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 ڤيڤا لالتصاالت في االختبار األول أمام البناي 

 شباب سلوى يقهر األرسنال والحرباوي يتفوق على الناهض في الروضان

 انطالقة وترقب 

 قتال على الكرة

 فرصة ضائعة امام املرمى 

 احد الالعبني يسدد الكرة على املرمى  احلكم الدولي سعد كميل يسلم اجلائزة ألحد احلضور  حارس املرمى يتسلم جائزة أفضل العب 

 تشلسي يتأهل في جمعية الفردوس 

 الوحدة يفوز على ماجيك في «الكندري»

 انطلقت دورة جمعية الفردوس الرمضانية لكرة 
القدم على مالعب مركز العارضية حتت رعاية محافظ 
الفروانية الفريــــق عبداحلميد احلجي ومتكن فواز 
دهيم من الفــــوز على ميالن ٣-٢ بركالت الترجيح 
في انطالق البطولة التي تختتم الثالثاء املقبل. كما 
تأهــــل الى الدور الثاني بوكا بفوزه على نواف جزا 
١-٠ وابوســــالم بعد الفوز على اي سي ميالن ٣-٢ 
وفاز تشلســــي على االبطال ٢-١ وفهد احلربي على 
الدكتور نشــــأت ٤-٠. وقال عضو اجلمعية ومدير 
البطولة محمود الرشيدي ان اللجنة املنظمة قررت 
زيادة عدد الفرق من ٣٢ الى ٦٤ بســــبب رغبة ابناء 

املنطقة في املشاركة.

  مشيرا الى انه بسبب زيادة عدد الفرق ولضيق 
الوقت واالرتباط بانهاء الدورة الثالثاء املقبل قررت 
اللجنة ان يكون وقت املباريات ١٠ دقائق مقسمة على 
شوطني أي كل شوط ٥ دقائق على ان تكون املباراة 
النهائية ٢٠ دقيقة مبينا انه في اليوم االول والثاني 

ستكون هناك ١٦ مباراة مقسمة على املالعب.
  واضاف الرشيدي ان اجلمعية وفرت جوائز قيمة 
للفــــرق وهي عبارة عن ١٢٠ دينــــارا لكل العب من 
الفريق الفائز باملركز االول و٨٠ دينارا للمركز الثاني 
باالضافة الى افضل العب وافضل حارس، مضيفا ان 
اجلمعية لم تنس دور اجلمهور في اجناح الدورات 

ومتيزها لذلك اعدت جوائز للجمهور. 

 تنطلق اليوم منافســـات الـــدور الثاني من 
دورة جاســـم الكندري الرمضانية لكرة القدم 
والتي تقام على ملعب الهيئة العامة للشباب 
والرياضة مبنطقة مشـــرف حيث تقام مساء 
اليوم ٨ مباريات فيلتقي الوحدة مع رجا سليم 
والشـــهيد عبداهللا النصار مـــع امللك وفريق 
احملامي عبدالرزاق الكندري مع حجي عبدالكرمي 
والرميثية مع شـــباب الفحيحيل والقبس مع 
فريق املرحوم مرزوق محمد وعلي الشيخ مع 
عبداهللا اكبر وديوانيـــة العتيبي مع عبداهللا 
عبدالقادر الرفاعي واحلساوي مع فريق املرحوم 

سليمان الرومي.

  وقد اســـفرت نتائج اليوم الثاني عن فوز 
فريق رجا ســـليم على فريق املرحوم عبداهللا 
الشمروخ ٢-١ وبنفس النتيجة فاز الوحدة على 
ماجيك هوم العقارية وفريق الشهيد عبداهللا 
النصار على فريق املرحوم غسان العتيبي كما 
جنح فريق امللك في إقصاء هولندا بعد ان تغلب 

عليه بهدف لالشيء.
  من جهته اشاد إبراهيم السكني رئيس اللجنة 
املنظمة باجلهود الذي يبذلها راعي الدورة النائب 
السابق جاسم الكندري وإعداده للقاء املرتقب 
بني نواب مجلس االمة ونواب احلكومة والذي 

سوف يقام في ختام الدورة. 

 الروضان: تطور دائم
  

  اكد عبداللطيف الروضان أمني عام مجلس الوزراء ان فلسفة دورة 
الروضان تنحصر في املزج بني جميع األنشـــطة في حدث رياضي 
يلتف حوله الكثير من فئات املجتمع، مشـــيرا الى ان الروضان ال 
تهتم باألنشطة الرياضية فقط، مؤكدا ان هناك اهتماما باألنشطة 
االخرى كالنشاط االجتماعي وهو ما دفع اللجنة املنظمة على حد 
قوله الى دعم املشروع اخليري بيت عبداهللا لرعاية األطفال املصابني 
باألمراض املستعصية. واثنى الروضان على الصورة املتطورة التي 
تظهـــر عليها الدورة العام احلالي، الفتا الى ان التطور اصبح أمرا 

حتميا وضروريا ملواكبة تطورات جميع األنشطة من حولنا. 

 العيد: التعاون سر النجاح 
  

  قـــال توفيق العيد عضـــو اللجنة املنظمة أن 
ارتباطه بالدورة بدأ منذ انطالقتها في ســـنواتها 
األولى على املالعب الرملية املكشوفة، مؤكدا انه 
كان صاحب فكرة نقل مباريات الدورة الى مركز 
شباب الدعية عندما كان رئيسا له. وبني العيد ان 
من عوامل جناح اللجنة املنظمة حرص العاملني 
فيها على إجناز العمل بروح الفريق الواحد. وأكد 
ان دورة الروضان ارتبطت بالعديد من األســـماء 
البارزة وذكر منها الشهيد فهد األحمد الذي وصفه 
بأكبر الداعمني لدورة الروضان، كما استذكر الدور 
الكبير الذي قام به املرحوم حسن كمال في خروج 

الدورة الى النور.

 بنيان والفضلي ضيفا الديوانية 
  

  تستضيف ديوانية الروضان اإلعالمي محمد بنيان 
العب القادســـية الســـابق واحمد الفضلي املذيع بقناة 
ســـكوب حيث يتحدثان عن دور الرياضة واإلعالم في 
دعم قطاع الشباب وسينضم بنيان والفضلي الى فريق 
محللي الديوانية الذي يضم صالح العصفور وفواز بخيت 
واسامة حسني وحســـني اخلضري الى جانب اإلعالمي 

عبدالعزيز عطية.
  ويعد بنيان من الرياضيني الذين يحرصون عل متابعة 
كرة الصاالت وحتديدا دورة الروضان التي يراها من أفضل 
الدورات الرمضانية ملا تتميز به من حسن التنظيم فضال 
عن استقطابها مجموعة من الفرق واملنتخبات العاملية 

من خارج الكويت.

 أبدى جمهور الدورة إعجابه بالفقرات املتميزة والتغطية الرائعة لبرنامج 
ديوانية الروضان الذي يقدمه عبدالعزيز عطية.

  فاز الطفالن علي حسني ومحمد دشتي في مسابقة حوش العارضة 
وحصل كل منهما على ٥٠ دينارا قيمة اجلائزة املالية. 

ــابع عبدالعزيز العازمي حارس  ــال جوائز أفضل العب في اليوم الس   ن
ــارع من فريق  ــلوى وماجد عاطف من فريق احلرباوي وبدر ش ــباب س ش

الشهيد جيرمان املطيري.
  قدمت اللجنـــة املنظمة درعا تكرميية الى حمود فليطح عضو اللجنة 
االنتقالية األسبق الحتاد كرة القدم الذي حل ضيفا على برنامج الديوانية.  

 مشاريع الكويت يتغلب بصعوبة على ديوانية الغانم 

 فوز كبير لديوانية الشامسي على الندروڤر في «الشايع» 

 «الشرطة» يوقف مسيرة الكاظمي في المشاري 
 حقق فريق احتاد الشرطة الرياضي فوزا ثمينا على فريق املرحوم 
شـــاكر الكاظمي ١-٠ سجله أمين هاشـــمان عن طريق قذيفة قوية 
ســـكنت الزاوية اليمنى ملرمى فريق شـــاكر الكاظمي. وبذلك تأهل 
احتاد الشرطة إلى دور ثمن النهائي بدورة الشهيد يوسف املشاري 
والتي تقـــام حتت رعاية وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد على 
صالة هالل فجحان املطيري بنادي القادسية خالل الفترة من ٣ إلى 
١٦ رمضان اجلاري. ويلتقي احتاد الشرطة مع فريق أحمد بن حسني 
الرومي في املبـــاراة املقبلة بعد أن فاز األخير على فريق الفجر في 
الدور التمهيدي، كما فاز على فريق الشهيد فهد األحمد بهدف خالد 
محمود. وشهدت مباراة اجليش وديوانية العمر خمسة أهداف حيث 
أمطر العمر شباك منافسه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد سجلها 
محمد أبوجريشة وأميد غالمي وحســـام صادق وكمال عبدالعزيز 
حارس املرمى. وحصل على جائزة أفضل العب في املباريات الثالث 

أحمد بن حيد من فريق املرحوم شـــاكر الكاظمي وصالح عوض من 
فريق يوسف فالح وسعد الشمري من ديوانية العمر، وقام بتوزيع 
اجلوائـــز على الالعبني الفائزين عبداحملســـن الرشـــيد من قيادات 
البنك الوطني والعقيد رميان الرميان من االحتاد العسكري وفارس 
عبدالرحمن الفارس. من جانب آخر دخلت مباريات البطولة مرحلة 
حرجة من خالل مواجهات دور الستة عشر خاصة بني الفرق املرشحة 
للوصول للنهائي واملنافسة على اللقب حيث يلتقي فريق الوطنية 
لالتصاالت مع فريق اجلهراء وهي مباراة قوية ومرشـــحة لالثارة 
والنديـــة ومن املتوقع أن تظل نتيجتهـــا معلقة حتى النهاية حيث 
يضم كل فريق عددا من النجـــوم ذوي اخلبرة واملهارة، كما يلتقي 
فريق خالد املســـباح مع احلرس الوطني وتقام املباراة الثالثة بني 
الفائز من لقاء الشهيدة اســـراء القبندي ونظارات حسن مع الفائز 

من مباراة احلرباوي والتسهيالت التجارية. 

 الدورة  من 

أهداف نظيفــــة وجنوم الروضة 
علــــى اكادميية اجيــــال وكاظمة 
على برشــــلونة بثالثــــة أهداف 
مقابل هدف. وفي بطولة املناطق 
فاز قطعة (٢) على كيفان بأربعة 
أهداف مقابل ثالثة واخلالدية على 
جنوب السرة بثالثة أهداف نظيفة 
واجلابرية على قطعة (١) بثالثة 

أهداف لالشيء.

  الموسى: مولع بدورة الشايع

  استضاف استديو حتليل دورة 
الشــــايع والذي يــــذاع على قناة 
ســــكوب من تقدمي خالد إبراهيم 
وإعداد احمــــد عبداللطيف جنم 
نادي النصر احلالي والقادســــية 
السابق عبدالرحمن املوسى الذي 
حتدث عــــن ذكرياته في الدورات 
الرمضانية مشيرا الى انه حريص 
على متابعة دورة الشايع والتي 
لها ولع خاص عنده ملا تتمتع عن 
الفرق  الدورات في اجتذاب  بقية 
القوية وايضا حرصهم على إقامة 
بطولتني للبراعم واملناطق وذلك من 
منطلق اهتمامهم بالناشئني وأيضا 

مشاهدة جنوم الزمن القدمي.

 جذبــــت دورة الشــــايع لكرة 
الصاالت انظار اجلميع في يومها 
السادس الذي ارتفعت فيه وتيرة 
املنافسة التي اشتعلت بني الفرق 
 BMW املنافسة حيث جنح فريق
بنجومه احملترفني الهولندي جيرمن 
ساحر كرة الصاالت ومواطنه اوري 
في االطاحة بفريق ديوانية احلمر 
في لقاء غاية من اإلثارة واملتعة 
واملهارات الفنية التي استمتع بها 
اجلماهير طوال شــــوطي املباراة 
والتي انتهت بفوز BMW بهدفني 
لالشيء سجلهما الهولندي جيرمن 
وجاسم العويصي في حني لم يكن 
ديوانية احلمر صيدا سهال حيث 
تبادل الهجمات مع الفريق الفائز 
عن طريق عادل توفيق واســــعد 

اجلميل ونواف عودة.
  فيما حقــــق فريــــق ديوانية 
الشامســــي فــــوزا كاســــحا على 
الندروڤر ٥-١ في مباراة من طرف 
واحد ملصلحة الشامسي الذي قدم 
عرضا قويا نال به بطاقة التأهل عن 
جدارة وسجل أهدافه محمد فهاد 
هدفني ويوســــف الصقر وفيصل 
الرفاعي وجاسم الشامسي (هدف 

الرومي وفيصل الغريب وســــالم 
البلوشــــي واحلــــارس يعقــــوب 

املصباح.
  وأسفرت نتائج بطولة البراعم 
في يومها األول عن فوز القادسية 
الشــــطي بهدفني لالشــــيء  على 
والســــاملية على الكندري بثالثة 

علي الصــــراف بعده ادرك ناصر 
العمران هدف التعادل وقبل نهاية 
املباراة بثوان خطف محمد شهاب 
هدف الفــــوز لفريقه الذي حصل 
مبوجبه على بطاقة التأهل بعد ان 
قدم العبوه مستوى جيدا خاصة 
في الشوط الثاني بعد تألق احمد 

لكل منهما) في حني سجل لالندروڤر 
عادل فاضل من ركلة جزاء.

  في حني جنح فريق مشاريع 
الكويت في اخلروج فائزا بصعوبة 
على ديوانية الغامن ٢-١ في لقاء 
حماسي ومثير بني الفريقني تقدم 
الكويت بهدف سجله  مشــــاريع 

السابع  اليوم   خلت منافسات 
لدورة املرحوم عبداهللا مشــــاري 
الروضــــان لكــــرة الصــــاالت من 
فــــرض املنطق  املفاجــــآت حيث 
نفســــه في مجموعــــة احلميضي 
وتأهل للدور الثاني شباب سلوى 
بفــــوزه على االرســــنال برباعية 
نظيفة واحلرباوي بتخطيه عقبة 
فريق املرحوم محمد الناهض ٣-١ 
واكتســــاح فريق الشهيد جرمان 
املطيري ملنافسه ديوانية املسباح 

برباعية نظيفة. 
  وجاءت مواجهة شباب سلوى 
مع األرسنال من طرف واحد حيث 
تسيدها الشــــباب من البداية الى 
النهاية ولم يتركوا مجاال لألرسنال 
لكي يسجل حتى ولو هدف شرفي. 
وسجل رباعية شباب سلوى محمد 
راشد وسامي عمر واحمد بوعلي 
هدفني، ورغــــم التفوق الهجومي 
اال ان حارسه  لشــــباب ســــلوى 
عبدالعزيز العازمي لعب دورا كبير 
ا في التصــــدي للهجمات القليلة 
التي حملــــت رائحة  لالرســــنال 

اخلطورة.
التغطية على  العازمي    واجاد 

العبيه وتأمني اخلط اخللفي من 
خالل خروجه من مرماه في الوقت 
املرتدة  الهجمات  املناسب ليفسد 
لالعبي االرسنال التي كانت تأتي 
عن طريق عمر العنزي وحســــن 

خضر ومهدي احمد. 
فــــي مجملها  املباراة    وجاءت 
الطرفني وان كانت  ســــريعة من 
كفة شباب سلوى ارجح باعتباره 
الفريق األفضل تنظيما داخل امللعب 
واألكثر إصرارا على التسجيل وعدم 
إهدار الوقت في التمريرات العرضية 
غير املؤثرة وهو اخلطأ الذي وقع 

فيه العبو االرسنال.
  وتكــــرر الســــيناريو ذاته في 
املباراة الثانيــــة التي تفوق فيها 
احلربــــاوي ومتكــــن من حســــم 
مواجهته مع فريق املرحوم محمد 
الناهض بثالثة أهداف سجلها جنم 
املباراة االول خيراهللا سعد هدفني 
واحمد نخلة هدفا واالخير كان من 
جنوم املباراة في الشــــوط االول 
ومتكن من تســــجيل الهدف االول 
لفريقه من تســــديدة صاروخية 
اعادت لألذهان الفترة الذهبية التي 
لعب خاللها للنادي األهلي املصري. 

فريق الشــــهيد جرمــــان املطيري 
أنفســــهم في مواجهة فريقهم مع 
ديوانيــــة املســــباح ومتكنوا من 
أربعة أهداف عن طريق  تسجيل 
عبدالعزيز العتيبي ومحمد املطيري 
وجمال املطيري وبدر شارع واالخير 
كان النجم االول للمباراة واستحق 
احلصول عل لقب أفضل العب ملا 
قــــام به من دور كبيــــر في قيادة 
فريقه واملساهمة في صنع معظم 
األهداف بفضل متريراته احلاسمة 
وقدرتــــه على املراوغة في أضيق 
املساحات. وتشتعل منافسات دورة 
الروضان وتصل الى قمة اإلثارة 
واملتعة عندمــــا يدخل فريق ڤيڤا 
لالتصاالت احد املرشحني للحصول 
على اللقب االختبار األول له في 
مجموعة كامكو بقيادة العبه الفذ 
اإليراني حيدريــــان وذلك عندما 
يواجه فريق املرحوم أوس البناي 
الذي تأهل للــــدور الثاني بفوزه 
الكندري. ويشــــهد  على عبداهللا 
اليوم أيضا مواجهتني قويتني بني 
اليحي وتشلسي والوحدة مع أمير 
القلوب. ويضم فريق ڤيڤا الثنائي 
اإليراني كاظم محمدي وعبيد الالزم 

واألخير يشارك في الدورة للمرة 
األولى وهو من أفضل العبي كرة 
الذين ظهروا في اآلونة  الصاالت 

األخيرة في إيران.
  ويتطلــــع جمهــــور الروضان 
ملشاهدة جنمهم املفضل حيدريان 
في ظهوره األول في الدورة خاصة 
بعد ان سحب البساط من جميع 
احملترفني في النسخة املاضية التي 
قاد فيهــــا فريق الزمردة القابضة 

للحصول على اللقب.
  ويراهن ڤيڤا على مهارة النجم 
احمللي مشاري النكاس وصالبة سيد 
موسوي احلارس األول للمنتخب 
الوطني لكرة الصاالت وحيويـــــة 
اسماعيـــــل دشتي املتخصص في 
رقابـــــة النجـــوم الكبــــار ونشاط 
عادل توفيق العــــب الصليبخـــات. 
وفي املواجهة الثانية التي جتمع 
اليحي مع تشلسي ستكون الكفة 
فيهــــا متأرجحة خاصة ان فريقه 
يضم العديد من الالعبني احملليني 
الذين يطمحون الى حتقيق الفوز في 
الظهور االول في الدورة والتمسك 

بفرصة التأهل الى الدور الثاني. 

وقدم احلرباوي الالعب اجلديد في 
دورة الروضان خيراهللا سعد الذي 
حرم من جائزة أفضل العب بسبب 
حصوله على الكرت االصفر لتذهب 
اجلائزة الــــى زميله ماجد عاطف 
الالعب االســــتعراضي في فريق 
احلرباوي.  ومتيز أداء احلرباوي 

املرمى واســــتغالل  امام  باجلدية 
تراجــــع العبــــي الناهض للخلف 
في التســــديدات بعيدة املدى بكل 
حرية التي سجل منها احلرباوي 
هدفني حمل توقيع نخلة وخيراهللا 
وهدف االخير يدخل ضمن قائمة 
اليوم  الدورة حتى  أفضل أهداف 

السابع.
  في املقابــــل لم يظهــــر فريق 
املرحوم محمد الناهض باملستوى 
الذي يؤهله للتأهل على حســــاب 
احلرباوي فاكتفي العبوه بتسجيل 
هدف واحد عن طريق علي السيافي.  
وقدم فريق احلرباوي أوراق اعتماده 

للدخول ضمن قائمة الفرق املرشحة 
للحصول على لقب الدورة ملا يضمه 
القدرة  من العبني مميزين لديهم 
على قيــــادة فريقهم نحو األدوار 
النهائية ومزاحمة الفرق املتسلحة 

بكتيبة احملترفني.
  وفي املباراة الثالثة فرض جنوم 


