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بهدف قاتل قاد فواز عباس 
فري���ق الكوي���ت لل���دور ربع 
النهائي من بطولة احملامي احمد 
الثانية  الرمضانية  الشحومي 
لكرة الي���د، بعد ان تغلب على 
فريق الصناعات الوطنية 12-
11 ليقابل فريق املرحوم شاكر 
فره���ود اح���د الف���رق القوية 

واملرشحة في البطولة.
قدم فريق الصناعات الوطنية 

اداء رائعا في اللقاء، وكان األقرب 
للفوز لوال سوء احلظ الذي الزم 
الفريق ف���ي الدقائق االخيرة، 
عندم���ا ادرك الكويت التعادل 
في آخر نصف دقيقة، قبل ان 
يحتسب احلكم رمية جزاء في 
آخر 10 ثوان، سجل منها عباس 

هدف الفوز.
وفي اللق���اء الثاني، تغلب 
البركة عل���ى خيطان  فري���ق 

)ب( 18-11 )9-4( بعد مباراة 
تسيدها البركة من البداية حتى 
النهاية، رغم تقدم خيطان اال ان 
هبوط لياقة العبيه وفقدانهم 
التركيز سهل املهمة على البركة. 
ويقاب���ل فري���ق البركة فريق 
املرحوم عبداهلل نشمي في ربع 
النهائي في مباراة مثيرة اليوم 

اخلميس.
وتقام مساء اليوم مباراتان 

ضم���ن ربع النهائ���ي، فيلعب 
القانونية مع  فريق املجموعة 
فري���ق عيال بوعل���ي، وفريق 
املرح���وم عبداهلل نش���مي مع 

فريق البركة.
في اللقاء األول، يعتمد فريق 
املجموعة القانونية الذي تأهل 
بف���وزه على ش���باب القرين، 
على نخبة من العبي القادسية 
واليرموك وأبرزهم هادي نصير 

ونصير نصير وصالح املوسوي 
الرشيدي وعلي احلداد  وحمد 
وعبداهلل احلداد وعبداهلل نصير 
وناصر بوخضرة وباقر خريبط 

وطالل فيروز. 
أما فريق عيال بوعلي فتأهل 
بعد تغلبه عل���ى عيال مفرح، 
وميثله مشرف املنتخب الوطني 
حسن صالح وحارس املرمى علي 
حسن وسعد الرشيدي واحمد 

سالم وشجاع حسام ويوسف 
الفيلكاوي وسعود سليم ومحمد 

عبداللطيف ومحمد راشد.
وم���ن املتوق���ع ان تك���ون 
األفضلية للمجموعة القانونية 
ألن معظم العبيه دوليني، إال ان 
الروح العالية لعيال بوعلي قد 
متكنهم من قلب التوقعات، كما 

فعلوا مع عيال مفرح.
وفي اللقاء الثاني، يخوض 

فريق املرحوم عبداهلل نشمي 
اختبار قويا في البطولة عندما 
يواجه البركة احد ابرز الفرق، 
ومن املرج���ح ان يكون اللقاء 
الفريقان من  مثيرا، ملا يضمه 

جنوم.
وكان فريق املرحوم عبداهلل 
نشمي قد تأهل بفوزه على فريق 
الطيران، ويضم قائد املنتخب 
الوطني السابق سعد العازمي 

وفيصل العازمي وعبدالرحمن 
السالم وحسني  نشمي وسعد 
البلوشي وسعد  دشتي وعلي 
عبدالقادر ومشعل هداج ويوسف 

شاهني ومبارك راضي.
ف���ي املقابل، يزخ���ر فريق 
البركة بالنجوم القادرين على 
حسم األمور لصاحلهم بقيادة 
امل���درب الوطن���ي عبداخلالق 

عبدالقدوس.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

فهد الهاجري يصوب على مرمى خيطان املدرب الوطني سالم محمود يسلم جائزة اجلمهور أحمد الشحومي وناصر صالح وعباس اخلضري يتابعون إحدى املباريات

حارس املرمى محوال الكرة من أمام أحد الالعبني

النائب محمد هادي احلويلة يسلم كأس الدورة

جانب من منافسات الدورة

مهارة كبيرة في املرور بالكرة

 نشمي يخوض اختبارًا قويًا مع البركة اليوم

 الكويت يتأهل إلى ربع النهائي في بطولة الشحومي لـ »اليد«

ديوانية بالغة يقصي العسعوسي بالخبرة من »النصر الرياضي« 
واصل فري���ق ديوانية بالغة 
تألق���ه الالفت ف���ي دورة النصر 
الرمضاني���ة لك���رة  الرياض���ي 
القدم بعد تغلب���ه على ديوانية 
العسعوسي بهدفني نظيفني ليؤكد 
تأهله للدور نصف النهائي. وكان 
بالغة الطرف األفضل في املباراة 
واألكثر وصوال للمرمى ليتمكن 
العبه املتألق برجس الرشيدي من 
تسجيل هدفني رجحا كفة فريقه 
خالل املب���اراة وأحبطا كثيرا من 
معنويات العبي العسعوس���ي، 
الذين اجته���دوا كثيرا في حدود 
امكاناتهم للعودة للمباراة اال ان 
عامل التوفيق حرمهم من التسجيل 

في أكثر من مناسبة. 
وعلى نفس النهج يسير فريق 
املصارف الذي أقصى فريق عشاق 
العرب من الدورة بعد الفوز عليه 
بهدفني نظيفني حمال توقيع فرحان 
سعد وس���الم العتيبي. ولم يجد 
املصارف صعوبة في فرض ايقاعه 
على عش���اق العرب رغم الرقابة 
الفردي���ة اللصيق���ة التي طبقها 
االخير حملاولة احلد من خطورة 
العبي املصارف. وبعد سلسلة من 
الف���رص الضائعة افتتح فرحان 
سعد التسجيل للمصارف ليؤكد 
سيطرة فريقه على املباراة لعبا 
ونتيجة قبل ان يفلح زميله سالم 
العتيبي في إدراك الهدف الثاني 
ليحسم املواجهة لصالح فريقه. في 
املقابل واجه فريق عشاق العرب 
صعوبات في اخت���راق التنظيم 
الدفاعي احملكم للمصارف لتنتهي 
أحالمه في التأهل للمربع الذهبي. 
من جانبه أوضح علي الش���مري 
عضو اللجن���ة املنظمة ان هناك 
مفاجآت كثيرة تنتظر اجلماهير 

في اليوم اخلتامي للدورة تقديرا 
حلرصهم على احلضور في أغلب 
املباريات لتشجيع الفرق والالعبني 
في أجواء حضارية، وأبدى ارتياحه 
من النج���اح الكبير الذي حققته 
النس���خة االولى للدورة والذي 
سيكون عامال مشجعا الستمرار 

الدورة في االعوام املقبلة.
وقال مشرف الدورة عطااهلل 
العن���زي ان التنظيم اجليد الذي 
ظهرت عليه الدورة منذ اليوم االول 
النطالقه���ا كان من اكبر العوامل 
التي هيأت اسباب النجاح لدورة 
النصر الرياضي في نسختها االولى 
واعطى لها صدى طيبا بني جميع 

الدورات الرمضانية. 

»الوطنية أ« يقطع الخدمة عن »زين« ويتأهل للنهائي
حسم فريقا الوطنية »أ« والوطنية »ب« بطاقتي 
التأهل الى نهائي بطولة الوطنية لالتصاالت احلادية 
عش���رة لكرة القدم داخل الص���االت والتي أقيمت 
منافساتها على صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 
العربي خالل الفترة من 14 وحتى التاسع والعشرين 
من الشهر اجلاري وهو موعد اقامة املباراة النهائية 
للبطولة االحد املقبل وذلك بعد فوزهما عن جدارة 
واستحقاق على فريقي زين والتسهيالت في مباراتي 
الدور نصف النهائي للبطولة واللتني اقيمتا عصر 
امس االول ليبقى النهائي خالصا لفريقي الوطنية 
لالتصاالت اللذين جنحا في حسم اللقب لهذا العام 

ليبقى داخل جدران الشركة.
وكان لقاءا الدور نصف النهائي قد شهدا قمة الندية 
واالثارة بني األربعة فرق املتبارية حيث جاء اللقاء 
االول بني الوطنية »أ« وزين قمة حقيقية في فنون 
كرة الصاالت السيما في ظل وجود العديد من جنوم 
اللعبة سواء احملليون او احملترفون بصفوف كال 
الفريقني وهو ما كفل للجماهير الكبيرة التي تابعت 

اللقائني مشاهدة فنون اللعبة من خاللهما.

شاهين: جهود كبيرة

من جانبه اعرب وائل شاهني مدير فريق الوطنية 

»أ« عن خالص سعادته لتأهل فريقه الى املباراة 
النهائية، مشيرا الى ان العبيه بذلوا جهودا كبيرة منذ 
بداية البطولة سواء خالل التدريبات او املواجهات 
التي لم تكن سهلة في مجملها، حيث واجه الفريق 
العديد من الفرق اصحاب الباع واخلبرات الكبيرة 

في مجال كرة الصاالت.
وعلى اجلانب اآلخر اكد محمد بوعباس مدير 
فريق الوطنية »ب« ان فريقه عازم بقوة على حسم 
لقب الوطنية لالتصاالت لهذا العام لصاحله السيما 
بعد ان كان الفري����ق االفضل خالل معظم لقاءات 

البطولة وذلك بشهادة جميع املتابعني.
كما بني ان العبيه س����يواصلون استعداداتهم 
اجلادة للمباراة النهائي����ة االحد املقبل وذلك من 
خالل اجراء برنامج تدريب����ي محدد خالل االيام 
املقبلة، مشيرا الى انه ال مجال للتفريط في اللقب 
الذي سنسعى حلسمه للمرة األولى خالل مشوار 

املشاركات.
وأهاب بوعباس بجماهير البطولة مواصلة دعم 
فريقه، مش����يرا الى انه القى متابعة واستحسان 
معظم املتابعني نظرا ملا يقدمه الالعبون من كرة 
قدم راقية باالضافة الى اللعب النظيف الذي يبقى 

السمة األساسية بجميع العبيه.

جيرمان يتوج بطاًل لدورة الرقة

كيفان يقضي على الجهراء في »المهندسين«

توج فريق الشهيد جيرمان املطيري بطال لدورة 
جمعية الرقة التعاونية الرمضانية األولى لكرة القدم 
التي أقيمت على ملعب نادي الساحل خالل الفترة 
م����ن 3-14 رمضان حتت رعاية النائب محمد هادي 

احلويلة بعد فوزه بركالت الترجيح.
وش����هد حفل اخلتام حضورا كبيرا من رؤساء 
اجلمعيات وحشد جماهيري كبير امتألت بهم مدرجات 
الصالة، تقدمهم النائب محمد هادي احلويلة راعي 
الدورة ود.حسني الدويهيس رئيس احتاد اجلمعيات 

وم.عبدالهادي احلويلة رئيس جمعية الرقة التعاونية. 
ومتيز حفل اخلتام بالعديد من الفقرات املتميزة التي 
القت استحسان احلضور خاصة املباراة االستعراضية 
التي سبقت املباراة النهائية حيث متكن قدامي الساحل 

من إحلاق هزمية ثقيلة بفريق جمعية الرقة.
وفي نهاية املباراة اخلتامية قام النائب احلويلة 
بتسليم الكأس وامليداليات التذكارية واجلوائز لفريق 
الشهيد جيرمان وتكرمي فريق أبوعايض حلصوله 

على املركز الثاني.

اجلماهيري في تزايد، مش���يرا 
الى أنه يتوقع أن يشهد اليوم 
الدور الثاني تنافسا قويا، مضيفا 
أن ما مييز الدورة هو التفاهم 
الكبير بني الفرق واللجنة املنظمة 
وعدم وجود أي احتجاجات على 
التحكيم من الالعبني، متمنيا أن 
يستمر هذا التفاهم حتى نهاية 

الدورة.

ال� 16 ب� 4 مواجهات، حيث يلتقي 
في األولى املرحوم تقي هاشم 
مع الهزاع يليها املرحوم رجب 
مع بولورا ثم كيفان مع املرحوم 
الهيل���م، وفي آخ���ر املواجهات 
يلتقي املال مع املرحوم س���عد 

العتيبي.
من جهته قال منسق الدورة 
الفضل���ي ان احلضور  ف���واز 

الندية واملنافسة  تواصلت 
القوية في دورة جمعية املهندسني 
الرمضانية الرابعة حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح. وشهد اليوم الثاني فوزا 
كاسحا لفريق كيفان على حساب 
فريق اجلهراء سيتي 6-1 وتسيد 
أبناء كيفان املباراة ولم يدعوا 
لالعبي اجلهراء مجاال لكي يقوموا 
بترتيب أوراقهم وسجل للفائز 
فهد العربيد هدفني وبدر العقاب 
هدفني وسجل كل من أحمد الفزيع 
وعلي الرجيبة هدفا بينما سجل 

للخاسر حسن البصيري.
وفي املباراة الثانية متكن جنم 
املباراة عبداهلل اخلالدي من حسم 
األمور لصال���ح فريق املرحوم 
الهيلم على حساب كاتالونيا بعد 
أن سجل هدف املباراة الوحيد في 

الدقائق األخيرة من املباراة. 
وفي املواجهة الثالثة ضرب 
فريق املال بقوة واكتسح مرمى 
أنس احلربي بسداسية نظيفة، 
وفي آخر مواجهات اليوم حسم 
فريق املرحوم س���عد العتيبي 
تأهله إلى الدور الثاني بصعوبة 
بعد فوزه على حمود الزعبي 1-3 
في مباراة كانت مليئة بالفرص 
الضائعة، وسجل للعتيبي كل 
م���ن عبداهلل الس���بيعي وعمر 
الراجحي ويوسف النيباري بينما 
س���جل لفريق الزعبي عبداهلل 

الدوسري. 
وينطلق اليوم اخلميس دور 

أعرب العب فريق العسعوس���ي 
برجس الرشيدي عن سعادته بتأهل 
فريقه الى ال���دور نصف النهائي من 
ال���دورة، مؤكدا ان تألق���ه في مباراة 
ربع النهائي أمام فريق ديوانية بالغة 
وتسجيله هدفني ما هو اال نتاج تعاون 

جميع عناصر الفريق.
وأشاد الرشي�����دي بالتنظيم اجليد 
للدورة خاصة انها في نس���خته�����ا 
األول���ى وهو م���ا يحس���ب للقائمني 

عليها.

الرشيدي: تنظيم جيد
اق���ال احلك���م عب���اس الش���مري الذي 
يش����������ارك في ادارة مباريات الدورة انه 
ملس تعاون���ا كبيرا من الف���رق والالعبني 
والتزام�������ا بشروط وضوابط الدورة وهو 
ما ساع�������د على جناحها حتى اآلن، وشكر 
الشمري اللجنة املنظمة حلرصها على توفير 
أس���باب النجاح الكبير للدورة متمثلة في 
حس���ن التنظيم واالهتمام بدقائق األمور، 
الفت���ا الى ان ال���������دورة ضمت فرقا على 
مستوى ع�������ال والعبني جيدين أصحاب 

مهارات كبي������رة.

الشمري: نجاح كبير


