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اتاالنت سبورت يلتقي الصناعات الوطنية والبركة بمواجهة خيطان

»األنباء« يهزم الرندي ويتأهل لربع النهائي في »يد« الشحومي

تأهل فريق »األنباء« الى الدور ربع النهائي من بطولة 
احملامي احمد الشحومي الرمضانية الثانية لكرة اليد بعد 
تغلبه على على فريق الرندي 22-17، وينتظر الفائز من 

لقاء امت سبورتنغ وجاسم السويلم.
وقدم فريق »األنباء« اداء رائعا طوال شوطي اللقاء، 
رغم عناد فريق الرندي وظهوره مبستوى الفت مع مؤازرة 
رائعة من جماهيره التي اشعلت صالة الشهيد فهد االحمد 
في الدعية باالهازيج اجلميلة، اال ان خبرة وقوة العبي 
»األنباء« احد الفرق املرشحة للبطولة حسمت االمور في 

النهاية، بعد ان سيطروا على مجريات الشوط الثاني.
ومثل فريق »األنب����اء« العبو الكويت الدوليني احمد 

الفرحان ومحمد الغربللي وعبدالرحمن البالول ومشعل 
عباس وجاسم محمد وسلمان دشتي.

وفي اللقاء الثاني، تأهل فريق املرحوم شاكر فرهود الى 
ربع النهائي بفوزه على فريق اكتاف 18-16 )8-6( ليقابل 

الفائز من لقاء اتاالنت سبورت والصناعات الوطنية.
وكانت املباراة قوية م����ن كال الطرفني، وجنح فريق 
اكتاف في مجاراة خبرة وقوة العبي فريق املرحوم شاكر 
فرهود، وتقدموا عليهم في كثير من االوقات، اال ان اخلبرة 
صب����ت في مصلحة فريق املرحوم ش����اكر فرهود، الذي 
يضم العبي الفريق االول في النصر وابرزهم يوس����ف 
نايف ومحمد مجبل وجابر العازمي وفرهود مهلي وباسل 

املطيري ومناور دهش ومتعب املطيري ومبارك القحطاني 
وحمد الفضلي.

مباراتا اليوم

وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن نفس الدور فيلتقي 
في املباراة االولى اتاالنت سبورت مع الصناعات الوطنية 

ويلعب في املواجهة الثانية البركة مع خيطان.
في اللقاء االول، يدخل اتاالنت س����بورت املباراة بعد 
فوزه على مضر السعودي باالنسحاب من البطولة، وهو 
يطمح لتجاوز الصناعات الوطنية بفارق اللياقة البدنية 
حيث ظهر ضعف اللياقة عامال بارزا في الصناعات املؤلف 

من بعض مدربي اللعبة في االندية.
وميثل فريق اتاالنت سبورت نخبة رائعة من العبي 
ازرق الي����د يتقدمهم العبو الكويت علي املذن وفهد املذن 
ومشاري العتيبي وعبدالناصر محبوب، وحارس االزرق 
والصليبخ����ات تركي اخلالدي، والع����ب اليرموك مطلق 
الدوس����ري، والعب القادسية صالح اجليماز. فيما ميثل 
فريق الصناعات الوطنية املدربون خليفة خاطر واحمد 
زغلول وايهاب ياس����ني واسامة عبدالفتاح ومحمد كامل 

وعباس محمود ومحمود سيد احمد.
وفي اللقاء الثاني، يدخله خيطان القادم من فوز مثير 
في الدور االول علي ديوانية طالل احملطب، طامحا لبلوغ 

الدور الثاني عندما يواجه البركة الفائز بالدور االول على 
شباب الصليبخات.

وميثل خيطان عدد من العبي الفريق االول في خيطان 
ابرزهم ضاري احلملي وعبدالعزيز الش����يحة وعبداهلل 
الكن����دري وعلي اخلزيعل وعلي القالف ومهدي صنقور 
وصالح ليلي ومحمد الكندري، فيما ميثل فريق البركة 
العبو الصليبخات تركي اخلالدي وهيثم الرشيدي واحمد 
الكندري ومحمد فالح، والعبو القادس����ية مهدي القالف 
وفهد الهاجري ومحمد احلمدان، والعب الكويت مشاري 
العتيبي، ويقود الفريق املدرب الوطني اخلبير عبداخلالق 

عبدالقدوس.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

مبارك اخلالدي يصوب على مرمى فريق املرحوم شاكر فرهود جاسم الذياب يسلم جائزة اجلمهور ناصر صالح وسعود بوحمود والزميل حامد العمران يتابعون املباريات

جانب من االستعداد للحفل اخلتاميصراع على الكرة حتت أنظار احلكم قاسم حمزة

عبداهلل اخلالدي 

محاولة لالنطالق بالكرة

تركي والشهيد إلى نصف نهائي »الكندري«

تقف دورة النائب السابق في مجلس األمة جاسم 
الكندري الثانية عشرة الرمضانية لكرة القدم على 
اعتاب مراحل احلسم بعد أن دخلت الفرق املشاركة 
في آتون منافس����ات حامية عل����ى لقب املجموعتني 
األولى والثانية امس األول واملنافسة على لقب الدورة 

بشكل عام.
وتأهل للدور نصف النهائي في املجموعة األولى 
فريق ديوانية تركي اثر فوزه على فريق محمود الشمار 
بأربعة اهداف مقابل هدف، كما تأهل بنفس املجموعة 
فريق الش����هيد فهد االحمد بفوزه على فريق جاسم 
الكندري بهدفني مقابل هدف بالضربات الترجيحية أما 
اللقاء الثالث ففاز فيه فريق الشاهد على فونو بثالثة 

اشواط مقابل شوطني في املجموعة الثانية.
ومتي����زت املواجهات بالقوة واالث����ارة.. وبينما 

ارتس����مت مالمح النهائيات ال ي����زال الترقب يغلف 
املباريات بانتظار قادم االيام الذي سيشتد فيه الصراع 
على لقب ال����دورة العزيز على قلوب اجلميع والتي 
تقام برعاية كرمية من النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك على صالة نادي 

اليرموك في منطقة مشرف.
وفي اطار الدورة تس����تعد اللجنة العليا املنظمة 
للدورة للقاء املرتقب بني فريقي نواب مجلس االمة 
والوزراء وهو اللقاء الذي ينتظره عش����اق الدورة 
بفارغ الصبر امال في متابعة مس����تويات شيقة بني 
الفريقني اللذين اس����تعدا بشكل قوي لهذه املواجهة 

التي ال تخلو من االثارة والتشويق.
وانه����ت اللجن����ة العليا املنظمة لل����دورة جميع 
التدريبات الالزمة إلش����عال فتيل املنافسة واالثارة 

ليوم اخلتام الذي لم يحدد بشكل نهائي والذي يتم 
التحضير له على اعلى املستويات التنظيمية انطالقا 
من جتربة الدورات املاضية وارهاصاتها وثانيا من 
مس����تودع الفكر املليء باحلوافز الذاتية والتجربة 
العملية للمنظمني الذين لم يتركوا فسحة من الوقت 
دون دراسة ومتحيص جلميع اجلوانب سعيا للوصول 
إلى نقطة الرضا عما مت اجنازه وما سيتم حتقيقه.

من جهته اكد ياس����ني الفارس����ي رئيس اللجنة 
االعالمية لل����دورة ان اللجنة العلي����ا املنظمة تقف 
على قدم واحدة اس����تعدادا للحف����ل اخلتامي والذي 
سيشمل املواجهة املرتقبة بني النواب والوزراء موضحا 
ان هناك جتاوبا كبي����را من جانب النواب والوزراء 
للمشاركة في هذا احلدث املميز.. وقال ستكون هناك 
مفاجآت للجمهور الذي سيحضر اللقاء بني السلطتني 

التش����ريعية والتنفيذية. وتناول ياس����ني الفارسي 
اجلانب الفني للدورة، مؤكدا انها ش����هدت منافسات 
قوية وشرسة بني الفرق املشاركة. وعزا هذه املنافسة 
الى قوة الفرق التي تضم العبني محترفني من مصر، 
ايران، رومانيا، البرازيل وهولندا وغيرها، األمر الذي 
اعطى الدورة رونقا جميال. وتقدم الفارسي بالشكر 
لشركتي بيضون وعسل املعجزة على دعمهما للدورة 

من خالل تقدمي اجلوائز وغير ذلك.
اللقاء املرتقب بني الوزراء والنواب من املنتظر ان 
حتضره جماهير غفيرة تؤم صالة نادي اليرموك في 
مشرف. وكان العديد من الوزراء والنواب السابقني 
قد شاركوا في هذا اللقاء سابقا، من جهته قال النائب 
السابق ملجلس االمة ناصر الصانع عن الدورة »دورة 

الكندري يسبقها النجاح دائما«.

»الشمري« أقصى غلوم 
من »القرين«

دورة الرقة تختتم اليوم

 كيفان يواجه الجهراء 
في »المهندسين«

تدخل منافسات دورة جمعية 
املهندس���ني الرمضانية الرابعة 
يومها الثاني حتت رعاية نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، 
بإقامة 4 مواجهات فيلتقي كيفان 
مع اجلهراء سيتي، وكاتالونيا مع 
املرحوم الهليم، وأنس احلربي مع 
املال، وحمود الزعبي مع املرحوم 
سعد العتيبي. وتبدأ املباريات في 
9:30 مس���اء على ملعب جمعية 

املهندسني. 
وقال املنسق العام في اللجنة 
املنظمة عبداهلل اخلالدي ان على 
جميع الفرق املش���اركة االلتزام 
الدورة، وعدم املغامرة  بقانون 
بإش���راك أي العب م���ن خارج 
اجلمعية أو كلية الهندسة أو يكون 
مساعد املهندس وإال يعتبر الفريق 
منسحبا أو تشطب نتيجته في 
نهاية املباراة كونه خالف لوائح 
ال���دورة والتي خصصت ألبناء 

جمعية املهندسني. 
وطال���ب اخلال���دي الف���رق 
باحلضور قبل موعد املباراة بربع 

ساعة، مش���يرا الى أن البطولة 
ستشهد حضور العبني مميزين 
من اجلمعية والتي تضم العديد 
م���ن املواهب، الفتا الى أن هناك 
جائزة ألفض���ل العب وحارس 
املنافس���ة  أن  مرمى م���ا يعني 
ستكون من اجلميع وليس فقط 
للحصول عل���ى املركزين األول 
والثاني والت���ي خصصت لهما 
جوائز قيم���ة عبارة عن 3 آالف 

دينار لألول و1500 للثاني.

دخلت دورة شهداء القرين الرمضانية 
ال� 17 لكرة القدم املقامة على ملعب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مبنطقة مبارك 
الكبير مرحلة التصفيات النهائية، حيث 
بدأ العد التنازلي للمباراة اخلتامية التي 
س���تقام في 19 رمضان برعاية النائب 

دليهي الهاجري.
وكان فريق املرحوم الفي الشمري قد 
أقصى فريق الشهيد جاسم غلوم بهدفني 
دون رد، فيما فاز فريق املرحوم خالد 
جابر الفضلي على املرحوم حاكم عذبي 
3-2 بالركالت الترجيحية بعد ان تعادال 
في الوقت األصلي، بينما جنح فريق 
الشهيد محمد علي العازمي في مسيرته 
بعد فوزه على الشهيد مبارك منصور 
بهدف وحيد وبصعوبة، وجنح فريق 
املرحوم غازي العنزي في إخراج فريق 
املرحوم حمد ش���ياع اخلالدي بالفوز 

عليه بهدف دون مقابل.
وتقام اليوم 4 لقاءات، يلعب فريق 
ديوانية الرش���دي مع فريق املرحوم 
عثمان مال اهلل ويلتقي فريق الشهيد 
يوسف خضير مع املرحوم حسن فالح 
املطيري، ويلعب فريق الش���هيد فهد 
العبداهلل،  األحمد مع املرحوم فياض 
وأخيرا يلعب املرحوم رحيم العتيبي، 
مع احلامد املرشح للفوز بعد العروض 
اجليدة التي قدمه���ا، إال ان مهمته لن 

تكون سهلة أمام العتيبي.

 يسدل في التاسعة من مساء 
اليوم الستار على دورة جمعية 
الرق����ة الرمضانية االولى لكرة 
القدم والتي أقيمت حتت رعاية 
النائب محمد ه����ادي احلويلة 
مراقب مجلس االمة مبش����اركة 
32 فريق����ا على مالع����ب نادي 

الساحل. 
ويلتقي في املباراة النهائية 
الفائز من الكندري مع ابو عايض 
ابطال املجموعة االولى، والفائز 
من الشهيد جيرمان املطيري مع 
ديوان الصيفي. ويسبق مباراة 
اخلتام لقاء استعراضي يجمع 

االعالميني والالعبني القدامى. 
 وكانت منافسات اليوم الثالث 
للبطولة قد شهدت اقامة 4 لقاءات 
ضمن ال���دور ربع النهائي حقق 
خالله���ا فريق عبداهلل الكندري 

الفوز للمرحوم سعد املوسي 2-3، 
بينما اوقف اب���و عايض زحف 

شركة مطاعم كاستلو 1-2. 
وفي املجموعة الثانية، حقق 
فريق الشهيد جيرمان املطيري 
فوزا صعبا على ليدز يونايتد 
1-صف����ر. وواصل فريق ديوان 
الصيفي تقدمي مس����تواه املميز 
وسجل فوزا صعبا على فريق 

املرحوم خالد احلويلة.
من جانبه أكد محسن محمد 
اللجنة املنظمة  ارتيبان رئيس 
للدورة ان احلفل اخلتامي سيشهد 
تكرمي ع����دد من الش����خصيات 
بحضور راعي ال����دورة النائب 
محمد هادي احلويلة، مش����يرا 
الى ان اللجنة املنظمة ستوزع 
جوائ����ز قيم����ة للجماهير التي 

ستتابع املباراة.

انتصارات ساحقة في »الكويتية«
شهدت صالة فجحان هالل املطيري صراعا كبيرا في اليوم الثاني 
للبطولة الرمضانية اخلامسة التي تنظمها نقابة العاملني باخلطوط 
اجلوية الكويتية والشركات التابعة لها حتت رعاية الشيخ طالل 
الفهد، رئيس احتاد كرة القدم، واختلف أداء الفرق في دور ال� 8 عن 
مباريات التمهيدي وإن كان هناك فرق حافظت على مستواها الفني 
ال���ذي رجح كفتها وصعدت الى الدور نصف النهائي وهي بوتومي 

والشاهد وكاسكو وفريق أبيات.
وقد شهد اليوم الثاني للبطولة لقاءات من جانب واحد كان أبطالها 
فريق الشاهد وبوتومي وبوخليفة وأبيات وبوخلف، وجاءت النتائج 
كالتال���ي: فوز بوتومي على فريق األحالم 8 � 0، فوز الش���اهد على 
فريق جنوم كاسكو 9 صفر، وبوتومي على بوخليفة 5 � 1 وأخرجه 

من البطولة، أبيات هز شباك بوخلف ب� 7 أهداف دون مقابل.
أدار مباري���ات اليوم الثاني احلكام الدوليون خالد آبل � قاس���م 

حمزة � حمد السهلي.

من البطولة

حمد املري رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني باخلطوط اجلوية 
الكويتية والشركات التابعة لها يحضر الى املباريات ويشارك في 

توزيع اجلوائز على اجلماهير.
حسني صالح مدير البطولة يشرف على التنظيم داخل الصالة 
ويش���ارك في إعدادها لالس���تقبال النهائي وراعي البطولة الشيخ 

طالل الفهد.
بالل املساعيد رئيس جلنة الشكاوى بالنقابة يؤدي دورا مهما 
في تس���جيل الفرق ومراجعة أسماء الالعبني وبطاقتهم بالهويات 

اخلاصة بالبطولة.
اإلعالمي فريد الدشتي أضفى ج�������وا جميال من املرح على املباريات 
من خالل تعليقاته التي أشاعت احلماس خالل املباريات بقفشاته 

الفكاهية وحظي بتشجيع اجلماهير التي حتضر املباريات. الكرة في الطريق إلى المرمى


