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اللجنة المنظمة تواصل استعداداتها للقاء المرتقب بين الوزراء والنواب

أبيات يواجه ديوانية المري والجوازات يلتقي المصارف اليوم

زين وڤيتو يكمالن عقد نصف نهائي دورة »الكندري«

كويت ستيل يصطاد الباز وأخضر الصاالت يقصي العمر من »الروضان«

أقصى فريق f6 فريق ديوانية 
العمر من دورة املرحوم عبداهلل 
املشاري الروضان لكرة الصاالت 
محقق���ا الفوز علي���ه 3-2 في 
املجموعة األولى التي ش���هدت 
سقوط التسهيالت الذي ضمن 
تأهله امام بالغة بسداسية، في 
حني تابع كويت ستيل عروضه 
القوية على حساب الباز للنظم 
العقاري���ة بثالثي���ة نظيفة في 

املجموعة العاشرة.
ودخل f6 مباراته مع العمر 
معتمدا على حيوية ونش���اط 
الذين يلعب���ون حاليا  العبيه 

ضمن صفوف املنتخب السعودي 
لكرة الصاالت الذين سجلوا ثالثة 
أهداف من أخطاء فادحة لالعبي 
العمر، حمل���ت توقيع عبداهلل 
الفرشان وعبدالرحمن العبيدان 

وعبدالعزيز العلواني.
في املقابل سجل للعمر احمد 
رجب وصقر الرشود، ولكن في 
الوقت الضائع حيث متكن f6 من 
احلفاظ على تقدمه حتى نهاية 
املباراة وكان األكثر تنظيما داخل 

امللعب.
اما العمر فغلبت العشوائية 

على أداء وحتركات العبيه.

وضمن املجموعة ذاتها ودع 
بالغ���ة الدورة مرف���وع الرأس 
بعد ان مزق شباك التسهيالت 
بسداسية في لقاء كان حتصيل 
حاصل لألخير الذي حجز بطاقة 
 f6 التأهل األولى بعد فوزه على
وديوانية العمر وسجل ثالثية 
بالغة فهد الفضلي وعلي صباح 
بواقع ثالثة أهداف لكل منهما.

وف���ي املب���اراة الثالثة التي 
جمعت الب���از للنظام العقارية 
مع كويت ستيل، حقق األخير 
فوزا سهال بثالثية سجلها الثنائي 
اإليراني مسعود أنشور وسجاد 

س���عدي إلى جانب عبدالعزيز 
بوراشد.

وأثبت كويت ستيل جدارته 
الفرق  بالتواجد ضم���ن قائمة 
اللق���ب نظرا  املتنافس���ة على 
للقدرات الفنية العالية لالعبيه 
اإليرانيني الذي يشكلون القوة 
الضاربة للمنتخب االيراني لكرة 

الصاالت.
ويسعى أبيات اليوم إلى تأكيد 
صدارته للمجموعة الرابعة عندما 
يلتقي اليوم فريق ديوانية ناصر 
املري في الظهور الثالث للفريقني 
فيما يتطلع اجلوازات الى حفظ 

ماء الوج���ه امام املصارف، كما 
س���يخوض زين اختبارا سهال 

أمام نادي الساملية.

حسين في ديوانية الروضان

حل مدي���ر املنتخب الوطني 
لكرة القدم اسامة حسني ضيفا 
على برنامج ديوانية الروضان 
الذي يعرض يوميا على تلفزيون 
»الوطن« ضمن فريق احملللني 
ال���ذي يضم احم���د العصفور 

ومحمد ابراهيم واحمد خلف.
وأكد حسني ان الدورة تخرج 
في صورة مختلفة كل عام، وتقدم 

كل ما هو جديد جلمهورها الغفير 
الذي يحرص على حضور أغلب 
املباري���ات لتش���جيع الالعبني 
والتفاعل مع أصحاب املواهب.

وأشاد حس���ني باملستويات 
الفني���ة الرائعة الت���ي قدمتها 
بعض الفريق، مؤكدا ان املباريات 
املقبلة ستشهد املزيد من االثارة 
م���ع اقت���راب األدوار النهائية، 
مش���يدا باللمس���ات الواضحة 
للجنة املنظمة لتطوير الدورة 
واستحداث الكثير من الفقرات 
التي تن���ال اعجاب  املتنوع���ة 

اجلمهور.

أربعة فرق تنتظر اآلن عند احملطة قبل األخيرة لتستقل 
الطائرة املتجهة الى يوم الس���بت، وهي: ڤيتو، الشهيد 
فه���د األحمد، املصارف وزين احد هذه الفرق س���يكون 
بطل دورة النائب الس���ابق جاسم الكندري الرمضانية 
ال� 12 لكرة القدم والتي سيس���دل الستار عليها السبت 
املقبل بإقامة احتفال ممي���زة برعاية وحضور النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك على صالة نادي اليرموك في مشرف.

كل الدالئل تش���ير الى ان فريقي زين والشهيد فهد 
األحمد سيكونان على موعد مع اخلتام، لكن أليس هناك 
مكان للطامحني؟ فهي حلظات قصيرة تفصل بني احللم 
والواقع وكل فريق ق���دم ما يلزم من أجل محبوبته أال 
وهي البطولة، بطولة جاسم الكندري الرمضانية لكرة 

القدم.
في النهاية هذه قواعد اللعبة فائز وخاسر، وخارج 
إطار اللعبة هناك فائز واحد دائما وهو اجلماهير التي 

متتع نفسها مبشاهدة مواجهات على مستوى عال والتي 
من املتوقع ان تزحف الى صالة نادي اليرموك الرياضي 
س���عيا الى هذه املتعة، فدعونا ننتظر كن الفائز وكن 

الرابح بهذا االحتفال النهائي.
وكان فريقا زين وڤيتو قد اكمال عقد الدور نصف النهائي 
امس األول، فقد متكن ڤيتو من س����حق فريق احلسيني 
بأربعة أهداف دون رد وفرض هيمنته على مجريات اللعب 

وأظهر توازنا في عمليات الدفاع والهجوم.

أما فريق زين فقد تأهل بفوزه على فريق فونو 2 � 1 
بضربات اجلزاء الترجيحية، وكان الوقت األصلي للمباراة 
قد انتهى بتعادل الفريقني بهدف لكل منهما، وقد شهدت 

املباراة إثارة وندية وتبادل الفريقان عمليات الهجوم.
وعلى ضوء ذلك سيلتقي في الدور قبل النهائي فريق 
ڤيتو مع فريق الشهيد فهد األحمد وستشهد هذه املباراة 
صراعا قويا، فالفريقان يضمان مجموعة من الالعبني 
املميزين على مستوى الدورات الرمضانية، كما يلتقي زين 

مع املصارف وهما أيضا يتمتعان مبستويات عالية.

اللقاء المرتقب

وفي اإلطار نفس����ه تواصل اللجن����ة العليا املنظمة 
استعداداتها املكثفة للقاء املرتقب بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، وهو اللقاء الذي تنتظره اجلماهير بشغف 
العاشق ملتابعة ماذا سيسفر عن هذا اللقاء، فهل تنتصر 

احلكومة أم ممثلو األمة؟

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

أطفال يتابعون املباريات حاملني الفتات تدعو إلصالح الرياضة احلكم قاسم حمزة يسلم جائزة أحسن العب العب يسدد الكرة مبواجهة العب آخر

تسديدة قوية مبضايقة من أحد الالعبني

)عادل يعقوب( مراوغة بالكرة في وسط امللعب   

لقطة من إحدى املباريات

تقليعات جمهور الروضاناألمير فيصل بن فهد متوسطا عبداللطيف وخالد الروضان

 بن فهد يشيد بالتنظيم
حرص األمير الس��عودي فيصل بن فهد رئيس مجلس ادارة 
ش��ركة f6 ورئيس أعضاء ش��رف نادي االتف��اق على حضور 
منافسات اليوم الرابع عش��ر بدعوة من اللجنة املنظمة ملساندة 
فريق��ه الذي واجه فريق ديوانية العمر. وأش��اد بن فهد بأجواء 
الدورة وبالتفاعل اجلماهيري الكبير مع الالعبني طوال ش��وطي 
املباراة، مش��يرا إلى ان دقة التنظيم أهم ما مييز دورة الروضان 
ويضعها ف��ي مكانة مرموقة على مس��توى األحداث الرياضية. 
وأوضح ان حجم ش��عبية الدورة والنجاحات التي حققتها دفعا 
شركة f6 على املش��اركة بفريق يضم جنوم املنتخب السعودي 
لكرة الصاالت للدخول في تنافس شريف مع الفرق املشاركة. 

مباريات مثيرة في بطولة »الصناعات الوطنية«
أسفرت مباريات دورة شركة الصناعات الوطنية 
الرمضانية الثالثة لك���رة القدم في يومها الثاني 
عن فوز فريق ادارة الموارد البش���رية على نور 
لالس���تثمار5-0، ومجموعة الصناعات الوطنية 
على فريق العاشر 4-0، واالتفاق على المبيعات 
2-0، واالدارة المالية على الفراعنة 6-1، واالتفاق 

على االدارية المالية )ب( 0-5.
من جهت���ه، قال رئي���س اللجن���ة الرياضية 
واالجتماعية في شركة الصناعات الوطنية علي 
الهمالن أن منافسات البطولة شهدت اثارة كبيرة 
ومنافسة قوية بين الفرق العشرة المشاركة في 
البطولة والتي تمثل االدارات التابعة للشركة في 
مقرها الرئيسي في الشويخ والمصانع في ميناء 

عبداهلل والصليبية.
واشار الهمالن الى أن قوانين البطولة ال تسمح 
باش���راك فرق من غير الموظفين في الشركة وال 
يسمح كذلك باستعارة الفرق لالعبين من الخارج 
وذلك الضفاء مزيد من الخصوصية على بطولة 
الشركة التي تضم أكثر من 1700 موظفا وبالتالي 
فهذه البطولة تعتبر فرصة مثالية لجميع الموظفين 

لاللتقاء في أجواء رياضية ودية.
واضاف الهم���الن أن هناك العديد من الجوائز 
القيمة للفرق أصحاب المراكز الثالثة األولى اضافة 
الى جائزة ألفضل الع���ب وأفضل هداف وأفضل 
حارس مرمى، هذا بخالف الجوائز اليومية التي 
تقدمه���ا اللجنة المنظم���ة لجميع الحاضرين في 

الملعب من خالل سحوبات يومية.
وشكر الهمالن في ختام حديثه مدير عام الشركة 
د.سعود الفرحان على رعايته للبطولة وحضوره 
مباريات افتتاح البطولة وتس���هيله لكل األمور 
القامة هذه الدورة الرياضية التي تجمع موظفي 

الشركة.

فوز الحطاب والمطوع وصفر في »الجابرية«
حق���ق فريق الش���هيد احمد 
احلطاب فوزا ساحقا على فريق 
الش���هيد محمد حمزة 4-2 في 
افتت���اح دورة جمعية اجلابرية 
التعاونية اخلامسة عشرة لكرة 
القدم التي تقام حتت رعاية رئيس 
الفهد  الكرة الشيخ طالل  احتاد 
على صالة مدرسة محمد الوهيب 
باجلابرية، وبنفس النتيجة فاز 
فريق جاسم املطوع على فريق 
الشهيد ابراهيم املنصو، وحقق 
فريق الشهيد محمد صفر النتيجة 
األكبر في مباريات اليوم األول بعد 
تغلبه على فريق الشهيد أحمد 
القالف 5-1، وبثالثية نظيفة فاز 
فريق جاسم دشتي على فريق 

ميثم املولى.
وتقام الي���وم أربع مباريات 
جتمع األولى فريق الشهيد ثناء 
الفودري مع فريق عبد اللطيف 
الوهيب ويواجه في الثانية فريق 
الش���هيد محم���د الثناين فريق 
الشهيد عبدالعزيز الكندري، ثم 
فريق الشهيد محمد أشكناني في 
مواجه���ة قوية أمام فريق أحمد 
قبازرد، وتختتم مباريات اليوم 
الثان���ي مبواجه���ة فريق أحمد 
األنص���اري مع الش���هيد حمزة 

دشتي.
من جانبه أكد رئيس مجلس 
إدارة جميعة اجلابرية يوسف 
دش���تي بعد افتتاحه الدورة أن 
جمعية اجلابرية س���خرت كل 

االمكان���ات لضمان اس���تمرار 
النجاح الذي حققته الدورة في 
السنوات الفائتة، مشيرا الى ان 
رعاية الشيخ طالل الفهد للدورة 
سيعطيها قوة ودافعا ملزيد من 

النجاح.

وكش���ف دش���تي أن هن���اك 
مباراة استعراضية ستقام بني 
قدامى فريق القادسية والعربي 
والفنانني، الفتا الى أن اجلوائز 
والس���حوبات اليومية مستمرة 

حتى نهاية الدورة.


