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32 فريقًا في دورة الجابرية

أعلنت اللجنة املنظمة لدورة اجلابرية الرمضانية لكرة الصاالت 
عن إغالق باب التسجيل على  32 فريقا بحضور رئيس اللجنة املنظمة 
سعيد أسيري ونائبه عباس دش���تي واملنسق العام محمد عيسى، 
ومندوبي الفرق املشاركة في الدورة التي ستنطلق 17 رمضان على 

صالة مدرسة فهد الدويري مبنطقة اجلابرية.
وأعرب أسيري عن تقديره للفرق التي سارعت بالتسجيل وقدم 
اعتذاره للفرق التي لم تتمكن من التس���جيل الكتفاء اللجنة بالعدد 
املطلوب هذا العام. وكشف أسيري عن تنظيم اللجنة لدورة البراعم 

للركالت الترجيحية متزامنة مع موعد انطالق دورة الكبار.

احد سعداء احلظ يتسلم جائزته

املنافسة الشديدة طابع مباريات دورة الشايع

املباريات حفلت بالندية واإلثارة

صراع قوي لالستحواذ على الكرة

تأهل اليوسف وحسن كمال والمسباح إلى الدور الثاني في الروضان

ضرب فريق املرحوم حسن 
كمال بقوة في الظهور االول له 
بدورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان لك���رة الصاالت حيث 
اكتسح ديوانية السهيل 6-1 في 
مجموعة أميركانا التي ش���هدت 
فوز اليوسف على العمران 3-4 
بركالت الترجي���ح فيما تخطى 
فري���ق املرحوم حامد املس���باح 

عقبة التعاون 2-4.
الى  اليوسف  ولم يكن تأهل 
الدور الثاني سهال حيث جلأ الفريق 
ال���ى ركالت املعاناة الترجيحية 
ليحسم مواجهته مع العمران بعد 
انتهى وقتها االصلي بهدفني  ان 
لكل فريق.سجل لليوسف جواد 
صبيح ومحمد بوعباس فيما ادرك 
التعادل للعمران علي السلمان 

وفهيد الشمري.
املباراة ندية كبيرة  وشهدت 

من الفريقني وتب���ادل الهجمات 
وبرز من صفوف اليوسف الالعب 
االستعراضي عماد صبيح الذي 
العمران بفضل  ارهق مدافع���ي 
مهارات���ه الفني���ة الرفيع���ة في 
حني لعب يوسف اخلالدي دورا 
كبيرا في احلفاظ على توازن أداء 

اليوسف دفاعا وهجوما.
في املقابل خطف االنظار في 
النش���ط  الالعب  العمران  فريق 
صالح جاس���ر الذي أمطر مرمى 
اليوس���ف بوابل من التسديدات 
الصاروخية التي رصدت احداها 

شباك احلارس حيدر رضا.
في حني قام حارس العمران 
عم���اد القريني ب���دور كبير في 
احلفاظ على امال فريقه في الفوز 
حتى ركالت الترجيح. وس���جل 
ركالت اليوسف محمد بوعباس 
وعمر بويابس ويوسف اخلالدي 

ويوسف رضا. واحرز للعمران 
علي الس���لمان ومحمد املس���فر 
وصالح جاس���ر واخفق الالعب 

عمران احمد.
وفي مباراة ال تقل اثارة واجه 
فري���ق املرحوم حامد املس���باح 
صعوبات كبي���رة للتغلب على 
فريق التعاون الذي يؤدي بشكل 
جماع���ي منتظم.وبادر التعاون 
بالتسجيل عن طريق مصطفي 
اشرفي الذي ترجم سيطرة فريقه 
املطلقة على مجريات االمور في 

الشوط االول.
ووسط سيطرة التعاون على 
املباراة متكن العب املسباح بدر 
املكيمي من ادراك هدف التعادل 
لفريقه ث���م اضاف زميله فرهاد 
الهدف الثاني مع بداية الش���وط 

الثاني.
وقضى الهدف الثالث للمسباح 

الذي س���جله فيصل حجي على 
الذين  التعاون  معنويات العبي 
لم يحالفهم التوفيق في الكثير 
من الك���رات اخلطرة التي الحت 

لهم امام مرمى املسباح.
واستطاع مصطفى اشرفي ان 
يسجل الهدف الثاني للتعاون قبل 
ان يضي���ف فرهاد الهدف الرابع 
للمس���باح لتنتهي املباراة بفوز 
فريقه برباعية ليتأهل الى الدور 
الثان���ي بينما خرج التعاون من 
الدورة بعد ان قدم أداء مش���رفا 
استحق عليه حتية اجلمهور عقب 

املباراة.
وجاءت املب���اراة الثالثة من 
طرف واح���د حيث فرض فريق 
املرحوم حس���ن كمال سيطرته 
مبكرا ودك مرمى ديوانية السهيل 
بستة أهداف سجلها جنم املباراة 
االول عبداهلل س���بتي )هدفني( 

وهدف لكل من احمد ابل وعلي ابل 
وحميد البلوشي ونايف الشجاع، 
في حني احرز هدف السهيل العبه 
حمد السهيل.  ومتيز أداء حسن 
كمال باجلماعية واالصرار على 
التس���جيل من أنصاف الفرص 
وتألق في املباراة عبداهلل سبتي 
الذي شكل ازعاجا دائما لالعبي 
السهيل بفضل حتركاته النشطة 
وسيطرته على الكرة حتت ضغط 

الرقابة الفردية.

نشأت يتحدى الدعية

يدش���ن فري���ق الوطني���ة 
النس���خة قبل  لالتصاالت بطل 
املاضية مش���واره في مجموعة 
اخلليج للكابالت مبواجهة فريق 
املرحوم إبراهيم بن حيدر فيما 
يلتقي في املباراة الثانية د.نشأت 
مع الدعية وفريق احلجيالن مع 

ديوانية اخلضر.
وس���تحظى مباراة الوطنية 
وبن حي���در مبتابعة جماهيرية 
كبيرة خاصة ان الوطنية يضم 
بني صفوف ثالثة مصريني وهم 
أمين إبراهيم وخالد محمود واحمد 
يسري وهم من أفضل العبي كرة 
الصاالت على املستوى العربي.

أبرز  ابراهيم من  ويعد امين 
الالعب���ني الذي���ن ش���اركوا في 
الروضان في املوسمني املاضيني 
وسبق له ان لعب في السد القطري 
وهو مصنف حاليا رقم 26 على 
العالم بني محترفي كرة الصاالت.
وميتاز هذا الالعب بقدرة فائقة 
على املراوغة وتسجيل األهداف 
من أنصاف الفرص، ويكون امين 
ثنائي���ا متفاهما مع زميله خالد 
محمود الذي لعب معه أيضا في 

السد القطري.

مروي يشيد بتجربة الفرق المحترفة
سيكون جنم الساملية السابق واملنتخب الوطني علي مروي 
ضيفا جديدا على ديوانية الروضان اليوم التي تبث على تلفزيون 
الوطن حيث سينضم مروي الى فريق محللي الديوانية الذي 
يضم صالح العصفور وفواز بخيت وأس����امة حسني وحسني 
اخلضري باإلضافة الى اإلعالم����ي عبدالعزيز عطية. وارتبط 

مروي بدورة الروضان منذ انطالقتها في سنواتها األولى.
واكد مروي ان استقدام املنتخبات والفرق العاملية من اخلارج 
سيؤدي الى ارتفاع املستوى الفني للدورة مما سيعود بالفائد 
على الالعبني احملليني الذين يس����تفيدون كثيرا من االحتكاك 

مع احملترفني.

خلف: األكثر انتشارا
يحرص احمد خلف مدرب العربي لكرة القدم على احلضور 
يوميا الى صالة الشهيد فهد االحمد بالدعية ملتابعة منافسات 
الدورة، ويقول انه مرتبط بهذه الدورة منذ نشأتها عام 1980، 
وكان يش����ارك فيها كالعب، واالن يتابعها بعيون املدرب، 
كما انه حريص على لقاء اصدقائه من محبي العربي خالل 

وجوده في مدرجات الصالة.
وعن دورة هذا العام اشاد خلف بفكرة استقدام منتخبات 

وفرق خليجية للمشاركة في النسخة احلالية. 
وأبدى خلف إعجابه باألفكار اجلديدة التي تطرأ سنويا 

على الدورة.

من الدورة
حرص راعي الدورة فيصل الشايع على متابعة املباريات 

وتفقد أحوال جلان الدورة واالطمئنان على سير عملها.
أبدى حمد الصانع إعجابه الشديد بالتنظيم الرائع الذي تشهده 

الدورة.
تقام اليوم 3 مباريات في بطولة املناطق في يومها الثاني حيث 
يلتقي فريق قطعه )5( مع اليرموك، والسرة مع العديلية، 

وخيطان مع قطعة )3(.

الوطنية لالتصاالت يبدأ مشواره بمواجهة بن حيدر اليوم

العمر يلتقي السمحان والعيسى مع فيصل

نظارات الجميل يقهر السند وسنيار يفوز على األحمد في »الشايع«
سنيار مبحترفيه اإليرانيني فوزا 
كبي����را على فري����ق األحمد 0-5 
سجلها فادي سهيل ومجيد مالزم 
لكل منهما هدفان واسماعيل اسفاه 
هدفا. وجاءت املباراة قوية وسريعة 
من جانب س����نيار ال����ذي امتلك 
العبوه زم����ام املباراة من بدايتها 

وحتى اطالق حكم املباراة صافرة 
النهاية.

وف����ي املب����اراة الثالثة متكن 
فريق علي الغامن من حجز بطاقة 
التأهل الى ال����دور الثاني بعد ان 
أمطر العبوه شباك فريق املرحوم 
ناصر الناجم بسبعة أهداف مقابل 

شهد اليوم اخلامس من دورة 
التي تقام  الشايع لكرة الصاالت 
على صالة نادي كاظمة الرياضي 
مهرجانا من األهداف حيث سجل 21 

هدفا خالل املباريات الثالث.
فف����ي املب����اراة األول����ى جنح 
فريق نظارات اجلميل في حتقيق 
فوز كاس����ح على فريق املرحوم 
عبدالعزيز السند بثمانية أهداف 
مقابل ال شيء في مباراة من جانب 
واحد ملصلحة الفريق الفائز الذي 
أدى فيه العبوه مباراة قوية عامرة 
بالندية واألهداف التي اس����تمتع 
بها اجلمهور وكان حسن االنتشار 
والهجوم املنظم من أسباب خروجهم 
بهذا الفوز الكبي����ر والتي جاءت 
عن طريق سالم العتيبي ومحمد 
العجمي وعبدالعزيز السعود لكل 
منهم هدفان وبدر شارع ومحمد 

يوسف لكل منهما هدف.
وفي املباراة الثانية حقق فريق 

هدف سجل األهداف محمد العجمي 
3 أهداف وعبداهلل س����الم هدفني 
واحمد حيدر هدفا ومحمد البلوشي 
هدفا في حني هدف الفريق اخلاسر 

سجله حمد املضاحكة.
وتقام اليوم 3 مباريات حيث 
يلتقي فريق الشهيد عبداهلل العمر 
مع فريق الشهيد حمد السمحان، 
وفريق الشهيد فهد األحمد مع فريق 
شركة اخلليج للكابالت، وفريق 
املرحوم عبداهلل العيسى مع فريق 

الشهيد يوسف فيصل.
 اس����تضاف استوديو حتليل 
دورة الشايع جنم نادي الكويت 
واملنتخب الوطني وليد علي الذي 
حتدث ع����ن ذكرياته مع الدورات 
الرمضانية عندم����ا كان صغيرا، 
مشيرا الى ان الكويت تتميز عن 
البل����دان اخلليجية بإقامة  بقية 
هذه الدورات التي يس����تمتع بها 

الشباب.

الحساوي يتأهل
 في »الكندري«

شهدت دورة جاسم الكندري 
لكرة القدم واملقامة حاليا مبلعب 
الهيئة مبنطقة مشرف قمة اإلثارة 
واملتعة ف���ي يومها األول حيث 
تأهلت 8 فرق إلى الدور الثاني 
القبس واملرحوم عبداهلل  وهي 
العتيبي  الرفاع���ي وديواني���ة 
واحلساوي وعلي الشيخ وسليمان 
الرومي وعبداهلل اكبر واملرحوم 

مرزوق محمد.
وتقام اليوم السبت 8 مباريات 
في املجموعة االولى حيث يلتقي 
الس���نيار مع ديوانية آل تركي 
وشباب مدريد مع السفير والسد 
م���ع الريدز وحج���ي محمد مع 

ديوانية الشطي.
وفي املجموعة الثانية يلتقي 
ديوانية بوخالد مع العنيد وفريق 
املرحوم سعد العبداهلل مع فريق 
املرحوم مساعد الزمامي ومالديني 
مع فريق املرحوم احمد غضني 

والرمادي مع كاتالونيا.

تأهل الجوهرة القابضة في »الزلزلة«
تتواصل اإلثارة واملتعة واملفاجآت في دورة الزلزلة 
الرمضاني���ة الثامنة لكرة القدم حتت رعاية النائب 

سيد يوسف الزلزلة املقامة على مالعب بيان.
وضرب اجلوهرة القابض���ة بقوة وأعلن انه من 
الفرق املرشحة للفوز باللقب بعد الفوز الكبير على 
الشهيد سيد باقر املوس���وي بثالثية نظيفة وجاء 
الفوز بفضل خبرة مدرب الفريق احمد خميس الذي 
اجرى تبديالت في املراكز بني الالعبني داخل امللعب 
ما غير من شكل الفريق وجعله اكثر تنظيما وانتاجا 

طوال الشوطني.
وفي منافسات املجموعة االولى تأهل أمل الكويت 
بشق األنفس على حساب f.p.s بهدف نظيف ومتكن 
قدساوي من دك مرمى ديوان الثويني بثالثة اهداف 
وتعتب���ر هذه النتيجة من مفاج���آت البطولة لقوة 
اخلاس���ر في الدورات الرمضانية وتكررت الثالثية 
مرة اخرى عندما فاز املرحوم عبداهلل الشمروخ على 

استراحة املطرافة بالنتيجة نفسها.
وفي املجموعة الثانية متكن املرحوم علي الصفار 
من بلوغ ال���دور الثاني بالفوز عل���ى هنكوك 1-2، 
وكعادتهم املدريديون اليتأهلون اال بنتيجة كبيرة 
وهذا ما فعله مدريد عندما واجه احلرباوي واخرجه 
بثالثية، وحصل نواف دشتي على العالمة الكاملة 
ف���ي الدورة بعد ان حقق اعلى نتيجة فوز في اليوم 

الثاني 4-0 على حس���اب املرحوم عبداهلل املزيدي، 
وفي كبرى مفاج���آت البطولة واقواها اخرج بن���ك 
اخلليج فريق »األنباء« ومتكن من الفوز عليه بهدف 

دون رد.
وقال رئيس جلنة التحكيم سيد الزلزلة ان التحكيم 
كان عادال ومرضيا حيث ان احلكام على مستوى عال 
من اخلبرة وان املهارات الت���ي ميتلكونها جتعلهم 
عل���ى دراية تامة بأمور التحكي���م وجتعل الالعبني 

يتقبلون قراراتهم.

وذكر الزلزلة ان مثل هذه البطوالت لها دور كبير 
في تنمية قدرات الالعبني وتعويدهم على املشاركة 
والتواصل مع اآلخرين، مشيرا الى ان التعاون بني 
أعضاء اللجن���ة املنظمة يحقق املزي���د من النجاح 
والتطوير وهذا ما ش���اهدناه ف���ي هذه الدورة وانه 

سعيد لكونه احد املنظمني.
وتوجه بالش���كر الى احتاد الك���رة لتعاونه في 
الدورات الرمضانية بتوفي���ر احلكام الدوليني ملثل 

هذه البطوالت.

لقطات من الدورة
استبعد صالح العصفور محلل ديوانية الروضان تكرار 
النتائج الكبيرة في االدوار املقبلة مؤكدا ان بعض الفرق لم 
تقدم كل امكانياتها نتيجة لسهولة مواجهات الدور االول.

حظي الطفل محمد الع��ون بتعاطف اجلمهور اثناء قيامه 
بتس��ديد الكرة نحو املرمى في مس��ابقة حوش العارضة حيث 
طالب اجلمهور مبنحه تسديدات اضافية لكي يتمكن من الفوز 
في املس��ابقة ولكن بعد عدة محاوالت غي��ر موفقة قام محمد 

املسند عضو اللجنة املنظمة مبنح الطفل محمد العون جائزة.
حرص خالد الشريدة العب نادي الكويت االسبق على 

حضور اليوم السادس للدورة.


