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اتحاد الشرطة يواجه بن حسين اليوم في دور الـ 16

ميالن فّجر مفاجأة بفوزه على القادسية في »المشاري«

املطيري لالستمتاع مبشاهدة 
منافسات الدورة.

الضويحي: أغنية وطنية

الفن���ان عبدالعزيز  وأثنى 
الضويحي على اللجنة املنظمة 
باختياره للمشاركة في دورة 
الشهيد يوس���ف املشاري من 
خ���الل أغنية من كلمات املقدم 
عبداحملسن املشاري وأحلانه 
وغنائ���ه قائال: لقد تش���رفت 
باختيار اللجنة املنظمة لي ألداء 
أغنية وطني���ة تخليدا لذكرى 
الشهيد يوس���ف املشاري في 
البطولة والتي ستشهد  ختام 
حضور قيادات وزارة الداخلية 
وعلى رأسهم الشيخ جابر اخلالد 
وزير الداخلية، مشيرا إلى أن 
اختيار املنظمني له ألداء األغنية 
البطولة بنسختها األولى  في 
تشريف كبير له ووسام يعتز 

ويفتخر به.
وأب���دى الضويحي إعجابه 
مبس���توى التنظيم ومستوى 
الفرق املش���اركة في البطولة 
أدائها  والتي متيزت بتط���ور 
من الناحي���ة الفنية وتطعيم 
الفرق مبحترفني اثنني وهو ما 
يعطيها طابعا خاصا يساهم في 
زيادة حدة املنافسة والوصول 
بالبطولة في النسخ املقبلة منها 
إلى مستوى أفضل من املستوى 

احلالي بكثير.

ندية ومنافس���ة قوية ما بني 
الفرق املش���اركة التي جتتهد 
النهائية  إلى األدوار  للصعود 
وهو ما يعطي للبطولة طابعا 
خاصا مييزها عن باقي الدورات 
املنافسة  الرمضانية بس���بب 

القوية. 
الوق���ت ذاته  مناش���دا في 
اجلماهير الرياضية باحلرص 
على التواجد في صالة فجحان 

مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة سعادته بتنظيم وزارة 
الداخلية بطولة العميد الشهيد 
أقدمت  يوسف املشاري قائال: 
الداخلي���ة على تنظيم  وزارة 
البط����ول���ة تخلي���دا للراحل 
الذي  الشهيد يوسف املشاري 
يعتبر مدرسة مت���كاملة تعلمنا 
منها ح���ب الوطن واإلخالص 
العم�����ل، وقد  والتفان���ي في 

زاملت���ه كالعب وإداري عندما 
كان رئيس��ا لنادي القادسية، 
وامتاز بتعاونه مع اجلمي����ع 
وأخذه بال���رأي والرأي اآلخر، 
وحب���ه للفانيل���ة الص����فراء 
وعش���قه للوط���ن، وه�����ذه 
البطولة تأت���ي تخليدا لذكراه 

العطرة.
وأش���اد باملس���توى الفني 
ال���ذي تش���هده البط���ولة من 

اليوم  الذهبي ويلتقي  واملربع 
فريق أحمد بن حسني مع احتاد 
الرياضي، ويوسف  الش���رطة 
الفالح مع ديوانية العمر والفائز 
م���ن أكادميية أجي���ال واملنيع 
والفائز من س���نيار ومنتخب 

الكويت للصاالت.

يعقوب: تخليد لشخصية وطنية

أبدى جاس���م يعقوب نائب 

الرياضة بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة بتوزيع اجلوائز على 
أفضل الالعبني ومت سحب عشرة 

كابونات جوائز للجمهور.

مباريات اليوم

تشهد منافس���ات الدورة 3 
لقاءات قوية بعد أن دخلت الفرق 
في املرحلة احلرجة لدور ال� 16 
أمال في الوصول إلى ربع النهائي 

حضرت املباريات بأداء الفرق 
املتنافسة وحاول العبو فريق 
القادسية التغلب على اس ميالن 
إال أنهم واجه���وا فريقا عنيدا 
ولم يوفقوا في ركالت اجلزاء 

الترجيحية.
وقام خالد الدويسان رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
الطيران »كاس����كو«  خلدم����ات 
وجاسم يعقوب مدير قطاع شؤون 

فجر مي���الن أولى مفاجآت 
بطولة الش���هيد يوسف ثنيان 
املش���اري الرمضاني���ة األولى 
الق���دم داخ���ل الصاالت  لكرة 
إثر تغلبه على القادس���ية 3 � 
1 بركالت اجل���زاء الترجيحية 
الوقت األصلي من  انتهاء  بعد 
املباراة بالتعادل السلبي من دون 
أهداف، وبذلك تأهل الفائز إلى 
ربع نهائي البطولة، ويلتقي مع 
الفائز من الوطنية لالتصاالت 
ونادي اجلهراء، وتغلب فريق 
التجاري���ة على  التس���هيالت 
احلرباوي 1 � 0 في إطار منافسات 
املجموع���ة األول���ى وصع���د 
التسهيالت إلى دور الستة عشر 
ليواجه فريق النظاراتي حسن 
بعد أن فاز األخير على الشهيدة 
إسراء القبندي 3 � 0، بينما فاز 
التسهيالت على احلرباوي 1 � 

.0
التسهيالت  وس���جل هدف 
مصطفى سمير وفاز بلقب أحسن 
العب احملت���رف التركي تومي 
كايرو حارس مرمى التسهيالت، 
كما فاز بلقب أفضل العب في 
املباراة الثالثة عمر جاسم العب 

القادسية.
ومتي���زت مباري���ات أمس 
باإلث���ارة والندي���ة وارتف���اع 
املس���توى الفن���ي خاصة من 
فريقي التسهيالت التجارية واس 
ميالن واستمتعت اجلماهير التي 

الكرة متر أمام املرمى قوة وإثارة في إحدى املباريات

الشيخ دعيج اخلليفة يسلم جائزة ألحد الالعبني بحضور العميد سند الرومي

حارس املرمى يتصدى لهجمة انفرادية

كرة رأسية على املرمى

»بالروزا« أصاب »القناص« في الحساوي المنيع مع فهد األحمد في ربع نهائي »بوخمسين«

تعادل الفريقان 1 - 1 في الوقت 
االصل���ي، وتع���ادال ايضا في 

الركالت الترجيحية 3 - 3.

ضرب فري���ق املنيع موعدا 
مع فريق الشهيد فهد االحمد، 
حيث يلتقيان اليوم في ختام 
الدور رب���ع النهائي من دورة 
بوخمسني الرمضانية الرابعة 
التي تقام على صالة عبدالعزيز 
اخلطيب في النادي العربي، فيما 
يلعب في الدور نفس���ه فريقا 

فونو والشامية.
ففي اليوم السابع، فاز املنيع 
على الرميثية 4 - 1، الش���هيد 
فهد االحمد على املرحوم سلمان 
الرومي 3 -0، فونو على جريدة 
النهار 2 - 0، والش���امية على 
التعادل  الفجر بالقرعة بع���د 

.4 - 4
املني���ع من هزمية  ومتكن 
الرميثية 4 - 1، بفضل محترفه 
الذي س���جل  التايلندي ناتي 
االه���داف االربع���ة، ولم ميهل 
العبو املني���ع خصمهم كثيرا، 
وشن عدد من الهجمات بقيادة 
جنمه فالح الشمري، الذي صال 
وجال في ارض امللعب وصنع 

3 من االهداف االربعة.
وفي اللق���اء الثاني، واصل 
فريق الشهيد فهد االحمد عروضه 
القوية وحقق فوزا كبيرا على 
فريق املرحوم سلمان الرومي، 
واستمر احملترف املصري وائل 
الدي���ب في تق���دمي العروض 
الدور  الى  اجليدة وقاد فريقه 
ربع النهائي بعد ان سجل هدفني 
الثالث  الهدف  قبل ان يضيف 

زميله رأفت السيد.
وفي اللقاء الثالث، خرجت 
جري���دة النه���ار م���ن الدورة 
بعد اخلس���ارة 0 - 2 على يد 
املرشح االقوى للقب البطولة 
فريق فونو، ووضح االرتباك 
على العبي النهار منذ انطالق 
الشوط االول، واستطاع محمد 
الشهالي من افتتاح التسجيل 
ف���ي الدقيقة الثالث���ة، قبل ان 
يضيف وائل عبداملنعم الهدف 

وفي اللقاء االخير، ودع فريق 
الدورة بعد خس���ارته  الفجر 
من الش���امية بالقرعة بعد ان 

الثاني في الدقيقة الس���ابعة، 
ويتحمل ح���ارس املرمى عماد 

ماجد مسؤولية الهدفني.

كشف فريق بالروزا عن وجهه املثير في دورة املرحوم شمالن عبدالعزيز 
احلس����اوي ال� 14 الرمضانية لكرة الصاالت عندما اكتسح فريق القناص 
8-1، بقيادة االيراني املتألق مجتبي معني الذي سجل سوبر هاتريك، فيما 
اضاف عمر اجلاس����ر هدفني لبالروزا، بينما اضاف االيراني محسن زاده 
الهدف الس����ابع لفريقه، واختتم ناصر املسند مهرجان األهداف بتسجيله 

الهدف الثامن. وسجل الهدف الوحيد لفريق القناص عبداهلل عودة.
وف����ي املباراة الثاني����ة التي جمعت فريقي الصفار واألزرق حس����مت 
الترجيحية املوقف لصالح فريق الصفار، بعد ان تعادال في الوقت األساسي 
1-1. وبدأ الصفار التسجيل عن طريق عباس شمساه. وقبل نهاية املباراة 

متكن العب فريق األزرق بدر العيدان من تسجيل هدف التعادل.
وخاض الفريقان ركالت الترجيح التي ابتسمت للصفار 4-2، ليصعد 

الى املرحلة الثانية بينما ودع األزرق الدورة مبكرا.
وقدم فريق الشركة الوطنية عرضا جميال أمام فريق يورغس بقيادة 

املصري جهاد عرفة ومواطنه اسالم محمد وجنح في هزميته 1-5.
وسجل اهداف الش����ركة الوطنية محمد عباس هدفني، ومثلهما لالعب 
احملترف املصري اسالم محمد الذي عاد لتسجيل الهاتريك لنفسه والهدف 

اخلامس للوطنية ومبهارة عالية.
وحفظ فريق يورغس ماء وجهه بتسجيله الهدف الشرفي عن طريق 

فهد العتيبي في الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة.
وضرب احتاد الش����رطة بقوة وبسداس����ية في مرمى شباب الشعب، 
مؤكدا أحقيته في املنافسة على لقب الدورة هذا العام، وشارك مع الشرطة 
احملترفان االيرانيان ابوالفضل س����يدي وأمني هاش����ميان، حيث تقاسما 

اهداف احتاد الشرطة.
ولم يتمكن ش����باب الش����عب من الصمود في وجه الشرطة وسجل له 
ش����اهني الهدف الوحيد بعد معاناة كبيرة طوال املب����اراة، ليودع الدورة 

مبكرا، ويترك املجال لالحتاد.

المصريون بمواجهة أبوهاجر في العتيبي ختام الدورة الرمضانية
 الثالثة لتنس الفتيات

للي���وم الثالث عل���ى التوالي تتواصل 
املنافسات في دورة صباح عبداهلل العتيبي 
الرمضانية األولى لكرة القدم في الس���اعة 
ال� 9 على ملعب جمعية املعلمني بالفحيحيل 
بحضور جماهيري كبير حيث س���تكون 

هناك 4 مواجهات في الدور األول.
وسيلتقي في املباراة األولى البلوشي مع 
الساهر وفي الثانية الشهيد حمود العنزي 
مع ميالن ث���م يواجه تركي نظيره نواف 
عايد ويختتم الي���وم مبواجهة املصريني 

مع أبوهاجر.
وأكد عضو اللجنة املنظمة للدورة بخيت 
العيدان على التزام الفرق واحلضور بالوقت 

املناسب وهو ما ساهم في قيام الدورة دون 
أي احتجاجات أو حدوث مش���اكل تعكر 
صفو الغرض األساس���ي من الدورة وهو 
لّم الش���باب الرياضي للتنافس الشريف 
مشيرا الى ان احلضور اجلماهيري حتى 
اآلن يعتبر مميزا ألن ال���دورة حديث�����ة 
الوالدة وحتتاج الى الوقت لكسب املزيد 

من اجلماهير.
واضاف العيدان ان راعي الدورة صباح 
العتيب���ي لم يقصر في توفير كل ما يلزم 
إلجناح البطولة من مالعب وحكام الدارة 
املباريات وجلان منظمة وكذلك جوائز قيمة 

للفرق واجلماهير.

بحضور الشيخة نعيمة االحمد رئيسة 
جلنة املرأة والرياضة في اللجنة االوملبية 
والش���يخ احمد اجلابر العبداهلل رئيس 
االحتادي���ن الكويت���ي والعربي للتنس 
ادارة االحتاد اختتمت  واعضاء مجلس 
الدورة الرمضانية الثالثة للتنس للفتيات 
التي نظمته���ا جلنة امل���رأة والرياضة 
بالتعاون مع احتاد اللعبة وعلى مالعبه 

والتي انطلقت في 25 اجلاري.
واسفرت النتائج النهائية للدورة عن 
فوز لطيفة السيد باملركز االولى وفوز 
سارة بهبهاني باملركز الثاني وفي العبيد 

وأسيل الكندري باملركز الثالث.

تكريم موسى وعمر والعلي في »النهائي«
قررت اللجنة املنظمة تكرمي العبي العربي 
احمد موسى وعلي عمر في اليوم اخلتامي 
للدورة نتيجة اجلهود التي بذالها مع االخضر 
في املواسم املاضية، بعد ان ساهما في حتقيق 
الفريق الكثير م���ن البطوالت، حيث ينوي 

الالعبان االعتزال نهاية املوسم املقبل.

كما ق���ررت اللجنة املنظم���ة تكرمي عدد 
من الفنانني ومنهم الفنان الكوميدي طارق 
العلي تقديرا لالعمال الفنية التي قدمها في 
السنوات املاضية، كما تنوي اللجنة تكرمي 
ع���دد من الفنانني والش���خصيات في اليوم 

اخلتامي للدورة.

البطولةمن

حظيت دورة العميد الشهيد يوسف املشاري باهتمام 
وسائل اإلعالم احمللية ومت نقلها على الهواء مباشرة عبر قناتي 
الشباب والرياضة التي خصصت استوديو حتليليا خاصا 

بالبطولة وقناة الوطن التي قامت بنقل أحداث املباريات.
حرصت اللجنة املنظمة للبطولة على توزيع املالبس الرياضية 
اخلاصة بالدورة على جميع الفرق املش��اركة والتي حملت اسم 

الشهيد يوسف املشاري.
دعا العميد سند الرومي رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
اجلماهير الرياضية احلضور إلى صالة هالل فجحان املطيري 
بنادي القادسية ملتابعة أحداث البطولة مؤكدا على وجود 
جوائز قيمة يتم السحب عليها بشكل يومي وتوزيعها على 

احلضور مقدمة من احتاد الشرطة الرياضي.
تواجد في منصة كبار الشخصيات كل من خالد الدويسان 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب خلدمات الطيران »كاسكو«، 
جاسم يعقوب مدير قطاع شؤون الرياضة بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة، كمال األيوبي رئي��س احتاد كرة الطائرة وعدد من 

قياديي وزارة الداخلية.


