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عبدالقدوس يهزم الوطنية للصناعات في »يد« الشحومي

فاز فريق عبدالقدوس )أ( على 
فريق الشركة الوطنية للصناعات 
15-12 )الشوط االول 8-6( قي 
بطولة احملامي احمد الشحومي 
الرمضاني���ة الثاني���ة لكرة اليد 
على صالة الش���هيد فهد االحمد 

في الدعية.
وبعد لقاء مثير من الفريقني، 
متكن عبدالقدوس من حسم االمور 
في الدقائق اخلمس االخيرة، بعد 
هبوط اللياقة البدنية لالعبي فريق 
شركة الصناعات الوطنية الذي 
مثله عدد كبير من مدربي اللعبة 
في االندية وه���م: خليفة خاطر 

واحم���د زغلول وايهاب ياس���ني 
واسامة عبدالفتاح ومحمد كامل 
وعباس محمود ومحمود س���يد 

احمد.
وفي اللقاء الثاني، الذي كان من 
املفترض ان يجمع فريق اتاالنت 
مع مضر الس���عودي، احتس���ب 
مراقب املباراة احلكم الدولي علي 
اتاالنت  النتيجة لصالح  عباس 
10-0، بعد أن انتهى الوقت القاني 
دون حضور الفريق الس���عودي 

للمباراة السباب قهرية.
اليوم السبت  وتقام مس���اء 
مبارات���ان ضمن ال���دور الثاني، 

فيلعب فريق جاس���م السويلم 
مع فريق امت سبورتنغ، وفريق 
املجموعة القانونية مع ش���باب 

القرين.
ف���ي اللق���اء االول، يدخل امت 
س���بورتنغ اح���د اق���وى الفرق 
اللق���ب، بعد  املرش���حة الحراز 
ال���دور االول فريق  اقصائة في 
شركة مطاعم كابوريا احد الفرق 
القوية، وهو يأمل في ان يتجاوز 
جاسم سويلم لفارق اخلبرة بني 
الفريقني. وميثل امت س���بورتنغ 
قائد العربي السابق صالح انس 
وقائد الفحيحيل الس���ابق سالم 

انس وزميله فهد ربيع وضاري 
العريفان وولي���د البرك والعب 

الكويت عبداهلل الغربللي.
فيما ميثل جاس���م س���ويلم 
مجموعة من الالعبني الش���باب 
تضم العبي النصر مطلق املطيري 
وسعود العنزي وسعود اجلاراهلل 
الس���املية فيصل بولند  والعب 

واحمد دشتي.
وفي اللق���اء الثاني، يخوض 
ش���باب القرين مهمة صعبة مع 
الذي يضم  القانونية  املجموعة 
اسماء رنانة في مالعب كرة اليد، 
امثال: العبو اليرموك هادي نصير 

ونصير نصير وصالح املوسوي 
والعبو القادسية حمد الرشيدي 
وعلي احل���داد وعبداهلل احلداد 
وعبداهلل نصير وناصر بو خضرة 

وباقر خريبط وطالل فيروز.
وميثل ش���باب القرين العب 
املناحي والعب  الفحيحيل خالد 
الكويت ب���در الغربللي وحارس 
الصليبخات مبارك صالح وسلمان 
البشر ومساعد البشر وفهد وليد 
والعب القادسية الواعد عبدالوهاب 
املزي���ن وعبدالعزي���ز الهاجري 
وحم���زة ال���وزان وعبدالرحمن 

سويلم.

المجموعة القانونية تواجه شباب القرين والسويلم يلتقي اتم سبورتنغ

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

خليفة خاطر يصوب على مرمى عبدالقدوس عبداهلل الشطي يسلم جائزة اجلمهورسعود بوحمد والشيخ عذبي اليوسف والزميل حامد العمران واحلديبي يتابعون املباريات

د. فاضل صفر يسلم الكأس إلى م. أحمد الصبيح

تنافس مثير في مباريات دورة الوطنية

جيرمن محاوال املرور من أحد الالعبني سلطان يعقوب يسلم احدى اجلوائز

مرزوق: البطولة إعداد جيد لالعبين
أش����اد مدير احتاد كرة الي����د غريب مرزوق 
بالبطولة واصفا اياها بالناجحة بكل املقاييس، 
وقال انها تعود به بالذاكرة الى الوراء وقبيل ان 
يش����هر احتاد اللعبة، عندما كانت االندية تقيم 
الدورات في شهر رمضان املبارك، وكان الالعبون 
يشاركون في 5 دورات ينظمها العربي والقادسية 
والكويت، وكانت هذه البطوالت مفعمة باحلماسة 
والندي����ة بني االندية. وأضاف: اليوم تعود هذه 
الدورة مجددا في شهر رمضان برعاية من الشيخ 

احمد الفهد وتنفيذ اكثر من رائع للمحامي احمد 
الشحومي الذي نشكره على اقامة هذه الدورة التي 

حققت جناحا ملحوظا منذ النسخة االولى.
وتابع مرزوق: ان من فوائد هذه الدورة انها 
جتمع ابن����اء ومحبي كرة اليد في هذا الش����هر 
الفضيل، باجواء حبية وتنافسية رائعة، كما انها 
إعداد جيد لالعبني واالندية قبل بداية املوسم، 
وجترب عددا كبيرا من العبيها سواء الصاعدون 

من فرق الشباب او العائدون من االصابة.

»بي إم دبليو« يكتسح الفوزان في »الشايع«

واصل الهولندي جيرمن إبداعات����ه الكروية في دورة 
الشايع الرمضانية لكرة الصاالت بعد ان قاد فريقه بي ام 
دبليو الى فوز كاسح على الفوزان 9-2 ليؤكد جدارته في 
التأهل الى ال����دور الثاني بعد ان فاز في مجموع اللقاءين 

حيث سبق ان فاز في مباراة الذهاب 1-8.
وقد استمتعت اجلماهير التي تتابع دورة الشايع واملقامة 
على صالة نادي كاظمة بسيمفونية كروية عزفها الهولندي 
جيرمن مع زمالئه االيراني بخاري ومحمد اسماعيل ورائد 
عبدالرزاق ومش����اري النكاس وعل����ي البطي حيث قدموا 
عرضا قويا خالل شوطي املباراة اتسم باحلماس واإلثارة، 
حيث لم يجد العبو بي ام دبليو أدنى صعوبة في ترجمة 
س����يطرتهم الى 9 اهداف في مرمى الف����وزان الذي اكتفى 
العبوه مبش����اهدة العبي بي ام دبليو وهم يستعرضون 
بالكرة وتسجيل األهداف والتي جاءت عن طريق جيرمن 
)5 أهداف( كان أجملها الهدف اخلامس الذي سجله بطريقة 
نالت استحسان اجلماهير في حني سجل محمد اسماعيل 

ورائد عبدالرزاق وحامد الشيباني لكل منهما هدفا، في حني 
سجل هدفي الفوزان ثنيان اخللف وخالد الفوزان.

وف����ي املباراة الثانية جنح فري����ق ديوانية العبكل في 
التأهل للدور الثاني رغم خس����ارته ام����ام املرحوم ناصر 
الناجم 4-3 وذلك بف����ارق األهداف بعد ان كان العبكل قد 

فاز في لقاء الذهاب 3-5.
جاءت املباراة حماسية وسريعة من كال الفريقني حاول 
فريق ناصر الناجم تعويض خسارته في لقاء الذهاب ونشطت 
حتركات����ه عن طريق عبداهلل البصيري واحمد الفيلكاوي 

وعبداهلل مهدي وفهد الدوسري ومحمد املضاحكة.
وجنحوا في ترجمة سيطرتهم الى اهداف سجل عبداهلل 
املهدي واحمد الفيلكاوي )هدفني( في حني س����جل أهداف 

ديوانية العبكل الثالثة مشاري العمر.
وفي املباراة الثالثة، أكد فريق املصارف جدارته في التأهل 
للدور الثاني بعد ان فاز على فريق احمد سعود 7-2 ليفوز 
بذلك في مجموع اللقاءين حيث سبق ان فاز في لقاء الذهاب 

3-0. وجاءت املباراة من طرف واحد ملصلحة املصارف الذي 
سيطر هجوميا منذ البداية معتمدا على حتركات عبداللطيف 
احلمد ومبارك املطيري ومحمد جميل وترجمة سيطرتهم 
الى االهداف ال� 7 حيث س����جل مبارك املطيري )4 أهداف( 
وعبداللطيف احلميد )3 أهداف( في حني سجل اهداف احمد 

سعود محمد الصوفي ومحمد الكندري.
وفي املباراة الرابعة جنح فريق ديوانية العمر في خطف 
بطاقة التأهل بعد فوزه بهدف لالشيء على ديوانية احليدر 
ليفوز بذلك في مجموع املباراتني ذهابا وايابا حيث سبق 

وان فاز في لقاء الذهاب 1-2.
سجل هدف ديوانية العمر اسماعيل عبدالنعيم.

وتق����ام اليوم 4 مباريات في اليوم الثالث من مباريات 
اإلياب حيث يلتقي فريق احمد آرتي مع احلرباوي، وفريق 
املرحوم علي ثويني مع بنك اخلليج، وس����ليمان الرومي 
مع االحمد، وفريق احمد بن حسني الرومي مع فريق حامد 

املسباح.

الجهاز التنفيذي بالبلدية فاز بركالت 4 مباريات في غاية اإلثارة والقوة اليوم
الترجيح على الفني االستشاري

فوز صعب للتسهيالت على فونو في »الوطنية« »بوبيان« ينظم الدورة الرمضانية األولى لموظفيه
دعما منها ملوارد بنك بوبيان البشرية وحرصا على توفير أجواء 
املنافسة واملشاركة اجلماعية بني موظفيه، نظمت إدارة العالقات 
العامة واإلعالن في بنك بوبي���ان الدورة الرمضانية األولى لكرة 

القدم للعاملني في البنك والتي شارك فيها 13 فريقا.
ومت تنظيم البطولة، التي شهدت منافسات قوية على مدى يومني 
بنظام خروج املغلوب، وفق مجموعتني حيث فاز بالبطولة فريق 
اخلدمات العامة والعالقات العامة املكون من عبدالعزيز البلوشي 
وهاشم التتان وماجد اخلميس وحسني العنزي وفهمي جرار وسعود 
الياقوت. واحتل املركز الثاني فريق تكنولوجيا املعلومات وجودة 
اخلدمة املكون م���ن كل من فيصل البصري وطالب الكوت وعامر 

أمان واحمد موسى واحمد الكندري ومشعل الكندري.
وبلغ عدد املباريات التي أقيمت خالل البطولة 12 مباراة شهدت 
عددا كبي���را من األهداف جتاوز ال� 100 هدف وهو ما يؤكد املهارة 
التي تتمتع بها الفرق املشاركة والتي اتصفت بقوتها الهجومية.

وقام نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للبنك عادل 
املاجد وبحضور مدير عام الشؤون اإلدارية وليد الياقوت بتكرمي 
الفريق الفائز بالبطولة الى جانب الفريق الثاني في احتفال أقيم 

في نهاية الدورة بحضور مجموعة من مديري البنك واملوظفني.
وأقيمت قبيل املباراة النهائية مباراة استعراضية شارك فيها 
عدد من املديرين الذين شكلوا فريقا مقابل فريق متطوعي البنك 
والتي انتهت بفوز فريق املديرين 7-6. وتأتي هذه الدورة ضمن 
سلسلة من األنش���طة التي تقوم إدارة العالقات العامة واإلعالن 
بتنظيمها بهدف زيادة وتقوية العالقات االجتماعية بني املوظفني 
من خالل العمل على لقائه���م واحتكاكهم معا خارج نطاق العمل 
اليومي. وتخطط اإلدارة لتنظيم هذه الدورة بصورة دورية نظرا 
للحماس الكبير الذي شهدته وحرص املوظفني على املشاركة فيها 
حيث جتاوز عددهم ال� 100 موظف من مختلف اإلدارات واألفرع.

بداح العنزي
انتقلت اجواء املنافسة بني 
اجلهاز التنفيذي لبلدية الكويت 
الفني االستش���اري  واجلهاز 
ممثال بأعضاء املجلس البلدي 
واالمانة العامة لتكون هذه املرة 
خارج قاعة جابر االحمد التي 
كثيرا ما شهدت روح املنافسة 
بينهما حول حتقيق النهوض 
باالداء البلدي وصوال للتنمية 
املراد حتقيقها، ألن تكون اجواء 
رياضي���ة ترفيهية في ملعب 
بلدية الكويت تهدف اليجاد روح 
التواصل واالخاء بني اجلهازين 
اثناء لقائهم���ا في مباراة كرة 
القدم االستعراضية، اال انها لم 
تكن اكثر بعدا عن الصراع ملن 
تكون الغلبة لكونها اختتمت 
بفوز اجلهاز التنفيذي بركالت 
الترجيح ليحقق خمسة اهداف 
مقابل اربعة على نظيره الفني 
االستش���اري الذي ابلى اثناء 
وقت املباراة االصلي الذي انتهى 

بثالثة اهداف لكل منهما.
ادارة شؤون  وحقق فريق 
جتهي���ز الوفي���ات لقب بطل 
الدورة بفوزه على منافس���ه 
فري���ق االدارة املالي���ة بثالثة 
اهداف مقابل هدفني، وس���ط 
اج���واء االخاء التي ش���هدتها 
لق���اءات البطولة التي اعدتها 
الكويت خللق االجواء  بلدية 
التنافسية الودية بني موظفي 
قطاعاته���ا لتنعكس اجواؤها 
عل���ى االداء املهن���ي لتحقيق 
املزيد م���ن العطاء واالجن��از 

العمل�ي.

يبقى اليوم عش���اق ومتابعو 
بطول���ة الوطني���ة لالتص���االت 
احلادية عش���رة خلماسيات كرة 
القدم والت���ي تقام منافس���اتها 
على صال���ة عبدالعزيز اخلطيب 
بالنادي العربي على موعد مع 3 
لقاءات مهمة وحاسمة ل� 3 بطاقات 
للتأهل الى الدور ربع النهائي عن 
الثاني���ة حيث يلتقي  املجموعة 
في أول اللق���اءات فريق اخلليج 
للكابالت مع بي ام دبليو، بينما 
يواجه فريق الشاهد فريق نادي 
الس���املية ويبقى اللق���اء األخير 
بني فريقي املوس���وي والوطنية 
»ب« وذل���ك بعدما جنحت الفرق 
ال� 6 في حتقيق الفوز في لقاءات 
الدور االول من البطولة التي تقام 
بنظام خروج املغلوب وهو ما ال 
يدع مجاال للتعويض امام اي من 
الفرق التي تبق���ى دائما مطالبة 
بتحقيق الفوز خاصة بعدما جنح 
فريق التسهيالت في حتقيق الفوز 
في اول لقاءات الدور الثاني على 
منافس���ه فونو ليبقى بذلك اول 
املتأهلني ال���ى دور الثمانية عن 

املجموعة.

الرفاعي في كسر الصمت التهديفي 
وذلك بعد تسجيله الهدف االول 
للمرحوم صالح حيدر، ولكن تقدم 
الرفاعي لفريقه لم يستمر طويال 
حيث جنح محم���د بوعباس في 
ادراك هدف التعادل للموس���وي 
ليضيف بعد ذل���ك زميله محمد 
الثاني لفريقه  اله���دف  الكندري 
الش���وط االول بتقدم  لينته���ي 

املوسوي بهدفني مقابل هدف.
ومع بداية الشوط الثاني يدرك 
عماد اشكناني التعادل للمرحوم 
صالح حيدر ليعود مجددا املوسوي 
الى التسجيل عن طريق بدر العلي 
ليضيف محم���د الكندري الهدف 
الراب���ع للموس���وي وهو الهدف 
آم���ال صالح  الذي قض���ى على 
حيدر لينته���ي بذلك اللقاء بفوز 
املوسوي وتأهله الى الدور الثاني 
بينما يودع املرحوم صالح حيدر 
املنافس���ات من دورها االول. في 
ثاني اللقاءات جنح الوطنية »ب« 
في إقصاء املرحوم سالم الكندري 
من املنافسات بجدارة واستحقاق 
وذلك بعدما اكتسح العبو الوطنية 

منافسهم بنتيجة 0-5.

وكان���ت البطولة قد ش���هدت 
اقامة 3 لقاءات عصر امس األول 
جمع أولها ب���ني فريقي املرحوم 
صالح حيدر واملوس���وي، حيث 
كان لقاء متكافئا بني طرفيه وجنح 
الفريقان في تقدمي وجبة كروية 
دسمة ملتابعي املنافسات من داخل 

صالة الن���ادي العربي حيث بدأ 
الفريقان بضغط متبادل ما ادى 
الى انعدام اخلطورة احلقيقية على 
املرميني باستثناء بعض  اي من 
احملاوالت لالعب���ي الفريقني عن 

طريق التسديد البعيد.
ومع مرور الوقت ينجح فيصل 

وفي هذا الصدد، قال وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر: 
نحتفل في هذه االنشطة التي 
نسعى من خاللها اليجاد روح 
االخاء والود والعطاء للتقريب 
بني املوظفني ومس���ؤوليهم، 
مؤكدا ان ش���هر رمضان ليس 
شهر كسل او خمول، امنا هو 

شهر نشاط وعطاء.
واوضح د.صف���ر ان لدى 
البلدية الكثير من املش���اريع 
املدرجة ضم���ن برنامج عمل 
التي جتعلنا نعمل  احلكومة 
بيد واحدة كما لوحظ في اآلونة 
االخيرة مبا عملناه في توقيع 
جملة من العقود واالجنازات 

التي بدأت تتحقق.
مبين���ا ان هن���اك بع���ض 
املعوقات التي سنعمل جاهدين 
في التصدي لها من خالل العمل 
بروح واحدة، سواء كانت من 

قبل بلدية الكويت او املجلس 
البلدي، لذا فنحن نعاهد القيادة 
العليا ألن نك���ون يدا واحدة 
لتحقيق طموحاتها ملا يسعد 

الشعب الكويتي.
ق���ال رئيس  م���ن جانبه، 
التنفيذي مدير  فريق اجلهاز 
البلدية م.احمد الصبيح  عام 
ان هذه املناسبة تعد من اجمل 
التي تخلق اجواء  املناسبات 
االخاء واحملبة بني املتنافسني، 
كما تعد مناسبة لاللتقاء بني 
البلدية واملجلس البلدي ليكون 
لقاء محبة واخاء بني قياديي 
التنفي���ذي واخوانهم  اجلهاز 
اعض���اء املجلس، الفتا الى ان 
احلديث كان عن مستوى اللعب 
الرياضي الذي شهدته املباراة 
االستعراضية بني الفريقني وان 
اجلهاز التنفيذي كان هو االكفأ 
باللعب كون الكرة دائما بيده ما 

جعلنا ننهي املباراة بجدارة.

ختام دورة »الكويتية« اليوم
تختتم في التاسعة من مساء اليوم الدورة الرمضانية اخلامسة التي 
تنظمها نقابة العاملني باخلطوط اجلوية الكويتية والشركات التابعة 
لها برعاية الش����يخ طالل الفهد رئيس احتاد كرة القدم واس����تغرقت 
ثالثة ايام على صالة فجحان هالل املطيري التي ش����هدت منافسات 
قوية خالل االدوار التمهيدية ودور ال� 8 واليوم تشهد الصالة صراعا 
آخ����ر بني الفرق االربعة املتأهلة خالل الدور نصف النهائي والنهائي 
وس����وف يقوم راعي البطولة بتقدمي اجلوائز وكأس البطولة للفرق 

الثالثة التي تفوز باملراكز الثالثة األولى.
وقد أكد رئيس مجلس إدارة نقابة اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
املري حرص النقابة على مواكبة املناسبات وترسيخ القيم والعادات 
والتقاليد الكرمية من خالل العديد من األنشطة التي تنظمها النقابة. 
وش����دد املري عل����ى أن الهدف من تنظيم هذه االنش����طة هو توطيد 
العالقات بني الزمالء في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية والشركات 
التابعة لها فيما بينهم وبني املشاركني في األنشطة من غير املنتسبني 
للمؤسسة في إطار إثراء اجلوانب االجتماعية. وأشاد املري باالقبال 
الطيب والكبير على املش����اركة في الدورة الرمضانية اخلامسة التي 
تنظمها النقابة بعد النجاحات التي حققتها الدورة الس����ابقة، مشيدا 

بتعاون الفرق املشاركة مع اللجنة املنظمة واللجان املنبثقة عنها.

الشكر والتقدير للفهد

وجدد املري الشكر والتقدير لرئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل 
الفهد لرعايته الكرمية للدورة ودعمه املستمر لها، كما اشاد مبجلس 
ادارة نادي القادس����ية إلقامة الدورة في ضيافته على صالة فجحان 
هالل املطيري. من جهة أخرى قال حسني صالح مدير البطولة وأمني 
الس����ر العام بنقابة العاملني باخلطوط اجلوية الكويتية إن النجاح 
ال����ذي حتقق خالل هذه البطولة ج����اء نتيجة تضافر جميع اجلهود 

للجان العاملة والفرق املشاركة.


