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خالد الروضان وصالح العصفور ومحمد إبراهيم مع الفائزين برحلة مدريد

أحد الالعبني في طريقه إلحراز هدف

صراع قوي الستخالص الكرة

جانب من منافسات بطولة الزلزلة  النائب السابق جمال الكندري يسلم جائزة أفضل العب

مهارة كبيرة في االحتفاظ بالكرة أحد البراعم يستعرض مهاراته بالكرة

كويت ستيل يكسب الرهان ويفوز على ڤيتو في الروضان

كسب كويت س���تيل رهانه 
مبكرا على محترفيه اإليرانيني 
بعد حتقيقه ف���وزه االول على 
ڤيتو العنيد 2 � 1 في املجموعة 
العاشرة بدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان لكرة الصاالت، 
فيما تغلب نظارات حسن على 
الباز للنظم العقارية 2 � 0، وفي 
املجموعة االولى أصبح بالغة أول 
الدورة بخسارته  الراحلني عن 
الثانية على التوالي أمام ديوانية 

العمر بخماسية نظيفة.
وخطف محترفو كويت ستيل 
األنظار في ظهورهم األول بعد ان 
جتاوزا عقبة ڤيتو بفضل ثنائية 
النجم اإليراني املبدع مس���عود 
انشور الذي حسم النتيجة مبكرا 
لفريقه، وش���كل انشور ثالثيا 
مرعبا ضم جاس���م السلطاني 
احد جنوم منتخب إيران لكرة 

الى سجاد  الصاالت، باإلضافة 
سعدي.

املقابل نشط ڤيتو على  في 
فترات حتى متكن العبه محمد 
الصقر من تسجيل هدف فريقه 
الوحيد فيما فش���لت محاوالت 
احملترف اإليراني أمني هاشميان 

على مرمى كويت ستيل.
وف���ي املب���اراة الثانية كان 
الطرف األفضل  نظارات حسن 
واألخطر في مباراته أمام الباز 
للنظم العقارية، في اللقاء الذي 
تألق فيه الثنائي اإليراني كاظم 
محمدي وحامد مهدي حيث سجل 
كل منهم���ا هدف���ا، بينما انتزع 
زميلهم���ا محمد إبراهيم جائزة 
أفضل العب نظرا ملهاراته العالية 
في التحكم بالكرة واملراوغة في 

أضيق املساحات.
وفي مباراة من طرف واحد لم 

يجد ديوانية العمر صعوبة في 
إحلاق الهزمية الثانية مبنافسه 
املتواضع بالغة ب� 5 أهداف حملت 
الرباعي املصري محمد  توقيع 
ابوجريشة هدفني، وهدف لكل من 
حسام صادق وإسالم عبداملنعم 

واحمد رجب.

زين أمام الفليج

الثالثة  وتش���هد املجموعة 
اليوم مواجه���ات قوية عندما 
يلتقي الساملية ونيسان البابطني 
وجها لوج���ه بحثا عن االنفراد 
بالص���دارة التي يس���عى إليها 
نيسان في اجلولة الثانية التي 
ستشهد مواجهة ديوانية الفليج 
املنتش���ي بفوزه على الساملية 
أمام اجلريح زين الذي تعرض 

للخسارة أمام نيسان.
كما تقام مباراة ثالثة جتمع 

املصارف م���ع اجلوازات ضمن 
املجموع���ة الرابع���ة ف���ي لقاء 
الفرصة االخيرة للحفاظ على 
أمالهما الضعيفة في التأهل للدور 

الثاني.
وفي املباراة الثانية سيرفع 
زي���ن ش���عار الف���وز لضمان 
استمراره في دائرة املنافسة على 
حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور 
الثاني وان كانت مهمته ستكون 
صعبة كثيرا خاصة ان ديوانية 
الفليج ضرب بقوة عندما هزم 

الساملية برباعية.

كميل يشيد بالتزام الالعبين

أكد سعد كميل رئيس جلنة 
احل���كام ب���دورة الروضان ان 
قائمة احلكام املشاركني في ادارة 
مباريات الدورة شهدت انضمام 
سعد الفضلي وهو وجه جديد 

الى جانب زمالئه علي محمود 
ومحمد احلداد وسليمان امليل، 
وأوضح كميل ان يوسف الثويني 
س���يعود للمش���اركة في ادارة 
مباريات الدورة فورا انتهاء مهامه 
اخلارجية، مشيرا الى انه طالب 
املنافسات  احلكام قبل انطالق 
بضرورة احلفاظ على التركيز 
اثناء س���ير اللعب وعدم التأثر 
بهتافات اجلماهير او باألضواء 
املسلطة على الدورة باعتبارها 
من أفضل دورات كرة الصاالت في 

الكويت واملنطقة العربية.
وأك���د كميل ان م���ن ضمن 
النصائح التي قدمها الى احلكام 
االس���تمتاع بالتحكيم في تلك 
الدورة والتفاع���ل مع أجوائها 
املمتع���ة، ال���ى جان���ب فرض 
الالعبني  االلتزام والنظام على 

املشاركني.

وأثنى كميل على الدعم الكبير 
ال���ذي تقدمه اللجن���ة املنظمة 
للحكام ملمارس���ة مهامهم بكل 
سهولة ويسر، الفتا الى ان أكثر 
ما مييز دورة الروضان التزام 
الالعبني بقرارات اللجنة املنظمة 
وكذلك احل���كام وعدم اخلروج 

عن النص.
وأب���دى االيطال���ي ادريانو 
محترف فري���ق املرحوم محمد 
عبداحملس���ن اخلرافي سعادته 
الكبيرة بالتواصل مع جمهور 
الروض���ان للع���ام الثاني على 
التوالي، مش���يرا الى ان أجواء 
الرائعة تش���جعه على  الدورة 
التألق وإظهار كل مهاراته ليكون 
عند حس���ن ظن اجلمهور الذي 
سانده وشجعه منذ ظهوره االول 

في العام املاضي.
وأك���د أدريانو ان طموحاته 

تنحصر في احلفاظ على اللقب 
رغم الصعوب���ات الكبيرة التي 
سيواجهها فريقه والتي خلصها 
في اتس���اع دائرة املنافسة بعد 
دخول فرق قوية الى جانب كثيرة 
الالعبني احملترفني في صفوف 
الفرق  ويرى ادريانو ان فريق 
يونس���تيل س���يكون من ابرز 
املرشحني ملزاحمة فريق اخلرافي 
على اللقب الى جانب فرق كويت 
ستيل وكامكو، مؤكدا ان الفترة 
املقبلة تطلب تركيزا كبيرا خاصة 
ان أغلب الفرق في مستوى واحد 
تقريبا  واضاف انه سيشارك في 
الدوري االيطالي لكرة الصاالت 
مع فريق جديد وذلك بداية من 

شهر أكتوبر املقبل.

الفائزون برحلة مدريد

تواصل شركة ماي باركود 

عروضها الرائعة بتقدمي رحالت 
العمر ملش���اهدة أفضل الفرق 
العاملية جلمهور الدورة، فبعد 
اختيار الفائزي���ن في رحلتي 
لندن وميالن، أعلنت ش���ركة 
م���اي باركود بالتنس���يق مع 
اللجن���ة املنظمة عن الفائزين 
برحلة العمر الى مدريد ملشاهدة 
مباريات الريال مع بانارول في 
البرنابيو ومت اختيار الثنائي 
صالح س���ويد ومحمد التركي 
اللذين ارتديا زي الريال وقناع 
لرجل متقدم في العمر، وجنحا 
في إقناع ش���ركة ماي باركود 
واللجنة املنظمة للفوز برحلة 
مدريد، وسيطير سويد والتركي 
الى مدريد في 23 اجلاري حلضور 
مباراة الريال مع بانارول الودية 
البرنابيو في  التي ستقام في 

24 اجلاري.

كتيبة محترفي نيسان البابطين تتوعد السالمية اليوم

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

»التركي« يهزم »الموانئ« ويتأهل في »الكندري« 

تقف دورة النائب السابق جاسم الكندري الرمضانية 
الثانية عشرة لكرة القدم والتي تقام منافساتها برعاية 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك على أعتاب مراحل احلس���م بعد ان دخلت 
الفرق في منافس���ات حامية على لقب الدورة التي تقام 

في صالة نادي اليرموك في منطقة مشرف.
ومتيزت مواجهات أم���س األول بوفرة األهداف على 
الرغم من قوة املنافسات، وأسفرت نتائج مباريات أمس 
األول عن فوز فريق املرحوم جاس���م الكندري على بنك 
اخلليج 4-1 وديوانية التركي على مؤسسة املوانئ 0-3، 
وحقق فريق الش���هيد فهد األحمد فوزا غاليا على فريق 
ناصر املري 2-0 وف���از فريق محمود التمار على فريق 

السادس من أكتوبر 3-0 بانسحاب األخير.
وكان اللقاء األقوى واألخير في لقاءات أول من امس 
بني فريقي الشهيد فهد األحمد وناصر املري، ومنذ بداية 
املباراة فرض فريق الشهيد فهد األحمد سيطرته، إال ان 
خصمه خطف الهدف األول ولكن األمر لم يطل وفاجأ فريق 

الشهيد خصمه بهدف التعادل، وعززه بهدف ثان.
وقدم فريق ديوانية التركي أداء قويا أمام فريق مؤسسة 

املوانئ وفاز عليه بثالثة أهداف دون رد.
أما لقاء املرحوم جاسم الكندري وبنك اخلليج فشهد 
فوزا عريضا من قبل الكندري ب� 4 أهداف مقابل هدف واحد، 
فقد فرض الكندري هيمنة شاملة على املباراة من األلف 

إلى الياء ولم يواجه أي صعوبة في حتقيق الفوز.
وبذلك يتأهل الفائزون الى دور ال� 16 حيث سيلتقي 
في هذا الدور فريق املرحوم جاس���م الكندري مع فريق 
الشهيد فهد األحمد، فيما يلتقي فريق ديوانية تركي مع 

فريق محمود التمار.
من جانب آخر، وعلى الرغم من ان الوقت اليزال مبكرا 
على إقامة اللقاء املرتقب بني فريقي النواب والوزراء والذي 
س���يكون مس���ك ختام الدورة، إال ان املنظمني يسرعون 
اخلطى من أجل االستعداد لهذا اللقاء الذي ينتظره عشاق 
دورة الكندري بشغف كبير، والالفت ان كل فريق في هذا 
اللقاء املرتقب بدأ يتوعد اآلخر بل ويعد العدة لتكريس 

وتأكيد تفوقه على صالة نادي اليرموك.

مبارك الكبير يواجه كاستلو في »الرقة«

»األنباء« يتأهل في دورة الزلزلة
ام���س األول  اختتمت مس���اء 
منافسات الدور الثاني لدورة النائب 
د.يوسف الزلزلة الرمضانية الثامنة 
لكرة القدم التي جتري منافساتها 
على مالعب مركز شباب بيان، حيث 
أقيمت 8 مباريات تأهل من خاللها 
فريق جريدة »األنباء« بعد فوزه 
على فريق مقدس بهدفني نظيفني، 
وفاز فريق املرحوم جابر الهدهود 
على فريق اجنينرس ب� 3 أهداف 
مقابل هدف، وتغلب فريق املرحوم 
عب���داهلل أكبر عل���ى ذو الفقار ب� 
3 أه���داف مقابل هدف���ني بركالت 

الترجيح.
من جانبه أك���د رئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة حس���ني الزلزلة 
ان مباريات الدور الثاني ش���هدت 
مستويات قوية في ظل مواجهات 
الفرق املرشحة للبطولة مع بعضها 

البعض.
وأش���ار الى ان اللجنة املنظمة 
تعمل بجهد كبير العداد األنشطة 

التي ستقام في املباراة النهائية.

ينطلق قطار دور ال� 16 لدورة 
جمعية الرقة الرمضانية االولى 
التي تق���ام حتت رعاية النائب 
محمد احلويلة وتس���تمر حتى 
13 رمضان عل���ى مالعب نادي 
الساحل مبشاركة 32 فريقا من 
الوصول ال���ى احملطة االخيرة 
من املنافسات بإقامة لقاءات في 
غاية االهمية حيث وضعت الفرق 
هدفه���ا بضرورة حتقيق الفوز 
والوصول الى دور ال� 8 والزحف 
نحو املباراة النهائية وحتقيق 
اللقب االول للدورة ففي املباراة 
االولى يتقابل مبارك الكبير مع 
ش���ركة مطاعم كاستلو فاالول 
تخطى املسيعيد بركالت الترجيح 
ومتكن كاستلو من الفوز على 
سانتوس 3-1 في اقوى لقاءات 
دور ال� 16وبذلك يدخل كاستلو 
صراع املنافسة ويضع اسمه مع 

الفرق املرشحة باللقب.
ام���ا اللقاء الثان���ي فيجمع 
بدر سمري الذي اطاح بالزعيم 
بركالت الترجيح ويعتبر بيت 
البطولة  الكيك احدى مفاجآت 
حي���ث تخطي فري���ق جمعية 
الرقة احد الفرق املرشحة للظفر 

باللقب.
من جانبه اشاد رئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة محسن ارتيبان 

للمجهودات الرائعة التي تبذلها 
اللجان العاملة.

الالعبني املشاركني  وأكد ان 
اضافوا الكثير للدورة من خالل 
مهاراتهم الفنية العالية وارتباط 

بال���روح الرياضي���ة واألجواء 
الرائع���ة الت���ي ظه���رت عليها 
النسخة االولى للدورة، مؤكدا ان 
اللجنة املنظمة للدورة أصبحت 
جديرة بتنظيمها سنويا نتيجة 

اجلمهور بهم، مشيرا الى انه يأمل 
أال تغفل اللجنة املنظمة االهتمام 
باملواهب احمللية وتشجيعها على 
املشاركة لالستفادة من جميع 

اخلبرات.


