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استعدادات متواصلة للقاء المرتقب بين الوزراء والنواب

المصارف يقسو على المنيع والقرعة تخدم الوطنية في »الكندري«

لم يتبق س���وى أي���ام قليلة 
على ختام دورة النائب السابق 
جاسم الكندري الرمضانية الثانية 
عشرة لكرة القدم التي تقام برعاية 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس 
الش���يخ  الدفاع  الوزراء ووزير 

جابر املبارك.
وبينم���ا ارتس���مت مالم���ح 
الترقب يغلف  النهائيات اليزال 
املباري���ات ف���ي ه���ذه املرحلة 

التي تقام  الدورة  احلساسة من 
عل���ى صالة ن���ادي اليرموك في 
منطقة مشرف، وبانتظار املتأهلني 
عن جدارة واستحقاق للتنافس 

على اللقب.
وشهدت مباريات أمس األول 
للدورة منافسات قوية لكن من 
دون مفاجآت، فقد س���حق فريق 
املنيع  نادي املص���ارف فري���ق 
بخمسة أهداف مقابل ثالثة أهداف 

في الطريق الى املباراة النهائية 
للمجموعة الثانية، رغم ان الفريق 
اخلاسر »املنيع« صمد شوطا كامال 
مبتاريس دفاعية س���دت املنافذ 
باجتاه ح���ارس مرم���اه املتألق 
س���عد املنيع، لك���ن انهار فريق 
املنيع وسجل للمصارف احملترف 
املصري مصطفى نادر هدفني، كما 
سجل احملترف املصري بالفريق 
أحمد العجوز ثالثة اهداف جميلة.. 

فيما سجل فريق سعد املنيع أنس 
محمد )ثالثة اهداف(. وقد حظيت 
املباراة باهتمام جماهيري كبير 
ملا اشتملت عليه من لوحات فنية 

جميلة ورائعة.

الوطنية يفوز بـ »القرعة«

وفي اللقاء الثاني الذي اقيم في 
اطار املجموعة االولى تأهل فريق 
الوطنية إلى قبل نهائي املجموعة 

الفائز من فريقي  حيث سيالقي 
نظارات حسن واحلسيني، وجاء 
تأهل الوطنية اثر فوزه على ڤيتو 

ب� »القرعة«.
وكان الوقت األصلي للمباراة 
قد انتهى بتعادل الفريقني بهدفني 
لكل فري���ق، ليلجأ الفريقان الى 
الترجيحية وانتهت  الضرب���ات 
ايضا بالتعادل 4-4 ووفق النظم 
املتبعة وحسب لوائح الدورة في 

مثل هذه احلالة يلجأ احلكم إلى 
عمل قرعة بني الفريقني املتعادلني 
وبالفعل اجريت وفاز فيها فريق 

الوطنية.
وجاءت مباراة الوطنية وڤيتو 
متكافئة في ادائها ومثيرة وشهدت 
محاوالت للمهاجمني على املرميني 
وكانت املس���تويات متقاربة بني 
الالعبني بشكل واضح اال ان اللقاء 

اتسم باحلماس واالثارة.

من جانب آخر، تعمل اللجنة 
العلي���ا املنظمة للدورة بش���كل 
متواص���ل لالع���داد للمب���اراة 
املرتقبة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية التي لم يحدد موعدها 
بشكل نهائي، لكن كل ما نعرفه 
هو أن االس���تعداد يجري بشكل 
متسارع في معس���كري النواب 
وال���وزراء لهذا احلدث املميز في 

الدورات الرمضانية.

قامت اللجنة املنظمة للدورة 
بتدشني موقع »جروب« على ال� 
»فيس فوك« يحتوي على صور 
ارشيفية، ويتم من خالل هذا املوقع 
عرض مباريات الدورة كما يحتوي 
املوقع على اق���وال وتصريحات 
ال���دورة، كما  للمس���ؤولني عن 
يتم عرض مش���اهد رياضية من 
الدورة احلالية والدورات السابقة 

والنتائج بشكل يومي.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

أحد الالعبني يقود هجمة تسليم جائزة اجلمهور مترير الكرة في منتصف امللعب

كلندر يتخطى احلارس في طريقه للمرمىدوغالس محترف السد القطري ينطلق بالكرة

صالح احلساوي يسلم إحدى اجلوائزجاسم يعقوب وصالح احلساوي مع اللجنة املنظمة

سامسونغ البابطين يواصل عروضه القوية والسد يتعثر في »الروضان« 

البابطني  واصل سامس����ونغ 
عروضه القوية في دورة املرحوم 
عبداهلل مش����اري الروضان لكرة 
الصاالت مسجال فوزه الثاني على 
فريق املرحوم رجب بثالثية نظيفة، 
فيما أوقف فريق الشهيد فهد األحمد 
انطالقة السد القطري القوية فارضا 
عليه التع����ادل بهدف لكل فريق، 
بينما تع����ادل فريق املرحوم رجا 
سليم مع فريق املرحوم حسن كمال 

بهدفني لكل منهما. 
البابطني  وفرض سامس����ونغ 
هيمنت����ه في مبارات����ه امام فريق 

املرحوم رجب بفضل الهدف املبكر 
لالعبه النشط عادل توفيق، الذي 
السامبا  أمام جنوم  الطريق  فتح 
الثالثي نونو واندرسون وباتستيال 

لفرض إيقاعهم على املباراة. 
واضاف نونو واندرسون الهدفني 
الثاني والثالث وسط تراجع غير 
مبرر لالعبي فريق املرحوم رجب 
الذين تقهقروا في اخللف للخروج 

بأقل عدد من األهداف. 
وتسابق العبو سامسونغ على 
امتاع اجلماهير من خالل ملساتهم 
الفنية الرائعة وتبادل املراكز بشكل 

منظم حيث وضح تفاهم الثالثي 
البرازيل����ي مع توفي����ق والالعب 
املوهوب حسني كلندر الذي ترك 
بصمات واضحة خالل الفترات التي 

شارك فيها. 
ف����ي املقابل لم يس����تفد فريق 
املرح����وم رج����ب م����ن محترفيه 
اإليرانيني الثالثة أيت عالي وحسن 
كرميي ورضا نادري الذين تفرغوا 
للعب الفردي على حس����اب األداء 

اجلماعي.
وكان����ت الندي����ة حاضرة في 
لقاء فريق املرحوم رجا سليم مع 

فريق املرحوم حسن كمال حيث 
سجل لألخير عبدالعزيز الرفاعي 
واحلارس عماد ماجد، بينما أحرز 
لرجا سليم جاسم العويص ويوسف 
املال واألخير كان من جنوم اللقاء 

بفضل حتركاته التي ال تهدأ. 
أما اللقاء الثالث الذي جمع السد 
القطري مع فريق الشهيد فهد األحمد 
فقد جنح االخير في تسجيل هدف 
التعادل عن طريق ناصر العنزي 
بعد ان افتتح التس����جيل للس����د 
احملترف اإليراني خالد تكاجي الذي 

رفع رصيده إلى أربعة أهداف. 

ورغم التعادل اال ان السد اليزال 
ميلك فرصة كبيرة في اللحاق بركب 
املتأهلني بشرط فوزه في املباراة 
الذي ينطبق  املقبلة وهو االم����ر 
أيضا على فريق الشهيد فهد االحمد 
خاصة ان كل فريق ميلك في جعبته 

أربع نقاط.

F6 مع العمر

سيكون كويت ستيل امام فرصة 
كبيرة حلسم تأهله للدور الثاني 
عندما يلتقي الباز للنظم العقارية 
ف����ي اجلولة الثاني����ة للمجموعة 

العاش����رة، فيما يخوض ديوانية 
العمر اختبارا صعبا امام F6 للحاق 
بالتسهيالت التجارية أول املتأهلني 
عن املجموعة األولى والذي يالقي 

بالغة اليوم. 
ويع����ول كويت س����تيل على 
التي  كتيبة احملترف����ني اإليرانية 
تضم الثالثي مس����عود انش����ور 
صاحب ثنائي����ة فريقه في مرمى 
ڤيت����و في اللقاء االول، الى جانب 
زميليه جاسم السلطاني وسجادي 

سعدي. 
ويس����عى س����تيل الى حتقيق 

املعادلة الصعبة فإلى جانب حرصه 
عل����ى األداء اجلمالي فانه يتطلع 
أيضا لتحقيق الفوز الذي سيؤهله 

مباشرة الى الدور الثاني. 
أما الباز فسيرفع شعار الفوز 
وال شيء غيره إلنعاش أماله في 
التأهل بعد اخلسارة امام نظارات 
حسن برباعية في اجلولة األولى 

من املجموعة العاشرة. 
وفي املباراة الثانية س����يكون 
الفوز الهدف املش����ترك لديوانية 
ال����ذي يضم جنوم   F6العم����ر و
املنتخب السعودي لكرة الصاالت 

وان كان االخير ميلك أفضلية اللعب 
على خيار التعادل الذي سيضمن 

له التأهل بفارق االهداف 
وكان العمر قد بدأ مشواره في 
املجموعة االولى باخلس����ارة امام 
التسهيالت والفوز على ديوانية 
بالغة، بينما ف����از F6 على بالغة 

وخسر من التسهيالت 
ويضم العمر بني صفوفه جنوم 
كرة الصاالت املصرية أمثال محمد 
ابوجريشة الذي سجل هدفني امام 
بالغة وحسام صادق واسالم عبد 

املنعم.

 إنتر ويالن بطاًل لدورة علي صباح السالم

روجيرو: الدورة قوية ومثيرة

لقطات من الدورة 

»األنباء« يفوز على الصباح في »اإلعالميين«

فاز فريق انتر ويالن بلقب دورة املرحوم الشيخ علي صباح 
الس���الم الرمضانية األولى لكرة القدم التي أقيمت حتت رعاية 
نائب رئيس جهاز األمن الوطني الش���يخ ثامر العلي وبتنظيم 
من جمعية علي صباح الس���الم وجاء فوز انتر ويالن باللقب 
بعد فوزه على دار القران باملباراة النهائية 5-1 وحضر املباراة 

راعي الدورة الشيخ ثامر العلي.
من جانبه قال الش���يخ ثامر العل���ي ان تنظيم الدورة كان 
فك���رة وأصبح اآلن واقعا بفضل جهود اللجنة املنظمة للدورة 
والفرق احلاضرة واحلكام ويجب أال ننسى دور اإلعالم وكذلك 
اجلماهير الكبيرة احلاضرة والت���ي أضافت املتعة واحلماس 

للمباراة النهائية.

وصف البرازيلي روجيرو جنم فريق نيس���ان البابطني دورة 
الروضان بأنها واحدة من أجنح البطوالت التي شارك فيها خالل 
السنوات األخيرة املاضية، وقال: الدورة بالنسبة لى جتربة رائعة 
واحتكاك قوى مع العبني من جنسيات عدة، أنا بذلك أحصل على 
خبرة دولية كبيرة، وانا لم أتوقع أن تكون الروضان بهذه القوة 

واإلثارة، وبهذا العدد من احملترفني املميزين.

انضم فيصل الش���طي احلكم الدولي لكرة الصاالت الى قائمة 
احلكام املش���اركني في ادارة املباريات حتت إشراف رئيس جلنة 

احلكام سعد كميل، وحل الشطي بديال للحكم يوسف الثويني.
ن��ال جوائز أفضل العب في اليوم الثاني عش��ر للدورة البرازيلي 
نونو محترف سامس��وجن البابطني ويوسف املال العب فريق املرحوم 
رجا سليم، وعمرو محسن محترف السد القطري حيث نال الالعبون 

الثالثة أجهزة موبايل مقدمة من سامسوجن البابطني.
اصبح عماد ماجد أول حارس يسجل هدفا في الدورة وذلك في 
مباراة فريقه املرحوم حسن كمال امام فريق املرحوم رجا سليم.

تواصلت مباريات دورة اإلعالميني الرمضانية السادسة لكرة 
القدم التي تقام على ملعب وزارة اإلعالم وبانتهاء مباريات املجموعة 
الرابعة انتهى الدور األول للدورة، حيث صعد تلفزيون الش����اهد 
الى الدور الثاني بعد فوزه الكبير املس����تحق على فريق جريدة 
احلرية بأربعة أهداف لال شيء. وبنفس النتيجة فاز فريق جريدة 
»األنباء« »أ« على فريق جري����دة »الصباح« ووضح تأثير حالة 
الطقس املش����بع بالرطوبة على الصب����اح . وفي املباراة األخيرة 
صعدت جريدة النهار الى الدور الثاني بعد فوزه بهدف يتيم على 

فريق جريدة »األنباء« )ب(. 
وأش����ار يوسف عبدالرضا نائب رئيس اللجنة املنظمة الى ان 
املباريات ستعاود انطالقها اخلميس بعد ان حصلت الفرق على 
قسط من الراحة ملدة يومني )اليوم وغدا( اللتقاط األنفاس وإعادة 

األوراق من جديد استعدادا للمباريات احلاسمة القادمة.

الشاهد وڤيتو يحجزان بطاقة التأهل في »الشايع«
واصل فريق جريدة الش����اهد 
عروضه الكروية في دورة الشايع 
الرمضانية لكرة الصاالت بعد ان 
حقق فوزا كبيرا على ديوانية الراشد 
6-1 ليؤكد جدارته بحجز بطاقة 
التأهل الى ال����دور الثاني للدورة 
بعد ان قدما عرضا قويا استحق 
به اخلروج فائزا حيث اتسم اداء 
الالعبني بالندية وترجم سيطرته 
الى 6 اهداف جاءت عن طريق ناصر 
املسند 3 اهداف وعبدالعزيز البسام 
وعمر اجلاسر ونواف عودة هدفا 
في حني سجل هدف ديوانية الراشد 

حبيب غلوم.
وف����ي املب����اراة الثانية فرض 
البرازيلي دوغالس نفسه بعد ان قاد 
فريقه ڤيتو الى فوز عريض بأربعة 
اهداف على فريق احلسيني لالشيء 
في مباراة من جانب واحد سيطر 
عليها فريق ڤيتو الذي كان االفضل 
واالكثر خطورة بحس����ن انتشار 
العبيه البرازيلي دوغالس ومواطنه 
فيكتور وااليراني هاشميان حيث 

شكلوا خطورة بتمريراتهم.
وشهدت املباراة الثالثة درزن 
اهداف وانتهت بفوز ديوانية احلمر 
على فريق الدائ����ري الثامن 5-7 
وجاءت املباراة متكافئة املستوى 

أسيري مع ريال مدريد، واخلليج 
للكابالت مع ديوانية الفهد.

ففي املباراة االولى تبدو مهمة 
فريق الشهيد فهد االحمد سهلة في 
احلصول على جواز مرور التأهل 
الى الدور الثاني بعد فوزه في لقاء 
الذهاب 7-صفر، مما يصعب من 
مهمة صناعات الغامن في التعويض. 
وفي املباراة الثانية يسعى فريق 
عبداللطيف الوهيب للتأهل على 

الذهاب 1-3.

صالح الحساوي: دورة عريقة

أكد صالح احلساوي العب نادي 
الكويت واملنتخب الوطني السابق 
أن دورة الشايع لها طابع متميز من 
حيث العراقة والنجاح حيث تضم 
مواهب ش����ابة تتنافس على لقب 
الدورة، كذلك تقدم خدمة متميزة 
للبراعم باقامة دورة خاصة بهم 

تبادل فيها الفريقان الهجمات حيث 
اعتمد ديوانية احلمر على حيوية 
ونشاط والعبيه فيصل الشمري 
وماجد عوض وعبداهلل املطيري.

وتقام اليوم 4 مباريات في دور 
االياب للمجموع����ة الثانية حيث 
يلتقي فريق الش����هيد فهد االحمد 
مع صناعات الغامن، وفريق الشهيد 
عبداللطيف الوهيب مع الشهيد حمد 
السمحان، وفريق املرحوم حسني 

حساب فريق حمد السمحان بعد 
ان جت����اوزه في لقاء الذهاب 0-6 
وفي املباراة الثالثة مير فريق ريال 
مدريد بظروف صعبة اذ يتطلب 
تعويض خس����ارته التي مني بها 
في لقاء الذهاب امام فريق املرحوم 
حسني أسيري 4-1، في حني يواجه 
اخلليج للكابالت منافسة قوية امام 
ديوانية الفهد حيث يطمع الكابالت 
في تكرار الفوز الذي حققه في دور 

وهذا ما مييزه����ا ايضا عن بقية 
الدورات. وقال احمد سليمان مدير 
اللجنة الفنية بدورة الش����ايع ان 
اللجنة وضع����ت معايير محددة 
الختيار افضل العب وحارس في 
الدورة حيث يتم االختيار ابتداء 
من مباريات الدور القبل النهائي 
للدورة خاصة ان الالعب املتميز 
او احلارس هو الذي يقود فريقه 

للوصول الى املربع الذهبي.


