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الوطنية لالتصاالت ونظارات حسن والغانم والعمر في ربع النهائي

يسدل الستار اليوم السبت على منافسات دورة الشايع لكرة الصاالت 
احلادية عش����رة حيث يشهد ختامها الذي يقام في الثالثة والنصف من 
عص����ر اليوم لقاء مثيرا وتاريخيا يجمع فريقي مجلس����ي إدارة ناديي 
القادسية بقيادة الشيخ طالل الفهد والكويت بقيادة النائب مرزوق الغامن 
في مواجهة فريدة م����ن نوعها تأخذ طابع احلماس والندية بني أعضاء 

املجلسني اللذين يلتقيان وجها لوجه على املائدة الكروية.
ويسعى مجلس إدارة القادسية إلى تعويض خسارته العام املاضي 
والبحث عن الفوز في مباراة اليوم في حني يرغب الكويت التأكيد على 
الفوز الذي حققه من قبل وقد اعلن مجلس إدارة نادي القادسية التشكيلة 
التي سيخوض بها املباراة وقد ارسلها رسميا الى اللجنة املنظمة مساء 
امس األول وتتكون من الشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي والشيخ خالد 
الفهد وسعود بوحمد وحمد بو حمد ورضا معرفي وفيصل الدخيل ووليد 

الكندري ومحمد احلربان وحسن بو احلسن ومحمد شويرد.
في حني يتكون فريق مجلس ادارة نادي الكويت من النائب مرزوق 
الغامن وخالد الغامن وعبدالعزيز العنبري وفهد الغامن وسعد احلوطي 
وديني الديني وعم����ر القضيبي ومحمد النصف وحمد الس����اير ووليد 

الراشد. ويالحظ في تشكيلة الفريقني ان فريق القادسية يضم مجموعة 
من الالعبني اصحاب اخلب����رة ولهم ماض كبير في كرة القدم. في حني 
يتمتع فريق الكويت بعناصر شابة، فهل تتغلب اخلبرة على الشباب او 

العكس، هذا ما سوف يسفر عنه اللقاء املرتقب بينهما اليوم.

لقاء ثأري بين سكوب والراي

تقام اليوم وقبل لقاء القادس����ية والكويت مباراة مثيرة وثأرية بني 
قناتي سكوب والراي حيث تسعى قناة سكوب الى تعويض اخلسارة 

الثقيلة التي تعرضت لها أمام الراي في العام املاضي 1-3.
ومن املتوقع ان تشاهد اجلماهير لقاء استعراضيا ملا يضمه الفريقان 
م����ن مجموعة من جنوم التمثيل واإلعالم حيث ميثل فريق الراي احمد 
املوس����وي حلراس����ة املرمى وبس����ام اجلزاف واحمد العنزي ويعقوب 
احلس����اوي وعبداهلل الصراف والفنان الكوميدي داود حس����ني والعب 
القادس����ية السابق محمد الذاير. في حني ميثل قناة سكوب محمد طالل 
السعيد وفالح دبشة وخالد السهلي واحمد الفضلي واحمد عبداللطيف 
وخالد ابراهيم وبداح الس����هلي وإبراهيم ابوعيدة وفهد الس����المة. وقد 

اعلن محمد طالل السعيد ان فريقه استعد جيدا للمباراة ولتحقيق الفوز 
مشيرا الى أنه واثق من قدرات العبيه على هزمية الراي خاصة انه اعد 
خطة فنية ستكون مفاجأة تعتمد على رقابة الفنان داود حسني والتي 
س����تكون اهم نقاط ضعف الراي، في املقابل وجه احمد العنزي مدرب 
الراي رسالة انذار الى فريق سكوب تشير الى ان فريقه قادر على حتقيق 
الفوز للمرة الثانية وبعدد وافر من األهداف مشيرا الى ان فريقه لم يقم 

بأي استعدادات خاصة لثقته الكاملة في حتقيق الفوز.

المباراة النهائية

تق����ام املباراة النهائية على لقب دورة الش����ايع لكرة الصاالت عقب 
نهاية لقاء القادسية والكويت وقد وصل الى املربع الذهبي للدورة فرق 
صناعات الغامن ونظارات حسن وديوانية العمر والوطنية لالتصاالت 
حي����ث جنح صناعات الغامن في حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي 
بعد فوزه الكاس����ح على فريق املرحوم اجلاب����ر بثمانية أهداف مقابل 
هدفني في مباراة من طرف واح����د ملصلحة الفريق الفائز الذي لم يجد 
ادنى صعوبة في هز شباك منافسه بعد تألق العبوه احملترفون الذين 

أدوا مب����اراة جيدة عامرة باألهداف. في حني اك����د الوطنية لالتصاالت 
جدارته بالوصول الى املربع الذهبي بعد فوزه على ديوانية الشامسي 
بثمانية أهداف مقاب����ل هدف في مباراة مثيرة من جانب الوطنية الذي 
امطر ش����باك الشامسي بأهدافه الثمانية. وتأهل نظارات حسن للمربع 
الذهبي بالقرعة بعد تعادله مع فريق املنيع في الوقت االصلي للمباراة 
بهدف واحد لكل منهما وتعادال في ركالت الترجيح 5-5، وقد سبق ان 

تأهل ديوانية العمر الى املربع الذهبي.

الشايع: دورة ناجحة

من جانبه اكد هشام الش����ايع رئيس اللجنة املنظمة لدورة الشايع 
سعادته البالغة بالتنظيم اجليد الذي شهدته الدورة منذ انطالقها حتى 
آخر مباراة مشيرا الى ان النسخة احلالية من الدورة كانت ناجحة من 
جميع النواحي فنيا واداريا حيث ش����هدت اقباال غير عادي للمشاركة 
فيها للمرة احلادية عشرة والتي متيزت بوجود العبني محترفني ضمن 
الفرق التي نافس����ت على لقب الدورة مشيدا بكل من ساهم في إجناح 

هذه الدورة.

محاولة إلبعاد الكرة من احلارس ومضايقة من املهاجم

الفهد والغانم يقودان القادسية والكويت في ختام دورة الشايع

الشيخ طالل الفهد خالل املباراة التي أقيمت العام املاضي مرزوق الغامن مصافحا الشيخ طالل الفهد في ختام دورة الشايع السابقة

صباح العتيبي يسلم جائزة ألحد الالعبني

جائزة أفضل العب للكرواتي دراغان عبدالعزيز املطوع في حوار مع احلكم

انطالقة بالكرة

ظهور أول للخرافي والحميضي بقيادة نجوم إيطاليا وهولندا اليوم

ضرب فري����ق كامكو بقوة في 
الظهور االول له بدورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان بفوزه 
على أمير القلوب ضمن منافسات 
اليوم الثالث عش����ر الذي ش����هد 
الشهيد فهد  فوزا عريضا لفريق 
االحمد بأربعة أهداف على فريق 
املرحوم عب����داهلل الفضالة، فيما 
جتاوز العربي عقبة فريق املرحوم 
عبداهلل الصب����اح بثالثة أهداف 

مقابل هدفني.
وشهدت مباراة كامكو وامير 
القل����وب تألقا الفت����ا للمحترفني 
ق����ادوا كامكو  الذين  التايلنديني 
للفوز االول في الدورة حيث سجل 
ناتي هدفا ومواطنه ماروت هدفني 
في حني سجل جنم املباراة االول 
فالح الشمري هدفني وعبدالرحمن 
ال����وادي هدفا، ف����ي املقابل احرز 
هدف امير القلوب الالعب جلوي 
الرشيدي ليودع فريقه الدورة عند 

محطة الدور الثاني.
ولم يت����رك كامكو مس����احة 
لالعبي االمير للتحرك داخل امللعب 
حيث متركز العبو كامكو بصورة 
منظمة داخل امللعب وس����يطروا 
على مجريات االم����ور واعتمدوا 
على تسديدات ناتي الصاروخية 
من مسافات بعيدة حتى اخترقت 
احداها ش����باك احل����ارس جمال 
الدمياطي.في الوقت الذي نشط فيه 
فالح الشمري والوادي في الهجوم 
ومتكنا من استغالل فرصة تشديد 
الرقابة على احملترفني التايلنديني 
وحتركوا بحرية امام مرمى امير 

القلوب.
اتس����اع فارق االهداف  ورغم 
اال ان جنوم تايلند لم يقدموا كل 
امكاناتهم خاصة ان املنافس أمير 
القلوب لم يظه����ر ندية واضحة 
طوال الش����وطني، وتصاعد االداء 
الهجومي لكامكو مع نزول ماروت 
الذي نق����ل فريقه الى الهجوم ثم 

متكن من اضافة هدفني.
وبهذا الفوز انضم كامكو الى 
الفرق املرشحة للحصول على اللقب 

اماال عريضة على دودو وادريانو 
في املش���اركة األولى لهما بدورة 
الروضان باإلضافة الى نخبة من 
الكويت  جنوم كرة الصاالت في 
أمثال احمد باش وفيصل الرفاعي 
واحمد الفيلكاوي وفالح بن حيدر 
ل���ه خالد حبيب  واالخير يتنبأ 
رئيس جلنة احملترفني بأن يكون 

مفاجأة الدورة هذا العام.
في املقابل تأهل شباب سلوى 
الى ه���ذا الدور بع���د فوزه على 
االرس���نال بأربعة أهداف نظيفة 
في املباراة التي شهدت تألق الالعب 
الذي سجل هدفني  احمد ابوعلي 
فيما سجل سامي عمر ومحمد راشد 

الهدفني الثالث والرابع.
الثانية  وس���تكون املواجهة 
التي جتمع مجموعة احلميضي 
واحلرباوي قمة في اإلثارة والندية 
اذ سيعتمد احلميضي على الثنائي 
املرابط  ادواردو وزيد  الهولندي 
واألخير يشارك في الدورة للمرة 
االولى بينما ش���ارك ادواردو في 
النسخة املاضية وكان من أفضل 

الالعبني احملترفني 
ويض���م احلميضي كذلك عيد 
ثابج ومنصور مبارك ومحمد فهاد 
ونواف عودة ومناحي العجمي، اما 
احلرباوي فقد فاز في اللقاء االول 
على املرحوم محمد الناهض وقد 
حرم الالعب اجلديد على الدورة 
املصري خيراهلل سعد من جائزة 
أفضل العب في املب���اراة االولى 
بسبب حصوله على الكرت االصفر 
لتذهب اجلائزة الى زميله ماجد 
الالعب االستعراضي في  عاطف 
فريق احلرب���اوي. ويضم فريق 
الالع���ب املص���ري  احلرب���اوي 
التسديد  الذي يجيد  احمد نخلة 

البعيد.
وفي املباراة الثانية يتطلع فريق 
ديوانية الشهاب الى حتقيق الفوز 
التوالي في مواجهة  الثاني على 
نادي الكويت بعد ان تخطى عقبة 
نظارات جميل في املباراة املاضية 

بركالت الترجيح.

حيث ميتاز هذا الفريق بقوة خطه 
اخللفي الذي يقوده الالعب انس 
محمد باالضافة الى ثبات حارسه 
سعد املنيع الذي تصدى ببراعة 

حملاوالت امير القلوب القليلة.
وفي املباراة الثانية كشف فريق 
الشهيد فهد االحمد عن رغبته في 
تكرار سيناريو العام املاضي عندما 
تأهل الى املرب����ع الذهبي بعد ان 
س����حق فريق املرح����وم عبداهلل 
الفضال����ة برباعية تن����اوب على 
تس����جيلها علي صبح����ي هدفني 
واملعتز باهلل سامي هدف ونبيل 

جميل هدف.
وكسب االحمد رهانه مبكرا على 
احملترفني املصريني الذين قادوه في 
املباراة وحتديدا الالعب املتحرك 
املعت����ز باهلل ال����ذي ارهق العبي 
الفضالة ول����م يواجه صعوبات 
في الوص����ول الى مرمى املنافس 
حتى اس����تحق لقب أفضل العب 
في املباراة بعد منافس����ة شرسة 
من زميله علي صبحي الذي فتح 
الطريق امام فوز فريقه في املباراة.

في املقابل لم يقدم العبو الفضالة 
مستوياتهم الكبيرة واستسلموا 
سريعا امام سرعة وحيوية العبي 

االحمد. 
وأعادت مباراة العربي وفريق 
املرح����وم عبدالصباح اكتش����اف 
الكروات����ي دراغ����ان املدير الفني 
للعربي الذي ش����ارك كالعب مع 
االخضر في الدورة وكان من أفضل 
العبي فريقه وأحد اسباب فوزه 
على الصباح بثالثة اهداف مقابل 

هدفني.
وقدم العربي واحدة من أفضل 
املستويات في الدورة وامتاز العبوه 
بالتفاهم وحتديدا الثالثي دراغان 
وعلي وعقيل عمر بينما تولى فهد 

فرحان تنفيذ املهام الدفاعية.
س����جل أهداف العربي دراغان 
وعلي عم����ر وفهد فرحان واحرز 
هدفي الصباح جنمه االول مساعد 
الفوزان، كما تأل����ق من صفوف 
العرب����ي عبدالعزيز املطوع الذي 
شارك على فترات خالل الشوطني 
الناش����ئني  الى مدربي  باالضافة 

بالنادي س����تيبان وتوني. وعلى 
الطرف اآلخر أجاد العبو الصباح 
طوال الشوطني ولكن غاب عنهم 
التوفيق في العديد من احملاوالت 

على احلارس عباس يعقوب.

الشهاب يتطلع للفوز الثاني 

يب����دأ فريق املرح����وم محمد 
عبداحملسن اخلرافي مشواره في 
الدورة مبواجهة ش����باب سلوى 
في املباراة االولى اليوم ملجموعة 
احلميضي فيما سيلتقي في الثانية 
مجموعة احلميضي مع احلرباوي 
وفي الثالثة ديوانية الشهاب امام 

نادي الكويت.
ويراهن فري����ق اخلرافي على 
الثنائي االيطالي دودو وادريانو 
أحد أفضل العب كرة الصاالت في 
القارة االوروبية حيث نال ادريانو 
جائزة أفصل العب في أوروبا مرتني 

وهداف بطولة أوروبا لألندية. 
أما دودو فمازال يحتفظ بلقب 
صاحب أفض����ل هدف في مالعب 
ك����رة الصاالت.ويض����ع اخلرافي 

األحمد يفوز على الفضالة والعربي يتجاوز عقبة الصباح في »الروضان«
مباراة استعراضية بين قدامى العربي والمنطقة العاشرة

للجمهور احلاضر.
واض���اف ان الدورة ضمت 
العديد من الفرق القوية ووصل 
الى النهائي من يستحق واآلن 
الكرة في ملعب الفريقني اللذين 
الدورة  كانا يتطلع���ان للقب 
االولى لذا عليهما االبداع داخل 
امللعب وامتاع اجلماهير مضيفا 
انه س���عيد بتجمع الش���باب 
الرياضي في الدورة ومشاهدتهم 
بالتزامهم باألخالق الرياضية 
والتي تعتبر الهدف االساسي 

من هذه الدورات.

شارع وعبدالعزيز العتيبي.
وفي اقوى املباريات وختام 
الشارع اخلامس  اليوم متكن 
الفوز على الشهداء بشق  من 
االنف���س 2-1 وف���ي الدقائق 
االخي���رة بفض���ل هدفي علي 
عبدالكرمي وفرحان سعد. من 
جانبه دعا راعي الدورة صباح 
العتيبي اجلماهير الى احلضور 
واالستمتاع باملباراة النهائية 
وكذلك مش���اهدة جنوم الكرة 
السابقني في مباراة استعراضية 
مشيرا الى ان هناك جوائز قيمة 

تختتم اليوم السبت بطولة 
صب���اح عب���داهلل العتيب���ي 
الرمضانية االولى لكرة القدم 
على ملع���ب جمعية املعلمني 
بالفحيحي���ل في ال�9 مس���اء 
وسيشهد اليوم اخلتامي مباراة 
استعراضية بني قدامى العربي 
وقدامى املنطقة العاشرة متمثلة 
في اندية الس���احل والشباب 
والفحيحيل وس���يمثل قدامى 
االخضر احمد عسكر وعبدالرضا 
عباس وحمد كرم وفايز الفليج، 
العاش���رة  اما قدامى املنطقة 
فيمثلها حم���د ضيدان وفالح 
الفي وحيدر صابر وس���عود 
دهيليس وربيع سعد ومحمد 
دهيليس وعبدالعزيز حمادة 
ومناحي العتيبي وس���تكون 
هناك جوائ���ز قيمة للجمهور 

احلاضر.
م���ن جهة اخرى اس���فرت 
مباري���ات ال���دور الثاني عن 
اكتساح السالم لديوانية زيدان 
6-1 سجل منها حسن رمضان 
3 اهداف وهدفني ألسعد ذيب 
وهدف سجله زياد مصطفى. 
وفي املب���اراة الثانية املمتعة 
جماهيريا متكن نظارات اجلميل 
من الفوز على املدفعجية 1-3 
س���جلها محمد سعد وفيصل 
مس���تكي )هدف���ني( ولم يجد 
الوطنية لالتصاالت اي صعوبة 
في التغلب على ابوبندر وفاز 
عليه بخماس���ية نظيفة كان 
السبب فيها سالم العتيبي وبدر 

اختتم الدور االول في دورة معرفي 
الرمضانية الثالثة لكرة القدم حتت 
رعاية شركة شراع الدارة املشاريع ب� 
4 مواجهات حيث متكن فريق دفعة 
14 من الفوز على بنو هاشم بركالت 
الترجي����ح 2-1 بع����د انتهاء الوقت 
االصلي بالتعادل الس����لبي ليحجز 
الفائز بطاقة التأهل الى الدور الثاني، 
وفي املباراة الثانية استطاع ويلوه 
من اخلروج بسالم من فريق السالم 

بهدف وحيد دون رد.
وفي املواجهة الثالثة اس����تطاع 
شباب الس����املية الفوز على اخلال 
والكتاكيت 2-0. وفي آخر املواجهات 
واقواها اس����تطاع مرداس اخلروج 
من كمني عبداحلافظ معرفي بركالت 
الترجيح 3-2 بعد ان تعادال في الوقت 
االصلي 3-3. من جانبه قال رئيس 
اللجنة املنظمة للدورة داود معرفي 
انه س����عيد خلتام الدور االول دون 
اي مشاكل حتكيمية او احتجاجات 
وصلت الى اللجنة املنظمة مش����يرا 
الى ان التزام الالعبني خالل املباريات 

يعتبر مثاال يحتذى.

ختام دورة صباح العتيبي األولى اليوم

مرداس إلى الدور الثاني في »معرفي«


