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هجوم قوي لفريق مفرح يخترق دفاع الزعيم

لقطة من إحدى مباريات الدورة

مباريات الدورة متيزت باحلماس واإلثارة

العب فريق الطيران سيد زكي يصوب على مرمى خيطان خلف العنزي يسلم جائزة اجلمهور

عيال مفرح اقصوا الزعيم من »يد« الشحومي

قسا أبناء مفرح على خصمهم 
الزعيم بعد ان متكنوا من هزميته 
21-8 )11-3( ف���ي املباراة التي 
الفريقني ضمن بطولة  جمعت 
الش���حومي  احملام���ي احم���د 

الرمضانية الثانية لكرة اليد.
س���يطر فريق عي���ال مفرح 
البداية حتى  اللقاء من���ذ  على 
صافرة النهاية واتضح تفوقهم 
على خصمه���م بعد ان وصلت 
نتيج���ة اللقاء ف���ي الدقيقة 12 

من الشوط األول 11-2 لتستمر 
األفضلي���ة لصاحلهم ويتحول 
اللقاء ملباراة استعراضية قدم من 
خاللها فريق عيال مفرح بعض 
احلركات اجلمالية ومنها تسجيل 
الطائر داخل  األهداف بالوضع 

دائرة اخلصم.
باللقاء  الفائز  الفريق  ومثل 
كل م���ن االخوة احمد وس���عد 
وس���عود وعبداحملسن ونايف 
ونواف ومحمد وس���الم مفرح 

اضافة للحارس فيصل البذالي 
ويذكر ان جميع أفراد فريق عيال 
مفرح م���ن العبي الفريق األول 
لكرة الي���د بنادي اجلهراء فيما 
مثل فريق الزعيم حس���ني كرم 
القالف وحسن سعد  وعبداهلل 
ومحمد سعد ومحمد كامل وعلي 
الهندال وعبدالعزيز احلساوي 

وعقيل جابر.
وف���ي اللق���اء الثاني، متكن 
فري���ق الطيران م���ن التحليق 

البطولة بعد  الثاني من  للدور 
ان هزم خيطان بنتيجة 12-16 
)7-6( ف���ي مباراة لم تخل من 
اإلثارة والندية بني الفريقني اال 
ان حنكة قائد الفريق سيد زكي 
مكنته من قيادة فريقه بس���الم 

حتى نهاية اللقاء.
مثل فريق الطيران مجموعة 
من العبي نادي الكويت أبرزهم 
ناصر سويلم وحسن الرشدان 
وعبداهلل خزعل وعبدالوهاب 

السبع وعبدالعزيز العلي وخالد 
الغربللي، فيما مثل فريق خيطان 
مجموعة من العبي الفريق األول 
وحتت 18 سنة في نادي خيطان 
وأبرزهم احمد البلوشي واحمد 
دهراب وحمد جواد وحس���ني 
دشتي ومحمد الشاعر وعبداهلل 
اخلزيعل وعبداهلل اخلباز. وهذا 
اليوم راحة جلميع  وس���يكون 
الفرق على ان تستأنف منافسات 

الدور الثاني يوم غد اجلمعة.

بدوره، أش���اد رئيس جلنة 
احلكام في احتاد كرة اليد خلف 
العنزي بنجاح البطولة ومتكنها 
من إيجاد مكانة لها وسط الدورات 
الرمضانية الكثيرة واملشهورة 

بالكويت.
وأضاف ان الدور الذي تلعبه 
بطولة الش���حومي الرمضانية 
دور اجتماع���ي ورياضي كبير 
حي���ث جتمع العبو ك���رة اليد 
في هذا الش���هر الفضيل وسط 

أجواء حبية وتنافسية شريفة 
وتبعد الشباب عن التسكع في 
الشوارع وتساعدهم على قضاء 
أوقاتهم مبا يفيدهم وخصوصا 
البدنية واإلعداد  الناحي���ة  من 

للموسم اجلديد.
وطلب العنزي من اللجنة 
املنظمة ان تس���عى لتطوير 
البطول���ة ورف���ع درج���ات 
املنافسة فيها من خالل اختزال 
عدد املنافسني الى 20 فريقا 

الفرق قوية  لتكون جمي���ع 
واستضافة العديد من الفرق 
اخلليجية والعربية إلضفاء 
قوة ومنافسة ش���ديدة في 

السنوات املقبلة.
وشكر العنزي احملامي احمد 
الشحومي على تبرعه بإقامة مثل 
الدورة وطالب املسؤولني  هذه 
بإقام���ة دورات مماثلة لتكون 
متنفسا للشباب في هذا الشهر 

الفضيل.

اليوم راحة والمباريات ستزداد إثارة في دور الـ 16

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

العسعوسي يتفوق على بيان في انطالق دورة النصر
تدخل دورة النصر الرياضي الرمضانية 
األولى لكرة القدم املقامة على مالعب مشرف 
يومها الثالث وس���ط إقبال جماهيري كبير 
على مباريات ال���دورة التي انطلقت أول من 
أمس في نسختها اجلديدة. وشهدت مباريات 
اليوم األول فوز ديوانية العسعوس���ي على 
بيان كونري عبر ركالت الترجيح 3 � 2 بعد 
ان انتهى الوقت األصل���ي للمباراة بالتعادل 

بهدفني لكل فريق.
وشهد اللقاء إثارة وندية من الفريقني وفرض 
املهاجمون كلمتهم على املدافعني لتشهد املباراة 
4 أهداف سجلت من خالل سلسلة من الهجمات 
املنتظمة التي شنها الفريقان ليتأجل احلسم 
الى ركالت الترجيح الت���ي تألق فيها العبو 
العسعوسي لينجحوا في تسجيل 3 أهداف 

بينما سجل لبيان كونري هدفني فقط.
وأكد رئيس اللجنة املنظمة العليا ناصر 
الرشيد ان اإلطاللة األولى للدورة تتناسب مع 
حجم الطموحات في ظل احلضور اجلماهيري 
الالفت في أغلب املباريات فضال عن املستويات 
الفنية الراقية التي ظهرت عليها الفرق املشاركة، 
وأوضح الرش���يد ان األيام املقبلة ستش���هد 
املزيد من اإلثارة والندية مع اقتراب األدوار 
النهائية وتصادم الفرق الكبيرة مع بعضها 
البعض، وأضاف ان اللجنة املنظمة ستكون 
حريصة على إجراء سحب يومي ملنح اجلماهير 
واملتابع���ني أكثر من فرص���ة للحصول على 
اجلوائز املرصودة م���ن قبل اللجنة املنظمة 
التي تطمح في النهاية الى خلق أجواء احتفال 
على هامش مباريات الدورة، وأشاد الرشيد 
بتجربة االستعانة بحكام من قبل احتاد كرة 
القدم إلضفاء أجواء رس���مية على املباريات 
ومنح كل فريق حقوقه الى جانب فرض النظام 
على جميع الالعبني املش���اركني الذين دعاهم 

الى االمتثال لقرارات احلكام.

»بي. إم. دبليو« يواجه الفوزان في إياب الدور األول بـ »الشايع« الحداد يفوز في مبارزة »المعاقين«»الخطوط الكويتية« تنطلق اليوم

الزعابي يتأهل في الحساويالعديلية يلتقي الشويخ في »الجمعيات«

تنطلق مساء اليوم وبرعاية رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفه���د دورة اخلطوط اجلوية الكويتية والش���ركات التابعة لها 
الرمضانية االولى على صالة فجحان هالل املطيري بعد ان اجريت 
قرعة البطولة مساء اول من امس بحضور رئيس اللجنة املنظمة 

للبطولة حمد املري ومدير البطولة حسني صالح.
من جانبه قال رئيس اللجنة املنظمة حمد املري ان رعاية الشيخ 
طالل الفهد للبطولة سوف يعطيها دفعة قوية للنجاح ويجعل 
الفرق املش���اركة تعطي كل ما لديها، واضاف ان االستعداد جيد 
لهذه الدورة كونها تقام ألول مرة ونسعى الى ان تظهر بالشكل 

املشرف واملطلوب.
من ناحيته أش���اد مدير البطولة حس���ني صالح باستعدادات 

الفرق املشاركة في الدورة.
وشكر الش���يخ طالل الفهد على رعايته الكرمية لهذه الدورة 
وقال: تعودنا دائما على الدعم الكبير من الفهد ومن جميع ابناء 

الشهيد الذين يقفون مع الرياضة ومنتسبيها.

أسفرت نتائج لقاءات اليوم األول للبطولة اخلامسة اللع�������اب 
املعاقني التي انطلقت برعاية الشيخة شيخة العبداهلل الرئيس����ة 
الفخرية لنادي املعاقني وتس����تمر حتى 19 اجل����اري، حي������ث 
احتم������ل محمد عجيل املركز االول برفع االثقال للعموم�����ي، 
وحل زميل���ه عبداحملس����ن املطيري في املركز الثاني. وفي فئة 
االشبال حقق وليد الدوسري املركز األول وجاء عبداهلل الرقيعي 

ثانيا.
وفي لعبة املبارزة جاء الالعب عبداهلل احلداد أوال، وعبدالوهاب 
الس����عيدي ثانيا، واملركز الثالث مناصفة بني س����عد الفيلكاوي 

وحمود الردعان وذلك في فئة سالح االيبيه للفردي.
وفي منافسات السباحة اعاقة حركية جاء عبداهلل بولند اوال، 

وحل زميله يوسف الكندري ثانيا ملسافة 50 مترا حرة.
وفي س����باق 50 مترا صدر جاء فيص����ل بوقريص أوال وحل 

زميله الالعب مهدي املنصور باملركز الثاني.

تدخل بطولة احتاد اجلمعيات التعاوني���ة الرمضاني���������ة 
الثامنة التي تقام على صالة نادي التضامن مبشارك�������ة 31 فريقا 
ميثلون اجلمعيات التعاونية بنظام خروج املغلوب وتستم�������ر 
حتى الثالث عش���ر من رمضان يومها الثال���ث بإقامة 5 لقاءات 
حي���������ث تلتقي جمعية العديلية مع جمعية جليب الش���ويخ 
بينما يتقاب������ل الصليبية مع الرقة وفي اللقاء الثالث يصطدم 
االحمدي باحت�������اد اجلمعيات وفي اللقاء الرابع يواجه جمعية 
اجلابرية الس���الم والصدي���ق وتختتم اللقاءات مبباراة الدعية 

مع خيطان.
وأش���اد مدير عام احتاد اجلمعيات ورئي���س اللجنة املنظمة 
للدورة بدر حمود الردعان بجهود اعضاء اللجان املنظمة، وقال: 
»اس���تمرار الدورة للعام الثامن على التوالي دليل على جناحها 

في الدورات السابقة«.

جاءت مباريات اليوم الثالث لدورة احلساوي قوية وتأل����ق 
حراس املرمى، واسف�����رت النتائج عن صعود فريقي املرح�����وم 
احمد الزعابي ونهير ال�����ى الدور الثاني بعد فوزهم������ا عل�����ى 
فريقي املغ���رب والش���هي��������د فيص�����ل ذي���اب بالرك�����الت 
الترجيحي����ة بينما جنح فريق النيرا تزوري في الف�����وز على 
املعرفة بهدف يتيم وقاد س���الم املش���ايخي فريق السبيعي الى 
الفوز على املرحوم حامد املس���باح بثالثة اهداف الى هدفني في 

الشوط األول.
ومن جهة أخرى أكد عبداللطيف احلس���اوي سعادته بنجاح 
البطولة حتى اآلن واضاف ان املفاجآت مقبلة في اجلوالت القادمة 
حيث ان هناك فرقا قوية لم تلعب بعد وأش���اد بالفرق املشاركة 
واللجان العاملة وحكام البطولة بقيادة فاضل بوفتني، واضاف 
ان اجلوائز ستستمر يوميا وهناك نية لزيادة عدد اجلوائز بعد 

زيادة اجلمهور.

تدخل دورة الشايع الرمضانية 
لكرة القدم مراحلها احلاسمة حيث 
تنطلق اليوم منافسات إياب الدور 
األول بإقامة 4 مباريات حيث يلتقي 
فري����ق ديوانية العبكل مع فريق 
املرح����وم ناصر الناج����م وبي ام 
دبليو مع الفوزان واحمد سعود 
مع املصارف وديوانية العمر مع 
ديوانية احليدر. وفي املباراة األولى 
يسعى ديوانية العبكل الى التأهل 
الى ال����دور الثاني بعد ان فاز في 
الى  الذه����اب 5-3 ويحتاج  لقاء 
التعادل أو الفوز بأي نتيجة لكي 
ف����ي حني يحتاج  التأهل  يضمن 
فريق املرحوم ناصر الناجم الى 
الفوز وبفارق أكثر من هدفني لكي 
يضمن التأهل. وفي املباراة الثانية 
تبدو مهمة ب����ي ام دبيلو صعبة 
عندما يواجه الفوزان األقرب الى 

التأهل.
الثالثة يس����عى  املباراة  وفي 
املصارف الى التأهل لكنه يخشى 
من مفاجآت فريق احمد سعود الذي 
يسعى أيضا لتعويض خسارته في 
انتهت بفوز  التي  الذهاب  مباراة 

املصارف 0-3.
وف����ي املب����اراة الرابعة تبدو 
الفرص����ة متكافئ����ة ب����ني فريقي 
العمر وديوانية احليدر  ديوانية 
الى حجز  الفريقان  حيث يسعى 
بطاقة التأهل وكانت نتيجة لقاء 
الذهاب انتهت بفوز صعب لفريق 

العمر بهدفني مقابل هدف.

مباريات اجلولة قبل االخيرة عن 
فوز فريق املرحوم طه العتيبي على 
فريق التسهيالت بهدفني لالشيء 
في مباراة جاءت قوية من جانب 

فريق التسهيالت.
وف����ي املباراة الثانية قاد علي 
السرحان فريقه ديوانية العربيد 
الى فوز مس����تحق عل����ى فريق 
املرحوم سالم الرخيمي ب� 5 أهداف 

أكد اس����عد العبدالهادي نائب 
رئي����س اللجنة املنظم����ة لدورة 
الذهاب واإلياب  الشايع أن نظام 
الذي طبق ألول مرة في الدورة منح 
الفرصة للجميع في التعويض أو 
لتأكي����د الفوز حيث ان هناك أمال 
للفرق التي خسرت بلقاء الذهاب 

في تعويض خسارتها.
من ناحية اخرى أسفرت نتائج 

مقابل هدفني.
وأشاد جاسم يعقوب بالتنظيم 
الناجح لدورة الشايع وبقوة الفرق 

املنافسة املشاركة في الدورة.
واضاف انه يحرص على متابعة 
ال����دورات الرمضانية ملا فيها من 
فوائد للشباب الذي يستغل طاقته 
الرياضية من خالل مشاركته في 

تلك الدورات.

بدء التسجيل في »النجوم 
الرمضانية لإلسكواش«

أعلن رئيس اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
النجوم الرمضانية الثانية لالس���كواش، 
عبدالرحيم العوضي عن فتح باب التسجيل 
أمام الراغبني في املشاركة على أن يكون آخر 
موعد لالش���تراك يوم الثالثاء 24 اجلاري 
في الساعة التاسعة مساء وتنطلق انشطة 
البطولة في 25 منه وحتى 30 اجلاري على 

مالعب االسكواش في نادي الكويت.
واش���ار العوضي الى ان املشاركة في 
البطولة مفتوحة أم���ام اجلميع ومن كل 
اجلنسيات الفتا الى أنها تستهدف هذا العام 
فئت���ني من الالعبني، هما فئة الهواة وتبدأ 
من سن 17 عاما وفئة احملترفني ابتداء من 

سن ال� 20 عاما.
الى ذلك، فإن تنظيم البطولة هذا العام 
يرتكز على النجاح والقبول اللذين حققتهما 
بطولة عام 2009 بني اوساط هواة اللعبة 
حيث قال العوضي: إن البطولة عام 2009 
قد ش���هدت جناحا الفتا بني هواة اللعبة 
الذين وجدوا فيها متنفسا ملمارسة لعبتهم 
املفضلة ومعيارا اساسيا في تطوير اللعبة 
ومستوى ممارستها بشكل عام. واضاف: اننا 
نهدف من خالل هذه البطولة الى الترويج 
اإليجابي للنشاطات الرياضية بني اوساط 
الش���باب الكويتي والتنافس الشريف في 

اجواء من الود واالخوة.
أما عن اختيار شهر رمضان موعدا إلقامة 
البطولة فأكد العوضي انه من الضرورة 
العمل على حتقيق الت���وازن بني الصوم 
وممارس���ة الرياضة الس���يما ان الشباب 
الكويت���ي يقدر الرياض���ة ويحرص على 
ممارس���تها باس���تمرار، الفتا الى ان شهر 
رمضان هو توقيت ممتاز إلطالق البطوالت 

الرياضية.

عبداهلل خالد يتصدر »البولينغ«

الجامعة العربية يقصي
الشياطين الحمر في غضنفري

انتزع عبداهلل خالد صدارة فئة حتت 
18 س���نة لبطولة البولينغ ضمن الدورة 
الرمضانية التاس���عة التي ينظمها نادي 
البولينغ على اجلوائز املقدمة من الشيخ 
طالل احملمد رئيس النادي ورئيس االحتاد 
اآلس���يوي وقد شهدت صالة نادي الصيد 
والفروسية صراعا كبيرا بني عبداهلل خالد 
ومحمد خالد الذي كان يتصدر الدورة منذ 
انطالقتها وحتى أول من أمس الذي جنح 
فيه عبداهلل خالد خالل الشوط األخير من 
أن ينتزع الصدارة بف���ارق 33 نقطة عن 
محم���د خالد على الرغم من انه هو األكثر 
خبرة واألكثر مشاركة على املستوى الدولي 

ولكن البولينغ له مفاجآته.
وفيما يلي النتائج النهائية لهذه الفئة 
والتي صعد من خاللها 4 العبني الى النهائي 
سيتقابلون بطريقة نظام مجموع الشوطني 
لتحديد الترتيب النهائ���ي لفئة حتت 18 

سنة:

عبداهلل خال���د 2361، محمد خالد 2318 
نقطة، علي القالف 2252 نقطة، مصطفى 

موسوي 2187 نقطة.
هذا ومازال عبداهلل خالد صاحب أعلى 
شوط منذ انطالق البطولة وحتى التأهل 
الى النهائي برصيد 257 نقطة، وسيتقابل 
الالعبون األربع���ة في الدور النهائي يوم 

27 اجلاري.
من جهة أخرى، انطلقت مس���اء امس 
األربعاء منافس���ات الفئة املشتركة والتي 
تضم الرجال والسيدات والشباب وشهدت 
اخلطوط منافسات عالية املستوى وحامية 
الوطيس خاص���ة ان البطولة تقام بنظام 
احملاوالت وسيتم من خاللها اختيار أفضل 
12 العبا ثم يتأه���ل منهم أفضل 4 العبني 
للدور نصف النهائي والنهائي الذي سيقام 
يوم 29 اجلاري وس���يحضر الشيخ طالل 
احملمد النهائي وتسليم اجلوائز للفائزين 

في الفئات املختلفة.

وصلت دورة املرحوم محمد علي غضنفري 
الس���ابعة لكرة القدم الى مراحلها االخيرة، 
بعدما تأهلت فرق اجلامعة العربية والعاديات 
وديوان بن عيسى وعلي املتروك الى الدور 
نصف النهائي على صالة ثانوية فهد الدويري 

في اجلابرية.
 وجنح فريق اجلامعة العربية في اقصاء 
الشياطني احلمر بفوزه عليه بهدفني نظيفني 

سجلهما علي حربي، وبثالثة اهداف نظيفة 
حجز فريق العاديات بطاقة العبور الى دور 

االربعة بفوزه على فريق بوباقر.
أما اللقاء الثالث فأس���فر عن تأهل فريق 
ديوان عيس���ى بفوزه على ديوان املجادي 
2 � 1، وف���ي املواجهة الرابع���ة التي جمعت 
فريقي التسهيالت وعلي املتروك تأهل الثاني 

بفوزه 2 � 1.


