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نبرة التحدي بدأت بين فريقي السلطتين التشريعية والتنفيذية

الوزراء والنواب يستعدون للقاء المرتقب في ختام »الكندري«

السابق  النائب  تش����هد دورة 
جاسم الكندري الرمضانية الثانية 
عشرة لكرة القدم بدءا من ال� 8:30 
مساء غد السبت يوما حاسما حيث 
س����تدور مواجهة ال����دور نصف 
الذي  النهائي واحلف����ل اخلتامي 
سيقام على صالة نادي اليرموك 
مبنطقة مش����رف والذي سيشمل 
الس����لطتني  املرتقب بني  اللق����اء 

التشريعية والتنفيذية وسيكون 
هذا اللقاء مسك ختام البطولة في 

نسختها الثانية عشرة.
ووفقا للبرنامج الزمني الذي 
اعدت����ه اللجنة املنظمة برئاس����ة 
إبراهيم سكني فإن احلفل اخلتامي 
سيبدأ في الثامنة والنصف مساء 
بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي 
بلقاء فريقي املصارف وزين، ويلي 

هذا اللقاء مباراة فريق الشهيد فهد 
االحمد وفيتو ثم يتقابل الفائزان 
لتحديد هوية بطل النسخة الثانية 

عشرة.
وبذلت اللجنة املنظمة جهودا 
كبيرة لتحقيق رغبات اجلماهير 
والتناغم مع حجم املنافسة التي 

عرفتها الدورة منذ انطالقتها.
وقد اع����دت اللجن����ة املنظمة 

برنامجا مالئما عامرا مبا يجذب 
انظار املتابعني ويحفزهم للزحف 
نحو صالة نادي اليرموك في منطقة 

مشرف ملتابعة احلفل اخلتامي.
وس����يكون احلدث االبرز في 
احلف����ل اخلتامي اللق����اء املرتقب 
بني فريقي النواب والوزراء رغم 
حدة التحدي الت����ي بدأت تخرج 
من معس����كر الفريقني، فالوزراء 

الكلمة  ان  يتوعدون ويؤك����دون 
العليا ستكون لهم، لكن معسكر 
النواب يؤكد هو اآلخر أن الكلمة 
تقال غدا في امللعب ولن يغلق على 
كالم الوزراء الذي ال يجدي شيئا، 
والالفت ان الفريقني يتكتمان على 
العبي فريقهما واعلنت السلطة 
التنفيذية بأنها ستعلن عن تشكيلة 

فريقها غدا.

ابراهيم سكني  اكد  من جهته، 
رئيس اللجنة املنظمة بأن اللجنة 
أمتت استعداداتها النطالق احلفل 
اخلتامي للدورة، وتناول س����كني 
القي����م الفنية لل����دورة وقال لقد 
شهدت منافس����ات قوية ومثيرة 
بني جميع الفرق، مشيدا بأن الفرق 
االربعة التي تأهلت للدور نصف 
النهائي تتمتع مبستويات فنية 

عالي����ة وتوقع ان تش����هد صالة 
نادي اليرموك غدا السبت ملحمة 
كروية بني الفرق االربعة التي تضم 

محترفني عامليني عرب واجانب.
ودع����ا س����كني اجلماهير الى 
احلضور والتواجد في صالة نادي 
اليرموك بوقت محدد، موضحا انه 
يثمن دور اجلماهير في احلضور 
التي  الدورة  اي����ام  واملؤازرة في 

مضت. واضاف بان هناك مفاجآت 
وجوائز قيمة للجمهور.

وعبر ع����ن ش����كره وتقديره 
ال����ى راعي ال����دورة النائب االول 
لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
املبارك على  الدفاع الشيخ جابر 
رعايته الكرمية للدورة كما شكر 
الشركات الراعية )بيضون وعسل 

املعجزة(.

تراجع واضح في أداء العبي الفليج الذين استسلموا 
بسهولة أمام حيوية ونشاط العبي البابطني. 

يتطلع امريكانا الى حتقيق فوز كبير على فريق 
احمد العمران لتأكيد تأهله للدور الثاني عبر املجموعة 
السادسة التي يتنافس فيها مع طلب الوليد والقادسية 
على حجز بطاقتي التأهل، بينما ستشهد املجموعة 
اخلامسة مواجهة صعبة للشاهد مع الوطن ولفريق 
عذبي الصباح أمام اخلليج للكابالت. امريكانا الذي 
سبق وان فاز على القادسية وخسر أمام الوليد لن 
يكون أمامه حل آخر سوى الفوز على العمران وبعدد 
وافر من األهداف حتسبا لتساويه في رصيد النقاط 
مع الوليد والقادسية. أما العمران ففقد حظوظه في 
التأهل بعد خسارتني أمام القادسية والوليد لتنحصر 
آماله في تقدمي عرض مشرف اليوم. وفي مباراة ال 
تقل أهمية سيرفع الشاهد شعار الفوز بأكبر عدد 
من األهداف عندما يلتقي الوطن سعيا وراء التأهل. 
اما الوطن فخرج من حسابات التأهل بهزميتني امام 

اخلليج للكابالت وفريق عذبي الصباح.

مشرفة بعد ان قدم عرضا طيبا امام الوطنية كان فيه 
الطرف األفضل. وفي املباراة الثانية رجح احملترفون 
كفة فريق نيسان البابطني في مباراته امام ديوانية 
الفليج املتسلح مبحترفني مصريني. وأحرز رباعية 
البابطني روجيرو وساندرو وتركي الصباح، وسط 

إمكاناته���م، وان كان تألق الالعب عبداهلل الفرحان 
يعد احلس���نة الوحيدة للفريق خالل مشواره في 
ال���دورة. وفي مواجهة أخرى ل���م تخل من اإلثارة 
والندي���ة، متكن الوطنية م���ن خطف نقطة التأهل 
أم���ام توصيل دوت كوم الذي ودع الدورة بصورة 

حقق فريق املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي 
العالمة الكاملة بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي 
على فريق السبيعي بخماسية نظيفة في املجموعة 
الثانية بدورة املرحوم عبداهلل مش���اري الروضان 
لك���رة الصاالت، التي انتزع فيه���ا الوطنية بطاقة 
التأهل بتعادله مع توصيل دوت كوم 2-2، كما تابع 
نيسان البابطني سلسلة عروضه القوية على حساب 
ديوانية الفلي���ج برباعية ضمن املجموعة الثالثة. 
وواصل فريق اخلرافي هوايته املفضلة في حتقيق 
االنتصارات وتقدمي املتعة للجمهور من خالل إبداعات 
هدافه االيطالي ادريانو الذي سجل هدفني في مرمى 
الس���بيعي وقدم ملسات فنية ساحرة تفاعلت معها 
اجلماهير. كما تألق من صفوف اخلرافي االيطالي 
دودو الذي سجل هدفًا وصنع اثنني ويثبت فريق 
اخلرافي مع كل مباراة، وانه اليزال املرش���ح األول 
لنيل اللقب واالحتفاظ به للعام الثاني على التوالي، 
رغم الصعوب���ات الكبيرة التي تنتظره في األدوار 
املقبلة. في املقابل اجتهد العبو السبيعي في حدود 

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

لقطة من املباراة التي جمعت الوزراء والنواب في النسخة املاضية

اإليطالي أوريانو محاوال املرور بالكرةاحتفال خاص بني العبني بأحد األهداف

أحد الالعبني مير بالكرة في طريقه للمرمى

صراع على الكرة بني الالعبني

احتكاك قوي بني الالعبني الستخالص الكرة

الوطنية يخطف نقطة التأهل أمام توصيل دوت كوم في »الروضان«
أمريكانا يرفع شعار الفوز أمام العمران واختبار صعب للشاهد

التسهيالت يفوز على العتيبي في »الشايع«
تنطلق اليوم منافسات الدور الثاني لدورة الشايع 
الرمضانية لكرة الصاالت واملقامة حاليا على صالة 
نادي كاظمة حيث تقام 4 مباريات حاسمة للمجموعة 
االولى بنظام خروج املغلوب، اذ يلتقي في املباراة 
االولى فريق ديوانية العبكل مع بي ام دبليو، واملصارف 
مع ديوانية العمر، والشهيد عبدالرازق بوشهري مع 
فريق املرحوم حمد العسعوسي، والوطنية لالتصاالت 

مع الشهيد عبداهلل العمر.
في املب���اراة االولى يدخل فريقا ديوانية العبكل 
وبي ام دبليو املباراة بطموح مشترك وهو حتقيق 
الف���وز للتأهل الى دور ال���� 16 وكان فريق ديوانية 
العبكل قد تأهل الى الدور الثاني بعد تخطيه عقبة 
املرح���وم ناصر الناجم في ح���ني تأهل فريق بي ام 

دبليو بعد فوزه على فريق الفوزان.
وفي املباراة الثانية يس���عى فريق املصارف الى 
مواصلة انتصاراته عندما يواجه ديوانية العمر الذي 

يطمح ايضا لتخطي عقبة املصارف.
وف���ي املباراة الثالثة تبدو الكفة متس���اوية بني 
فريقي الشهيد عبدالرازق بوشهري مع فريق املرحوم 
حمد العسعوسي حيث يسعى الفريقان الى حتقيق 

الفوز للتأهل الى الدور ال� 16.
وقد فجر فريق التسهيالت اولى مفاجآت الدورة 
وذل���ك بعد ان قلب النتيج���ة ملصلحته على فريق 

املرحوم طه العتيبي بالفوز عليه 1-4.
وبذلك ثأر من خسارته في لقاء الذهاب 2-1

وفي املباراة الثانية، جنح فريق ديوانية العربيد 
في التأهل الى الدور الثاني بعد تخطيه فريق املرحوم 
سالم الرخيمي 5-1 في مباراة من جانب واحد ملصلحة 
ديوانية العربيد الذي اعتمد على سرعة التحول من 

الدفاع الى الهجوم.
وفي املباراة الثالثة حقق فريق رجل فوزا كاسحا 
على بن جبلة 7-1 منح���ه بطاقة التأهل الى الدور 
الثاني بعد ان قدم العبوه االيرانيون كرميي وعظيمي 
وغالمي ونادري عرض���ا قويا امتعوا به اجلماهير 
حيث جنحوا في استغالل جميع الفرص التي الحت 
لهم وجاءت االهداف السبعة عن طريق رضا نادري 
3 اهداف وغالمي وحس���ن كرميي لكل منهما هدفان 
في حني سجل هدف بن جبلة الهدف الوحيد يوسف 

القصار.
وفي املباراة الرابعة تأهل فريق فنايل بعد فوزه 
على استراليا 3-1 في لقاء قوي وحماسي من جانب 

الفريقني.
بدء فريق فنايل التهديف عن طريق الروماني باتري 
ثم اضاف عبداهلل جاسم وباشا الهدفني الثاني والثالث 
في حني س���جل هدف استراليا الوحيد عبدالرحمن 

الطويل.

هاربر يحّطم كيان في »المهندسين«

انطالق دورة كاسكو اليوم

ش���هد اليوم الثالث من دورة جمعية املهندسني الرمضانية 
الرابعة حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح منافسة قوية بني الفرق املتبارية.
وفي أولى مواجهات اليوم متكن الكندري من الفوز بشق األنفس 
على شعيب يونايتد 3-2 في مباراة كان السجال فيها حاضرا 
بني الفريقني ولم حتسم إال في اللحظات األخيرة لصالح الكندري 
الذي سجل أهدافه أسامة أحمد )هدفني( وعبداهلل الشمري )هدفا( 

بينما سجل للكندري صالح عبدالواحد وفيصل الغريب.
وفي املباراة الثانية اس���تطاع هاربر حسم األمور لصاحله 

ودك مرمى كيان بثالثية نظيفة.
وفي املواجهة الثالثة لم يكن العبو مورينيو مدريد في يومهم 

وخسروا 1-3 من فريق ركن.
من جهته عّبر املنس���ق العام لل���دورة عبداهلل اخلالدي عن 
سعادته لعدم وجود أي انس���حابات في الدورة والتزام الفرق 

باحلضور املبكر.

تقام اليوم النسخة الرابعة على من بطولة »كاسكو« الرمضانية 
خلماسيات كرة القدم داخل الصاالت والتي تنظمها الشركة الكويتية 
خلدمات الطيران وتس���تضيفها الصالة املغطاة في نادي خيطان 
في الثامنة والنصف مساء برعاية خالد الدويسان رئيس مجلس 

االدارة والعضو املنتدب.
وتقام البطولة بنظ���ام الدورات املجمعة ليوم واحد وبطريقة 
خروج املغلوب حيث يشارك في البطولة »ثمانية« فرق تتنافس 
فيما بينها من اجل اقتناص لقب النسخة الرابعة من الدورة التي 
تنظمها وتشرف عليها اللجنة االجتماعية والثقافية احدى اللجان 
املنبثقة من الشركة الكويتية خلدمات الطيران وتأتي الدورة استكماال 

لسلسلة من البرامج واالنشطة التي تنظمها اللجنة.
يشرف على تنظيم البطولة رئيس اللجنة االجتماعية والثقافية 
فيصل الشعالن الذي اكد ان االستعدادات اكتملت النطالق البطولة 
وانه مت رصد جوائ���ز قيمة للفائزين االول والثاني باالضافة الى 

جائزتي احسن العب واحسن حارس مرمى.
وكشف عن ان البطولة سيديرها طاقم حتكيمي مميز من حكام 
احتاد كرة القدم في ظل حرص اللجنة التنظيمية على خروج البطولة 
في ابهى صورة، وطالب الشعالن الالعبني بااللتزام بالروح الرياضية 

والقوانني املنظمة للعبة وتقدمي افضل املستويات الفنية.
ودعا الشعالن اجلماهير احملبة للعبة الى احلضور الى الصالة 
واالس���تمتاع بوجبات كروية دسمة في جو اسري مميز من خالل 
يوم ترفيهي رياضي حافل بالعديد من املفاجآت الس���ارة التي لم 
تنس اللجنة املنظمة ان يكون للجمهور نصيب منها حيث سيتم 

توزيع جوائز قيمة على اجلماهير من خالل السحب العلني.

لقطات من الدورة
شاركت اللجنة املنظمة األطفال احلاضرين 
مع عائالته����م االحتفال بالقرقيعان في اليوم 
اخلامس عشر للدورة، حيث سمحت اللجنة 
بتواجد األطفال داخل امللعب بعد انتهاء املباراة 

الثانية لتقوم بتوزيع القرقيعان عليهم.
شارك جاس��م ذياب مدير املنتخبات الوطنية 
باحت��اد كرة اليد في تق��دمي جوائز أفضل العب 
بعد ان حل ضيفا على الدورة في يومها اخلامس 

عشر. 

نال جوائز أفضل العب في اليوم اخلامس 
عشر عباس زينل من نيسان البابطني، وفرحان 
سعد العب توصيل دوت كوم وعبداهلل الفرحان 
العب السبيعي حيث حصل الالعبون الثالثة على 
اجهزة موبايل مقدمة من سامسونغ البابطني. 
ُحرم الالعب املصري احمد يس��ري محترف 
الوطنية من جائزة أفضل العب في مباراة فريقه 
أمام توصيل دوت كوم بسبب حصوله على البطاقة 

الصفراء. 


