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عبدالعزيز الشيحة يخترق دفاع ديوانية طالل احملطب

تسديدة قوية على املرمىياسني الفارسي يسلم أحد الفائزين جائزته

أحد الالعبني ينطلق بالكرة في طريقه للمرمى

انطالقة قوية بالكرة

سعد يالوس يصوب على مرمى خيطان مساعد الرندي يسلم جائزة اجلمهور

»األنباء« بمحترفيه يواجه الرندي في »يد« الشحومي

تغلب فريق خيطان )أ( على 
فريق ديواني����ة طالل احملطب 
الترجيح ضمن  18-17 برميات 
بطولة احملامي احمد الشحومي 
اليد  الثاني����ة لكرة  الرمضانية 
التي تقام على صالة الش����هيد 

فهد األحمد في الدعية.
وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل 
 7-8 االول  )الش����وط   14-14
للمحطب(، ليحتكم الفريقان الى 
رميات الترجيح التي رجحت كفة 
خيطان على ديوانية احملطب الذي 
أهدر العبوه 3 رميات جزاء من 
أصل 5، فيما أهدر فريق خيطان 
رميتني ترجيحيتني. ولم يخل 
اللقاء من اإلث����ارة والندية منذ 
البداية حتى النهاية بفضل خبرة 

الفريق االول في الكويت وأبرزهم 
محمد الغربللي واحمد الفرحان 
وعبدالرحمن البالول وعبداهلل 
اخلميس ومش����عل عباس طه 
وجاس����م محمد شاكر، في حني 
الذي هزم  الرندي  يدخل فريق 
حكام االحتاد ف����ي الدور االول 
بصعوبة، محاوال تفجير احدى 
مفاجآت البطولة بإقصاء فريق 

بحجم وقوة »األنباء«.
الرندي على العبي  ويعتمد 
التضامن سعود ضويحي واحمد 
الصالل وعلي حسن وبدر الرندي، 
الكويت مشعل الشطي  والعب 
وزميله في نادي الساملية بشار 

تقي.
الثاني، يخوض  اللقاء  وفي 

العبي الفريقني.
مثل فري����ق خيطان )أ( عدد 
من العب����ي الفري����ق األول في 
خيطان أبرزهم ضاري احلملي 
وعبدالعزيز الشيحة وعبداهلل 
الكندري وعلي اخلزيعل وعلي 
القالف ومهدي صنقور وصالح 
ليلي ومحمد الكندري، فيما مثل 
فريق ديوانية طالل احملطب العبا 
نادي الساملية ابراهيم صنقور 
وعبدالرحمن املال، والعبو نادي 
الشباب وس����عد يالوس وحمد 
يالوس وعبدالرحمن املش����اري 
وعلي البلوشي، والعب الفحيحيل 
مب����ارك دحل، والعب����ا اجلهراء 
عب����داهلل احلج����رف وعبداهلل 

الشطي.

وفي اللقاء الثاني، فاز فريق 
البركة بشق األنفس على فريق 
شباب الصليبخات 11-12 )8-7 
لش����باب الصليبخ����ات( بع����د 
مب����اراة قوية م����ن الفريقني لم 
حتسم نتيجتها إال في الثواني 

االخيرة.

املدرب الوطني اخلبير عبداخلالق 
عبدالقدوس.

مثل فريق شباب الصليبخات 
عدد من العبي الفريق االول في 
الصليبخات مثل حسني الصالح 
حس����ن مفرح وحامد الصليلي 
ورائد الت����راك، والعبو اجلهراء 

البركة العبو  ومثل فري����ق 
الصليبخ����ات ترك����ي اخلالدي 
وهيثم الرشيدي واحمد الكندري 
ومحمد فالح، والعبو القادسية 
الهاجري  القالف وفه����د  مهدي 
ومحمد احلمدان، والعب الكويت 
الفريق  العتيبي، وقاد  مشاري 

سالم الضعيان وجراح العنزي 
وفهد العن����زي وعذبي العنزي 

ومبارك رحيل العنزي.
وينطلق مساء اليوم اجلمعة 
الدور الثاني من البطولة، فيلتقي 
فريق »األنباء« مع الرندي، فيما 
يلعب في اللق����اء الثاني فريق 
املرحوم شاكر فرهود مع فريق 

اكتاف.
املواجه����ة األولى يدخل  في 
فري����ق األنباء املتأهل من الدور 
األول )باي( عن مجموعته، وهو 
من الفرق القوية املرشحة للفوز 
بالبطولة كونه يضم محترفني 
من فريق الطيران املصري هما 
عامر عبدالفتاح وطارق راغب، 
ومجموع����ة كبيرة م����ن العبي 

فريق املرحوم شاكر فرهود لقاء 
س����هال مع فريق اكتاف املتأهل 
رغم هزميته في الدور األول من 
كاظمة الذي انسحب من البطولة، 
وهو يعول على كوكبة كبيرة من 
العبي الفريق األول في النصر 
أبرزهم يوس����ف نايف ومحمد 
مجب����ل وفرهود مهل����ي وبحر 
االبراهيم ومناور دهش ومتعب 
املطيري ومبارك القحطاني وحمد 
الفضلي وسلطان اخلميس وخلف 
اكتاف  جهيم، فيما ميثل فريق 
عبدالوه����اب الرحماني ومحمد 
العنزي ومحمد  شهاب ومحمد 
الربيش����ي وحس����ني املره����ون 
وعبداهلل جمعة واحلارس املتألق 

مبارك مساعد الرندي.

خسارة ديوانية المحطب أمام خيطان برميات الترجيح.. والدور الثاني ينطلق اليوم 

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

الذياب: رائعة وإيجابية
أشاد مدير املنتخبات الوطنية لكرة اليد جاسم 
الذي���اب بتنظيم البطولة واصف���ا إياها بالرائعة 
وااليجابية ألنها جتمع الالعبني في هذا الشهر الفضيل 
في أجواء تنافسية حبية تساهم في إعدادهم للموسم 
اجلديد. وش���كر الذياب احملامي احمد الشحومي 

عل���ى تصديه بإقامة مثل ه���ذه البطولة ألنه أحد 
أبناء اللعبة والداعمني لها بش���كل مستمر منذ ان 
كان العبا محليا ثم دوليا، ومتنى استمرارها وان 
حتقق أهدافها وان تشهد تطورا اكثر ملا فيه منفعة 

كبيرة للشباب الكويتي.

زين يتغلب على نيسان ويتأهل في »الكندري«

ش����هدت دورة النائب السابق 
جاسم الكندري الرمضانية الثانية 
القدم واملقامة حاليا  عشرة لكرة 
على صالة نادي اليرموك برعاية 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
يوما مليئا باإلثارة وعامرا باملنافسة 
القوية بني الفرق، حيث تأهل فريق 
زين بفوزه على نيسان البابطني 
2-1، والعمر على سفريات موناكو 
3-1 بالضربات الترجيحية والشاهد 
على الشامية بهدف لالشيء، وكان 
آخر املتأهلني في لقاءات امس االول 

فريق فونو بفوزه على فريق نواف 
الدشتي 1-2.

النتيجة  وعلى ض����وء ه����ذه 
سيلتقي في دور الثمانية للمجموعة 
الثانية فريق زين مع العمر، الشاهد 
مع فونو والف����رق االربعة متثل 
الفرق احلديدية في البطولة فهي 
متلك العبني يتمتعون مبستويات 
فنية عالية ومهارات فردية وبالتالي 
بدأت املباريات تأخذ طابع اإلثارة 
والندي����ة. وفي اط����ار املجموعة 
اليوم اجلمعة ثالث  الثانية تقام 
مباريات من العيار الثقيل، فيلتقي 

في املباراة االولى فريقا املصارف 
وقنابل دوت ك����وم، وفي الثانية 
املنيع والدويس����ان، وكان تأهل 
املنيع على حساب فريق التسهيالت 
التجارية، اما اللقاء الثالث فسيكون 
بني فريقي ديواني����ة العمر الذي 
يضم عددا من جنوم مصر في كرة 
الصاالت وزين الذي يضم مجموعة 
من العبي ايران. لذلك فهي دعوة 
حملبي اللعبة واجلماهير للحضور 
الى صالة نادي اليرموك في منطقة 
مشرف لالستمتاع بهذه اللقاءات 
القوية. وفي خط متواز مع املباريات 

اللجنة املنظمة  واللقاءات تعكف 
على وضع اللمسات االخيرة للقاء 
املرتقب بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية والذي سيقام في يوم 
اخلتام للدورة. وقال رئيس اللجنة 
االعالمية ياسني الفارسي ان اللجنة 
املنظمة في اجتماعات متواصلة من 
اجل االستعداد للقاء الذي تنتظره 
اجلماهي����ر بلهفة كبي����رة والذي 
يجمع الوزراء والنواب. واضاف، 
لقد انشأت اللجنة املنظمة ورشة 
عمل على الصعد االدارية والفنية 
والتحضيرية لهذا اللقاء املميز بني 

السلطتني والتي دأبت دورة جاسم 
الكندري على ان يكون مسك ختام 
الدورة. وأبدى القادسية رضاه عن 
سير املباريات التي سادت بشكل 
سليم حتى ان االحتجاجات غابت 
عن سماء الدورة فالفرق جميعها 
تضم العبني ومحترفني اقوياء وهذا 

ما زاد من رونق الدورة.
واشاد الفارسي براعي الدورة 
الشيخ جابر املبارك وقال ان رعايته 
شكلت دعما رئيسيا لهذا االستحقاق 
الس����نوي، كما عبر عن ش����كره 

وتقديره للشركات الراعية.

السالمية يفوز على المنيع في »الشايع«
ضرب فريق الساملية بقوة في اول ظهور له في 
دورة الشايع الرمضانية لكرة الصاالت والتي تقام 
على صالة نادي كاظمة حيث حقق فوزا مس����تحقا 
على فريق املنيع 3-0 في مباراة شهدت ندية وحماسا 
من جانب الساملية الذي قدم عرضا قويا نال به ال� 
3 نقاط عن جدارة بفضل حتركات العبيه النشطة 
عن طريق هاني ش����هاب ومحمد املكيمي ويعقوب 
دش����تي ومحمد خالد. وفي املباراة الثانية قاد فهد 
الغامن امني صندوق نادي الكويت فريقه الندروفر 
الى فوز كاسح على فريق ديوانية الشمالن 5-1 في 

مباراة من طرف واحد ملصلحة الندروفر.

وفي املباراة الثالثة حقق فريق املرحوم رجا سليم 
فوزا كاسحا على فريق املرحوم عبداحلميد 1-11.

وفي املباراة االخيرة ف����از فريق املرحوم محمد 
عبدالهادي على فيحاء 4-0 س����جلهما محمد ميرزا 
هدفان وفاضل خلف ومحس����ن الدعيج لكل منهما 
هدف. وتنطلق اليوم منافسات إياب مباريات الدور 
االول للمجموعة الثاني����ة بإقامة 4 مباريات حيث 
يلتق����ي فريقا املرحوم عبداهلل العيس����ى مع فريق 
املرحوم اجلابر وفريق ب����الروزا مع ديوانية ثامر، 
وديواني����ة التركي مع النقابة الكويتية، وفونو مع 

فريق املرحوم عبداحملسن احملسن.

ABC للدور الثاني بدورة الكويتأدينك وأكبر في نهائي »الزلزلة«

الشامية يتخطى األندلس في اتحاد الجمعيات

تأهل فريقا املرحوم عبداهلل أكبر وفريق أدنيك العقارية الى 
املباراة النهائية لدورة النائب د.يوسف الزلزلة الرمضانية الثامنة 
والتي تقام انشطتها على مالعب مركز شباب بيان، ففي املباراة 
االولى للدور نصف النهائي اس����تطاع فريق املرحوم عبداهلل 
أكب�����ر ان يحقق املفاجأة بإقصائ����ه لفريق جريدة »األنباء« 
املرشح للفوز بالبطولة بعد أن تغلب عليه بهدف مقابل ال شيء 
في مباراة كانت م����ن اجمل املباريات ف����ي البطولة بش����كل 
عام، في حني قادت ركالت الترجيح فريق ادنيك العقارية الى 
النهائي بعد تغلبه على ديوان اخلميس 4-3 بركالت الترجيح 

بعد تعادلها سلبا في شوطي املباراة.
ومن املقرر ان تقام اليوم اجلمعة املباراة النهائي�����ة التي 
ستشهد حضور النائب د.يوس����ف الزلزلة، بني فريقي ادينك 
العقارية واملرحوم عبداهلل اكب����ر، وتبدو حظوظ فريق اكبر 
للفوز بالبطولة اق����وى بكثير من ادنيك ملا يضمه الفريق من 

العبني جيدي����ن وباالخص حارس املرمى حامت املصري.
هذا وقد دعا رئيس اللجنة املنظمة حس�����ني الزلزلة اجلماهير 
الرياضية الى حضور انشطة املباراة النهائي�����ة التي ستب�����دأ 
في الساعة التاسعة مساء، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة اعدت 
الكثير من املفاجآت التي ستكون حاضرة في املباراة النهائية 
هذا باالضاف����ة الى اجراء السحوبات على اجلماهير املتواجدة 

في مدرجات ملع����ب مركز شب����اب بيان.
ووجه الزل�زلة الش����ك�����ر الى جميع الفرق املش����اركة في 
البطولة عل����ى تعاونه����ا الكام�����ل م����ع اللجن������ة املنظمة 
م���ن اجل اجن�����اح البط����ولة، مشيرا الى ان بطول����ة العام 
املقب����ل ستشهد مشارك������ة فرق اكث�����ر وذلك من اجل اتاحة 
الفرصة ام���ام اكب����ر ع���دد ممك����ن من الش����باب الرياضي 

للمشاركة.

انطلقت ام���س األول دورة الكويت األولى على مالعب مركز بيان، 
حيث أقيمت 8 لقاءات في الدور االول، ففي املباراة األولى جنح فريق 
املرحوم خالد الفدغة في الفوز على ديوانية الدوس���ري 3-2، وفريق 
ديوانية السقاف على فريق املرحوم احمد العباس بهدف مقابل ال شيء 
وفريق ABC على فريق الش���مروخ ب� 3 اهداف نظيفة، والفراعنة على 
ديوانية العبيد بهدفني مقابل ال ش���يء، وتس���جيالت الكربالئية على 
الهالل بهدف دون مقابل، وديوانية الكندري على البرنس بهدفني مقابل 
ه���دف، والكواكب على الراجحي بهدف دون رد، وفريق أبطال العربي 
على السهيل ب� 3 اهداف مقابل هدفني. من جانبه أعرب رئيس اللجنة 
املنظمة محمد املرداس عن سعادته للمستوى الفني القوي الذي ظهر 
به الدور االول من الدورة، حيث استمتعت اجلماهير مبباريات قوية في 
افتتاح البطولة، مشيرا الى ان مباريات األدوار النهائية ستشهد العديد 
من املفاجآت السارة للجماهير ومنها اجراء سحب يومي للجماهير. 

تدخل منافسات دورة احتاد اجلمعيات التعاونية الرمضانية الثامنة 
التي تقام على صالة نادي التضامن يومها الثالث مبشاركة 31 فريقا 
متثل اجلمعيات التعاونية بنظام خروج املغلوب وتستمر حتى الثالث 
عش����ر من رمضان. وتقام اليوم 5 مباري����ات حيث يتقابل في األولى 
عبداهلل املبارك مع اليرموك وفي الثانية النسيم والشعب ثم الدسمة 
والرميثية ويواجه الساملية الزهراء في املباراة الرابعة وتختتم اللقاءات 
مبباراة الصباحية وس����عد اهلل. وكانت منافسات الدورة قد انطلقت 
مساء امس االول بحضور جماهيري، حيث جنح الشامية والشيوخ 
في تخطي األندلس، بينما أطاح الفروانية بالعدان والقصور، وفجر 
مبارك الكبير مفاجأة بعد ان حقق فوزا مس����تحقا على الصليبخات 

والدوحة، وفشل الظهر في حتقيق الفوز على صباح السالم.

بوعباس يهزم القادسية بثالثية في »الوطنية«
تتواصل عصر اليوم منافسات بطولة الوطنية لالتصاالت احلادية 
عشرة التي تستضيف منافساتها صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 
العرب���ي ودائما ما تبقى ملتقى لنجوم خماس���يات كرة القدم على 
مس���توى البالد واحملترفني السيما بعدما احتدمت املنافسات خالل 

اللقاءات السابقة.
ومن املنتظر ان تش���هد منافسات البطولة اليوم إقامة 3 لقاءات 
مهمة وحاس���مة ل� 3 بطاقات تؤهل أصحابها الى الدور ربع النهائي 
عن املجموعة األولى، حيث يواجه فريق ديوانية بوصالح منافسه 
ديوانية العمر في أول لقاءات اليوم، ويليه مباش���رة مباراة فريقي 
زين والوحدة وتختتم مباريات اليوم مبواجهة بني الش���هيد ناصر 
بوعباس والعربيد حيث تسعى الفرق ال� 6 الى اللحاق بفريق الوطنية 
»أ« الذي جنح في بلوغ الدور ربع النهائي كأول فريق عن املجموعة 

بعدما حقق فوزا كبيرا على فريق اسيج 1-8.
وبالعودة الى لقاءات امس األول فقد جنح فريق الش���هيد ناصر 
بوعباس في حتقيق فوز مهم على فريق القادس���يه 3-1 بعدما كان 
بوعباس األكثر التزاما تكتيكيا وتنظيما داخل امللعب بينما ش���اب 
اداء الفريق القدس���اوي بعض التس���رع من قب���ل العبيه في إنهاء 

الهجمات.
ومنذ بداية اللقاء كان بوعباس األكثر سيطرة على مجريات األداء 

السيما انه يضم مجموعة مميزة من احملترفني اإليرانيني.
وفي ثاني اللقاءات حقق فريق العربيد فوزا مستحقا على فريق 
اجلوازات 3-1 عن طريق ابراهيم اجلاس���م )هدفان( قبل ان يسجل 
سيد حسني الهدف الثالث للعربيد وجاءت جميعها في الشوط االول 

من املباراة.
وف���ي ثالث اللقاءات وأكثرها غزارة في تس���جيل األهداف جنح 
الوطنية »أ« في اكتس���اح فريق اسيج ب� 8 أهداف مقابل هدف واحد 

في أول لقاءات الدور الثاني بالبطولة.


