل خالد املناحي والعب 
الكويت بدر الغربلل����ي وحارس الصليبخات مبارك 
صالح وس����لمان البشر ومس����اعد البشر وفهد وليد 
والعب القادسية الواعد عبدالوهاب املزين وعبدالعزيز 
الهاجري وحمزة الوزان وعبدالرحمن سويلم فيما مثل 
فريق اباتشي شاكر محمد وغازي البصيري وماجد 

العليمي وعمران غلوم وعلي السعيد.
ف����ي اللقاء الثاني، فاز فريق التضامن على فريق 
مرعوب 19-16 )10-8( في مباراة لم تخل من االثارة 
والندية، وحسم التضامن فوزه في الدقائق اخلمس 
االخيرة، عندما وس����ع الفارق ال����ى 4 أهداف قبل ان 
يقلص مرعوب الفارق الى 3 اهداف. ويعود الفضل 
في تفوق التضامن الى حنك����ة وبراعة قائد الفريق 
ومشرف املنتخبات الوطنية حسن صالح، وبسالة 
حارس املرمى علي حسن وتألق سعد الرشيدي واحمد 
سالم وشجاع حسام ويوس����ف الفيلكاوي وسعود 

سليم ومحمد عبداللطيف ومحمد راشد.

مباراتا اليوم

وتقام مساء اليوم األربعاء مباراتان ضمن الدور 
التمهي����دي، فيلتقي ف����ي اللق����اء األول فريق مضر 
السعودي مع فريق اتاالنت سبورت، فيما يلعب في 
املواجهة الثاني����ة الصناعات الوطنية وعبدالقدوس 
)ا(.  ويستهل مضر بطل الدوري السعودي وبطولة 
النخبة لكرة اليد، وممثل اململكة العربية السعودية 
في البطولة اآلس����يوية والتي ستقام في بيروت في 
25 سبتمبر املقبل، حيث يلعب في املجموعة األولى 

مع الفريق املستضيف ووصيف النسخة السابقة في 
األردن السد اللبناني وفوالذ مباركي االيراني ونفط 
اجلنوب العراقي الذي سيفتتح لقاءات املجموعة مع 
مضر. ويسعى مضر الى االستعداد للبطولة اآلسيوية 
واستحقاقاته احمللية من خالل املشاركة في بطولة 
احملامي احمد الش����حومي الرمضانية، بعد ان أخذت 
البطولة صيتا مدويا في األوساط الرياضية اخلليجية 
بدليل مجموعة االتصاالت التي تلقتها اللجنة املنظمة 
عن نية بعض الفرق اخلليجية في املش����اركة، اال ان 
الظ����روف حالت دون ذلك. وس����يحاول مدرب مضر 
اجلزائري كمال مادون جترب����ة مجموعة كبيرة من 
العبيه، وأبرزهم ماجد ابوالرحى وحس����ن اجلنبي 
واحمد عبدالعلي وحسني عبد رب النبي ومحمد احمد 
ومنير احلصراوي وهش����ام عزوي والبحريني علي 
ميرزا، اضافة الى النجم املنتخب الس����عودي ونادي 
النور مهدي السالم املعار ملضر للمشاركة في البطولة 
اآلس����يوية. أما فريق اتاالنت سبورت فتمثله نخبة 
رائعة من العبي ازرق اليد يتقدمهم العب اخلبرة في 
نادي الكويت علي املذن وفهد املذن وحارس األزرق 
والصليبخات تركي اخلالدي والعبو الكويت مشاري 
العتيبي ومحمد الغربللي وعبدالناصر محبوب، والعب 
اليرموك مطلق الدوس����ري، والعبا القادسية صالح 
اجليماز وفهد الهاجري، ومن املتوقع ان يشهد اللقاء 
إثارة وندية كبيرة ملا ميلكه الفريقان من جنوم كبار. 
وفي اللقاء الثاني، يلعب فريق الصناعات الوطنية 
مع فريق عبدالقدوس )أ( في مواجهة شيقة لن تخلو 
من اإلثارة. وميثل فريق الصناعات الوطنية مجموعة 
من مدربي األندية احمللية، مثل احمد زغلول وايهاب 
ياس����ني ومحمد عباس وعربي محمد ووليد خيري 

وأسامة محمد وبالل احمد.

مضر بطل الدوري السعودي يواجه اتاالنت سبورت

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

الكاظمي يواجه الوطنية في »النصر«
تتواصل منافسات دورة النصر الرياضي الرمضانية 
االول���ى املقامة على مالعب مش���رف بإقامة مباريات 
املجموع���ة الثانية اليوم، حيث يلتقي فريق ش���ركة 
السور أمام ديوانية العتيبي وفريق املرحوم حسني 
اش���كناني فريق امير النحل، كما يلتقي فريق داون 
تاون فريق سعد املوسى ويقابل فريق شركة الكاظمي 
فريق الوطنية وتأهلت فرق املصارف وعشاق العرب 

وبوحمود والفراعنة.
وأبدت اللجنة املنظمة ارتياحها الش���ديد لالقبال 
الكبير على منافسات اليوم االول من جانب اجلماهير 
التي تفاعل���ت مع مباريات النس���خة االولى للدورة 
وهو االمر الذي سيزيد من اعباء اللجنة املنظمة التي 
حملت على عاتقها منذ الوهلة االولى رصد العديد من 
اجلوائز العينية للجماهير لتشجيعها على احلضور 
اميانا منها بأهمية الدور الكبير الذي يلعبه اجلمهور 

في اجناح أي حدث رياضي.
وكانت اللجنة املنظمة قد خاطبت احتاد كرة القدم 
مؤقتا لالس���تفادة من خدمات احلكام املعتمدين لدى 
االحتاد لضمان احليادية خالل املباريات وفرض العدالة 

على الفرق املشاركة.
وتتوقع اللجنة املنظمة ان حتفل منافسات الدورة 
باالثارة والندية في ظل اصرار أغلب الفرق املشاركة على 
ضم نخبة الالعبني احملترفني الى جانب بعض املواهب 

احمللية التي حرصت على املشاركة في الدورة.

الوحدة يهزم الكابتن وزين يقصي ڤيتو من »الوطنية«

فوز القناص والحصان األسود والمطاوعة في الحساوي

فاز فريق القن���اص على فريق 
اس���ماعيل بهمن دون لعب نتيجة 
عدم اكتمال فريق بهمن بعد متديد 
الوقت من حكم املباراة فاضل بوفتني 

واعالن فوز فريق القناص.
وفي املباراة الثانية بني احلصان 
االسود بقيادة جنم القادسية السابق 
واملنتخ���ب الوطن���ي هاني الصقر 
وفريق اجلزيرة بقيادة غريب محمد 

وضح تفوق فريق احلصان االسود 
وتفاه���م ابناء الصقر وصنع هاني 
اول اهداف فريقه الى شقيقه محمد 
الذي احرز هدفني سريعني، ثم اضاف 
احمد الصقر الهدف الثالث في الشوط 

الثاني.
ابناء  الثالث���ة بني  املباراة  وفي 
املرحوم رج���ب وفري���ق االيوبي 
وتقدم االول عن طريق عبدالرزاق 

االنصاري ف���ي الدقيقة الثانية من 
املب���اراة ثم تعادل فري���ق االيوبي 
بهدف ملشاري حسن ولكنه لم يهنأ 
باله���دف إال قليال حيث احرز احمد 
خليل هدف ابناء رجب الثاني واتبعه 
االنصاري بالهدف الثاني له والثالث 
لفريقه لينهي الشوط لصالح فريقه 
وفي الشوط الثاني هدأ اللعب من 
الفريقني وضاعت عدة فرص قبل ان 

يحرز االنصاري الهدف الرابع لفريقه 
والثالث له )هاتريك( ليصعد ابناء 
املرحوم رجب الى الدور الثاني من 

البطولة مصممني على املنافسة.
وفي املب���اراة الرابعة بني فريق 
املطاوعة وفريق ش���باب القادسية 
تقدم شباب القادس���ية عن طريق 
عبدالعزيز العثمان وبعدها سيطر 
فريق املطاوعة على املباراة وتألق 

جابر جازع في قيادة فريقه ومرر 
للشاهني الذي احرز هدف التعادل 
لينتهي الشوط األول بالتعادل وفي 
الش���وط الثاني  لم يصمد ش���باب 
القادس���ية امام هجم���ات املطاوعة 
وجنح جازع في االختراق واحراز 
الهدف الثاني لفريقه لينهار بعدها 
ش���باب القادسية ويضيف يوسف 
الصقر الهدف الثالث ويتبعه جازع 

بالهدف الرابع.
وتقام اليوم اربع مباريات صعبة 
في اليوم الرابع للدورة، حيث يلتقي 
الشهيد جرمان  اليرموك مع  فريق 
املطيري وينتظ���ر ان تكون مثيرة 
ب���ني الفريقني كما يلتقي فريق املال 
مع حمدان هاشمي وديوانية الصفار 
مع نادي املصارف وديوانية الكندري 

مع فريق الوحدة.

 البرازيل يخشى مفاجآت الكندري في »الرقة« 

انطالق دورة 
نقابة الخطوط الجوية 

حتت رعاية رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
طالل الفهد تنطلق غ����دا اخلميس على صالة 
فجحان هالل املطيري بنادي القادسية الدورة 
الرمضاني����ة األولى لنقاب����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية والشركات التابعة لها وتستمر ملدة )3( 

أيام حتى السبت 21 من أغسطس اجلاري.
ويش����ترك في البطولة )18( فريقا ميثلون 
مختل����ف إدارات وقطاع����ات اخلطوط اجلوية 
الكويتي����ة، وتب����دأ املباري����ات بع����د ص����الة 

التراويح.
من جانبه قال رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
حمد املري ان البطولة تقام ألول مرة والهدف 
منه����ا التقارب والتع����ارف الكبير بني موظفي 
ومنتسبي اخلطوط اجلوية الكويتية في جو 
رمضاني رائع وبروح تنافسية كبيرة، وتابع 
املري لقد مت إعداد جميع األمور املتعلقة بالبطولة 
واللج����ان العاملة لتظهر بالش����كل الذي يليق 

باخلطوط الكويتية. 
وأك����د املري إن فك����رة البطول����ة عندما مت 
عرضها على الش����يخ طالل الفهد لتبنيها قام 
مش����كورا باملوافقة الفورية عليها وتقدمي كل 
الدعم لها، وتابع إن هذا ليس بغريب على الفهد 
الذي عودنا دائما عل����ى دعم جميع البطوالت 
الرياضية والرياضيني ولنش����ر الرياضة بني 

اجلميع وخصوصا في هذا الشهر الكرمي. 
كما دعا املري اجلماهير الرياضية للحضور 
ومش����اهدة مباريات الدورة ومساندة الالعبني 
والفرق خصوصا ان الدورة تقام على مدى )3( 
أيام فقط فهي كالغبقة اخلفيفة لهم، ومتنى املري 

التوفيق جلميع الفرق املشاركة في البطولة.

تنطلق اليوم األربعاء منافسات دور ال� 16 لدورة 
جمعية الرقة الرمضانية األولى التي تقام حتت رعاية 
النائب محمد احلويلة وتستمر حتى 13 رمضان على 
مالعب نادي الساحل مبشاركة 32 فريقا بإقامة 4 
لقاءات، حيث وضعت الفرق الثمانية هدفها حتقيق 
الفوز والوصول الى دور ال� 8 والزحف نحو املباراة 
النهائية وحتقيق اللقب األول للدورة ففي املباراة 
األولى يلتقي البرازيل الذي جنح في الصعود على 
حساب نظارات اجلميل مبنافس قوي وهو عبداهلل 
الكندري الذي حقق فوزا في اجلولة السابقة على 
النخبة ب� 8 أهداف دون مقابل فنجوم السامبا لديهم 
القدرة على الصعود والذي رمبا لن يكون بالسهل 
ألنه يصطدم بطموح فريق رسم خريطة الطريق 

له بالوصول الى منصة التتويج. 
وفي اللقاء الثاني يلتقي املرحوم سعد املوسى 
الذي تأهل على حس���اب عمر مب���ارك ب� 4 أهداف 

مقابل هدف مع مس���اعد الدوسري الذي جنح في 
تخطي بريكان السبيعي بنفس النتيجة وتأتي تلك 

املنافسات في إطار املجموعة األولى. 
وبالنسبة ملنافسات املجموعة الثانية والتي ال 
تقل اهمية عن األولى فيدخل فريق الش���هيد رجا 
الس���هلي الذي تأهل على حس���اب الشهيد نواف 
الع���ذاب بعد ان حقق فوزا كبيرا ب� 5 أهداف دون 
مقابل في إطار مشواره للحصول على لقب الدورة 
األولى حيث س���يواجه ليدز يونايتد الذي تخطى 
الشهيد حمود العنزي بصعوبة في اجلولة السابقة 

بهدفني مقابل هدف.
أما اللق���اء الثاني في املجموعة الثانية فيجمع 
الفرقان مع الش���هيد جيرمان املطيري حيث جنح 
األول ف���ي تخطي أبوعلي بهدف���ني دون مقابل أما 
الثاني فضرب بقوة في اول ظهور له وعبر ديوانية 

بوفيحان 2-7.

بهدف وحي����د اقتنص فريق 
ديوانية العمر تذكرة العبور للدور 
الثاني من منافسة فريق املرحوم 
الدعيج بعد مباراة مثيرة  جمال 
خالل املباراة االولى في ثالث ايام 
دورة الوطني����ة الرمضانية ال� 11 
لكرة الصاالت والتي تستضيف 
انشطتها صالة عبدالعزيز اخلطيب 
ف����ي النادي العربي ف����ي الرابعة 
عصرا يوميا وحتى 25 من الشهر 

اجلاري.
اما اللقاء الثاني فأسفر عن تأهل 
فريق زي����ن للدور الثاني بتغلبه 
على ڤيتو بعد مباراة ماراثونية 
4-3 فيما املباراة اخلتامية شهدت 
الوحدة  مهرجان اهداف ملصلحة 
الذي قضى على آمال الكابنت بسبعة 

اهداف لهدف يتيم.
جاءت املباراة االولى متكافئة 
وقوي����ة ب����ني طرفيه����ا ديوانية 
الدعيج  العمر واملرحوم جم����ال 
اللذين ميتلكان مجموعة مميزة 
من الالعبني احملليني واحملترفني 
املصريني ووضح تقارب املستوى 
بني الفريقني اللذين تبادال السيطرة 
على مجريات اللعب طوال شوطي 
املباراة اال ان تألق حارسي املرمى 
وقف دون متكن العبي الفريقني 
من تسجيل اهداف رغم احملاوالت 
العديدة عن طريق محمد ابوجريشة 
واسالم عبد النعيم للعمر وسالم 
البلوشي وناصر القالف للدعيج 
حتى جاءت االنفراجة قبل نهاية 
املباراة بدقائق عندما متكن احمد 

الفوز  رجب م����ن خطف ه����دف 
لديوانية العمر.

اما اللقاء الثاني بني زين وڤيتو 
اال يخلو  فكان طبيعيا ومتوقعا 
من املتعة والندية كون الفريقني 
يضم����ان مجموعة م����ن الالعبني 
احملليني تعد االبرز على س����احة 
كرة الصاالت احمللية فيعتمد زين 
على حمد العثمان واحمد العصفور 
وسالم امان وفوزي املاص ورضا 
البلوشي، فيما ڤيتو يعول على 
محمد الفيل����كاوي وعبد اللطيف 
احلس����اوي وبدر صالح وطارق 
اخلليفي وجاءت البداية سريعة 
ملصلحة زين عندما سجل احمد 
العصف����ور اله����دف االول اال ان 
رد ڤيتو جاء قاس����يا عبر ثالثية 

تناوب على تسجيلها عبد اللطيف 
احلساوي وطارق اخلليفي ومحمد 
الفيلكاوي لينتهي الشوط االول 
ب� 3 اهداف لهدف وفي الش����وط 
الثان����ي دخل زين اكث����ر اصرار 
على الف����وز ودفع بحمد العثمان 
بدي����ال حلارس املرم����ى في حالة 
االستحواذ على الكرة ليعود زين 
للمباراة مجددا عبر هدفي سالم 
امان وحمد العثمان قبل ان يعود 
احمد العصفور لتس����جيل هدف 
الفوز قبل نهاي����ة املباراة ليمنح 

فريقة بطاقة العبور.
وفي املواجهة الثالثة التي جاءت 
من طرف واحد متكن جنم نادي 
الساحل الصاعد محمد الظفيري من 
قيادة فريقة الوحدة لعبور فريق 

الكابنت 7-1 سجل منها الظفيري 
هدفني ومثلهما حملمد فوزي فيما 
تناوب على تسجيل الثالثة االخرى 
عبداهلل بدر وفرحان سعد واياد 
خالد فيما سجل هدف حفظ ماء 
الوجة للكابنت الذي لم يظهر العبوه 

باملستوى املأمول احمد نزيه.

مباريات اليوم

تس����تأنف الي����وم مباري����ات 
املجموعة االولى بإقامة ثالثة لقاءات 
يجمع االول فريق الشهيد ناصر 
بوعباس مع نادي القادسية فيما 
العربيد نظيرة اجلوازات  يالقي 
في املباراة الثانية وتختتم لقاءات 
اليوم مبواجهة فريق الوطنية »أ« 

مع فريق شركة اسيج.


