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مشجع صغير يتابع املبارياتاملباريات شهدت مهارة عالية أحد الالعبني يتسلم جائزته

فريق املرحوم الفيلكاوي يتسلم كأس الدورة 

جوائز كثيرة تقدم للجماهير

العبو فريق فالح نهار مع كأس البطولة

قدامى العربي واملنطقة العاشرة

ڤيڤا يواصل انتصاراته والبورتا يحّل ضيفًا على دورة الروضان اليوم 

يحل رئيس نادي برش���لونة 
االسباني خوان البورتا ضيفا اليوم 
على دورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان حيث سيصل فجر اليوم 
والوفد املرافق له.وسيقوم البورتا 
مبش���اهدة املباريات الثالث التي 
ستجرى اليوم في الزيارة االولى 
له للكويت واملشاركة األولى أيضا 
ف���ي حديث رياض���ي يجري في 
منطقة اخلليج كما سيحل ضيفا 
على برنام���ج ديوانية الروضان 
الذي يقدمه اإلعالمي عبدالعزيز 

عطية.
وستنقل زيارة البورتا دورة 
الروضان الى أفاق العاملية في ظل 
حرص العديد من وسائل االعالم 
العربية واألجنبية على تغطية 
الزيارة وهو ما دفع اللجنة املنظمة 
الى إقامة مؤمتر صحافي عاملي في 
مطار الكويت عقب وصول البورتا 

مباشرة وحتديدا في متام الثالثة 
والنصف فجرا مبط���ار الكويت 
الدعوة  اللجنة املنظمة  ووجهت 
الى جميع وسائل االعالم حلضور 

املؤمتر الصحافي.

اشتعال المنافسة 

وكانت منافسات اليوم السابع 
عشر للدورة قد شهدت تأهل فريق 
ڤيڤا لالتصاالت بعد تخطيه فريق 
ديوانية عبداهلل االبراهيم بهدفني، 
كما تغلب ش���باب الرميثية على 
العربي بثالثة أهداف بعد انسحاب 
االخير فيما انضم فريق الشهيد فهد 
األحمد الى املتأهلني للدور الرابع 

بفوزه على بثالثة نظيفة.
وكان النج���م االيراني محمد 
حيدريان عند حس���ن ظن فريقه 
وجمهوره حيث متكن من تسجيل 
هدف فريقه االول ليحول تأخره الى 

تعادل بعد ان تقدم ديوانية عبداهلل 
االبراهيم بهدف مباغت الحد جنوم 

املباراة حامت محمود.
وأضاف الالعب االيراني الثاني 
كاظم مه���دي الهدف الثاني لڤيڤا 
ليجتاز االخير عقبة االبراهيم الذي 
كان ندا لڤيڤا طوال املباراة وكان 
قريبا من ادراك هدف التعادل في 

أي توقيت.
وتألق جميع العبي ڤيڤا أثناء 
املباراة رغم صعوبة املواجهة مع 
ديوانية عبداهلل االبراهيم حيث 
عانى حيدريان كثيرا ملمارس���ة 
هوايته املفضلة باملراوغة وإمتاع 
اجلمهور حيث لم يخل أداؤه من 

احلركات االستعراضية.
وكان مواطنه كاظم مهدي في 
قمة تألقه وس���جل اجمل اهداف 
الدوري بعد ان راوغ احد العبي 
االبراهيم وحارسه سيد املوسوي 

وأودع الكرة داخل الشباك ورغم 
خروج االبراهيم من الدور التالي 
اال انه استحق حتية اجلمهور بعد 

صموده امام جنوم ڤيڤا.
وفي املباراة الثانية التي جمعت 
العربي مع ش���باب الرميثية فقد 
خلت م���ن املتعة واإلثارة الفنية 
التي ينتظره���ا اجلمهور حيث 
غلب الطابع الدفاع���ي على أداء 
الفريقني حتى انتهى الوقت االصلي 
بالتعادل السلبي من دون اهداف 
وقبل اللج���وء لركالت الترجيح 
قرر عبدالعزيز املطوع قائد فريق 
العربي االنس���حاب ليتم اعتبار 
الرميثية فائزا بثالثة اهداف كما 

تنص لوائح الدورة.
ولم يواجه فريق الشهيد فهد 
االحمد صعوبات في جتاوز فريق 
املرحوم احمد بن حسني الرومي 
بثالث���ة اهداف ع���ن طريق علي 

صبحي هدفني ومحمد رش���دي 
هدف.

الخرافي والحميضي األقرب 

يدخل فريقا املرحوم عبداحملسن 
اخلراف���ي ومجموعة احلميضي 
االختبار الثاني لهما بالدورة عندما 
يلتقي االول ديوانية التركي في 
ثاني مواجهات اليوم فيما سيواجه 
احلميضي فريق الشهيد جيرمان 

املطيري في املباراة الثالثة 
أما املباراة األولى فس���تجمع 
فريق الشهيد مساعد الدوسري مع 
ديوانية العمر، ويعد اخلرافي من 
الفرق املرشحة للقب بعد املستوى 
الكبير الذي قدمه في مباراته االولى 
امام شباب سلوى التي فاز فيها 

اخلرافي بثمانية أهداف. 
وعل���ى الطرف اآلخ���ر تأهل 
ديوانية التركي الى هذا الدور بعد 

فوزه على املختفي بستة أهداف 
نظيفة.

وس���يكون فري���ق مجموعة 
احلميضي الطرف األقرب لتحقيق 
الفوز في مواجهة فريق الشهيد 
جيرمان املطيري وكان احلميضي 
قد فاز في مبارات���ه االولى على 

احلرباوي بثالثة أهداف.
اما املطيري فتأهل على حساب 

ديوان املسباح بأربعة اهداف.
وفي مب���اراة لن تق���ل اثارة 
الش���هيد مساعد  سيدخل فريق 
الدوس���ري اختب���ارا صعبا امام 
ديوانية العمر وكال الفريقني سبق 
ان حقق ف���وزه االول في الدورة 
الساملية بهدفي  فالدوسري هزم 
عبداهلل جاسم ومحمد الصوفي 
في حني فاز العمر على املسبحي 
بثالثية نظيفة حملترفه املصري 

محمد بوجريشة واميد غالم.

الخرافي يواجه التركي والحميضي يلتقي المطيري

ارتداء فانيالت برشلونة 

57 محترفًا من 5 دول

»الصناعية« تحرز لقب اإلعالم

اليوڤي يتألق في دورة المهندسين

وجهت اللجنة املنظمة الدعوة ال���ى جمهور الروضان الرتداء 
فانيلة برش���لونة االسباني اليوم اثناء اس���تقبال ضيف الدورة 
خوان البورتا رئيس نادي برشلونة الذي سيشاهد مباريات اليوم 
الثالث كما خصصت اللجنة املنظمة مدرجا كامال ميني املقصورة 

للعائالت.

أكد خالد حبيب رئيس جلنة احملترفني بالدورة ان عدد الالعبني 
احملترف���ني الذين جاءوا خصيصا للدورة مبعرفة اللجنة املنظمة 
يبلغ 57 العبا اجنبيا، جاءوا من هولندا وايطاليا ومصر وتايلند 
وايران، ومت توزيعهم على 8 فرق هي التي بدأت في الظهور خالل 

منافسات الدور الثاني.

أحرز فريق مجموعة فيص����ل الصناعية لقب دورة وزارة اإلعالم 
الرمضانية الكروية اخلامسة لكرة القدم بعد تغلبه على فريق العميد 
3-2 في املباراة النهائية التي جرت برعاية وكيل وزارة اإلعالم الشيخ 
فيصل املالك. وجاءت املباراة مثيرة بني الفريقني، حيث تقدم العميد 
2-0 في الش����وط األول، واستطاع فريق فيصل الصناعية ان يحول 
خسارته في الش����وط الثاني الى فوز مثير 3-2 لينتزع كأس وزارة 
اإلعالم بجدارة. وأقيمت مباراة استعراضية سبقت النهائي وجمعت 
فريقا من الفنانني مكونا من داود حسني وطارق العلي ومبارك سلطان 
وحسني مهدي وشهاب حاجيه وعلي جمعة ومحمد احلملي وحارس 
املرمى بدر الفرج، بينما مثل فريق الوزارة الشيخ فيصل املالك كابنت 
الفريق، وأحمد املجاوب ورياض الش����مروخ ومحمد املسري وموسى 
تركي املتألق وعلي الريس وخالد عبيد وبدر الطيار واحلارس القدساوي 
األسبق محسن العنزي الذي تألق وتصدى للعديد من الفرص املؤكدة 
للفنان����ني ببراعة ليقود فريق اإلعالم للفوز عل����ى الفنانني 2-1 بعد 
مباراة ممتعة وجميلة. س����جل للفنانني داود حسني ولفريق الوزارة 
أحمد املجاوب والشيخ فيصل املالك بحرفنة كبيرة ليقود الوزارة الى 
الفوز. وأعرب الش����يخ فيصل املالك راعي الدورة عن سعادته بنجاح 
هذا احلدث الكروي للمرة اخلامسة على التوالي، مشيرا الى ان الدورة 
حققت الهدف املنشود منها بالتقاء الشباب الرياضي بروح رياضية، 

وهنأ املالك فريق مجموعة فيصل الصناعية بفوزه بلقب الدورة.

شهد اليوم السادس من دورة املهندسني الكروية الرمضانية منافسة 
كبيرة بني الفرق املش����اركة في البطولة، ففي افتتاح الدور ال� 32 من 
الدورة، والتي حرص على متابعتها مدير اجلمعية م.صالح املطيري 
وبحضور أعضاء اللجنة املنظمة في مقدمتهم م.محمد السبيعي رئيس 
اللجن����ة املنظمة، جمعت املباراة األول����ى فريقي املالية وبنك اخلليج 
وانتهت بخروج األول بعد خسارته بهدفني مقابل هدف في الضربات 
الترجيحية بعد نهاية الوقت األصل����ي للمباراة بالتعادل بهدف لكل 
منهما. أما اللقاء الثاني فقد شهد خروج فريق املرحوم محمد بهبهاني 

بالقرعة على يد فريق الدوحة.
وف����ي اللقاء الثالث اخرج فريق اليوڤي فريق خيطان بجدارة بعد 
إحرازه 4 أهداف نظيفة هزت شباك خيطان. أما اللقاء الرابع فقد شهد 
تكرارا لسيناريو الضربات الترجيحية للمرة الثالثة هذا اليوم، حيث 

انتهت املباراة بفوز ديوانية العتيبي على فريق ميراج 2-3. 

بداية قوية للزاجل في الراشد
ش���هد اليوم األول لدورة املرحوم عبدالعزيز عبداحملسن 
الراشد الس���ابعة لكرة القدم في اليوم األول غزارة تهديفية 
حيث اقيمت 4 مباريات وشهد لقاء اليوم الذي اقيم على صالة 
نادي كاظمة بني فريقي الزاج���ل والدفار أول حالة للركالت 
الترجيحية بعد ان انتهى اللقاء بالتعادل االيجابي 1-1 حيث 
بادر محمد يوسف بالتسجيل لفريق الزاجل وعادل النتيجة 
احمد النعمان ليحتكما ال���ى ركالت الترجيح وانتهت بفوز 

الزاجل 4-3 ليكون أول املتأهلني الى دور ال� 16.
وفي املباراة الثانية بني فريقي الدويسان وديوانية البغلي 
اس���تطاع فريق الدويس���ان ان يحقق فوزا ثمينا 3-2 حيث 
انتهى الش���وط األول بتقدم الدويسان بهدفني نظيفني ولكن 
العبي ديوانية البغلي لم يستسلموا لألمر الواقع واستطاعوا 
خالل الشوط الثاني تقليص النتيجة وجاءت املباراة مرتفعة 

املستوى حيث قدم الالعبون وجبة فنية دسمة للجماهير.
وفاز فريق الكيبالت على فريق ش���باب الشعب 2-0 في 
لقاء من جانب واحد س���يطر عليه الفائز على مدار شوطيه 
وجنح في إنهائه بس���هولة نظرا لضعف اخلصم واتسم اداء 
الكيبالت بالتنظيم خاصة وس���ط امللعب وبناء الهجمات من 
اخللف مع االستغالل اجليد لألطراف من جانب العبيه الذين 

متيزوا باملهارات والسرعة في األداء.
وفي اللقاء األخير فاز فريق ديوانية املسبحي على فريق 
املرحوم الفيلكاوي 1-0 واستطاع املسبحي ان يحسم اللقاء 
بس���هولة ودون معاناة نظرا ملا يضمه من عناصر جيدة من 

الالعبني.
وتقام الي���وم 4 مباريات ضمن دور ال���� 32 حيث يلتقي 
فريق املرحوم احمد حس���ني الرومي مع فريق العليمي وبنك 
اخلليج مع الش���هيد جيرمان يتقابل خلك رياضي مع فريق 

هيئة الصناعة والربيعة مع البالم.

الفيلكاوي يتوج بطاًل لدورة العتيبي

نهار بطاًل لدورة جمعية الفروانيةالمنيع يودع الحساوي على يد موناكو

أحرز فريق فالح نهار لقب دورة جمعية الفروانية 
الرمضانية عقب فوزه على فريق الش����هيد عبداهلل 
النصار 3-1 ف����ي املباراة النهائية على صالة ناصر 

احلمد في نادي التضامن.
وبعد نهاية املباراة، توج رئيس نادى التضامن 
خالد رابح وعدد من اعضاء جمعية الفروانية الفائزين 

ومت تكرمي احلكام والقائمني على البطولة.
 وأكد رابح ان ابواب النادي مفتوحة ألي نشاط 
رياضي خاصة ان جمعي����ة الفروانية من الداعمني 
للتضامن. وأثنى على الدورات الرياضية التي تقام 

في هذا الشهر الفضيل في مختلف األلعاب.

م����ن جانبه، ق����ال رئيس مجل����س ادارة جمعية 
الفروانية سعد عبداهلل القوبع إن الدورات الرمضانية 
تفعل روابط احملبة واالخوة بني املشاركني، إضافة 
الى اس����تغالل أوقات الفراغ في هذا الشهر الفضيل. 
وأضاف أن الدورة املقبلة جلمعية الفروانية ستكون 
بشكل موسع أكثر حيث ستزيد قيمة اجلوائز املقدمة 

مع دراسة السماح للفرق باالستعانة مبحترفني.
بدوره أكد رئيس اللجنة املنظمة للبطولة فالح 
الهيفي ان الدورة قد حققت جناحا تنظيميا وجماهيريا 
ما يدعو الى تنظيم اجلمعية دورات اخرى ليس في 

شهر رمضان الكرمي فحسب بل في االيام العادية.

أخرج فريق موناكو للسفريات 
اللقب من  املنيع حام����ل  فريق 
دورة املرحوم شمالن عبدالعزيز 
احلساوي لكرة القدم بعد تغلبه 
عليه بثالثة أهداف مقابل هدف في 
مباراة سريعة وممتعة، وسجل 
ملوناكو قتيب����ة العثمان هدفني 
وعبدالعزيز اخلباز هدفا، فيما 

سجل للمنيع محمد كندري.
وفاز في املباراة الثانية بنك 
العتيبي  اخلليج على ديوانية 
3-2 وش����هدت اث����ارة وندي����ة 

متكافئة.
وفي املباراة الثالثة التي جاءت 
مثيرة بني احلصان األسود مع 
املرحوم سامي فيروز مبشاركة 
عدد م���ن العبي الكرة الكويتية 
املعتزل���ني كهاني الصقر ومالك 
القالف، وانتهى بفوز فريق فيروز 
بعد جه���د جهيد بهدف مقابل ال 
ش���يء س���جله عقيل عمر الذي 
اعطى دفعة معنوية جيدة لالعبي 
فيروز بعد نزوله بالشوط الثاني، 
وحاول احلصان األسود وكافح 
للتعادل اال ان استبسال العبي 
فيروز وحارسه حال دون ذلك.

وفي املباراة الرابعة واألخيرة 
ف����از فري����ق فابريغ����اس على 

النظاراتي حسن بثالثة أهداف 
مقابل هدف����ني لتحقيق الالعب 
احملترف أحمد يسري الفوز في 
املباريات  أدار  الدقيقة األخيرة 
احلكمان فاض����ل بوفتني وحمد 

بو جروة بثقة وجناح.
ويلتقي اليوم أتوم مع العربيد 
والتسهيالت مع العتيبي وفونو 
مع خلك رياضي والعالء مع البنك 

الصناعي.

متكن فريق املرحوم محمود 
الفيل���كاوي من اح���راز لقب 
دورة صباح عبداهلل العتيبي 
القدم  الرمضانية االولى لكرة 
بعد الفوز على نظارات اجلميل 
الترجيح على  ب���ركالت   2-3
ملع���ب جمعي���ة املعلمني في 
الفحيحيل وقبل املباراة النهائية 
وبحض���ور جماهي���ري كبير 
اقيمت مباراة استعراضية بني 
قدامى العربي وقدامى املنطقة 
العاشرة )الس���احل والشباب 

والفحيحيل(.
واستطاع قدام���ى املنطق��ة 
العاشرة الفوز عل���ى قدام���ى 
العربي 3-2 بع���د ان قلب���وا 
النتيج���ة لصاحله���م حي���ث 
كان���وا متأخرين الشوط االول 

.2-0
وشهد اليوم اخلتامي سحب 
القيمة  عدد كبير من اجلوائز 
للجماهير احلاضرة ثم انطلقت 
املباراة النهائية بني الفيلكاوي 
ونظارات اجلميل والتي كانت 
متكافئ���ة ب���ني الطرف���ني منذ 
انطالقتها ولم تش���هد إضاعة 
التغطية  فرص كبيرة بسبب 
الدفاعية الكبيرة ومتيز حارسي 
املرمى لتصل املباراة الى ركالت 
الترجيح والتي حسمها املرحوم 

الفيلكاوي لصاحله.
وبعد املباراة قام راعي الدورة 
صباح عبداهلل العتيبي بتكرمي 
قدامى العربي واملنطقة العاشرة 
وجمعي���ة املعلم���ني واللجان 

املنظم���ة والعاملة في الدورة 
وكذلك رجال اإلعالم واحلكام 
ثم قام بتس���ليم جائزة افضل 
العب لفريق الشارع اخلامس 
غازي املطيري وجائزة افضل 
حارس حملمد الشمري من فريق 
تركي ثم سلم الكأس وامليداليات 
للفريق���ني الفائزين باملركزين 

االول والثاني.
وقال راع���ي الدورة صباح 
العتيبي ان الدورة بدأت لتستمر 
ولن تتوقف وستحقق مبشيئة 
اهلل جناحا اكبر وافضل، مشيرا 
الى ان���ه اراد ان ينظم الدورة 
في الفحيحيل لتكون بني ابناء 
املنطقة العاش���رة السيما انها 
اول دورة تق���ام على عش���ب 

صناعي.
واشار الى ان هناك العديد من 
األفكار والتطورات التي ستطرأ 
على الدورة في املوسم املقبل 

ستكشف في حينها.
وشكر العتيبي كل من ساهم 
ف���ي إجناح الدورة كما ش���كر 
النائب سعدون حماد العتيبي 
اليوم اخلتامي  على حضوره 
وكذلك جمعية املعلمني وقدامى 
العاش���رة  العرب���ي واملنطقة 
لتلبيتهم الدعوة وشكر احلكام 
لتميزهم ف���ي ادارة املباريات 
واإلع���الم واللج���ان املنظمة 

للدورة.
من جهته قال رئيس اللجنة 
املنظمة للدورة ثامر اخلالدي 
ان الفرق املتواجدة في الدورة 

كانت قوي���ة حيث ضمت بني 
صفوفها العبني مميزين وخير 
دليل على ذلك ان اغلب املباريات 
في األدوار املتقدمة لم حتسم إال 
بركالت الترجيح كما هو احلال 
في املباراة النهائية وكذلك في 

الدور نصف النهائي.
واشار اخلالدي الى ان الدعم 
الكبير الذي قدمه راعي الدورة 
صباح العتيبي ساهم في هذا 

النجاح.

حفل الختام شهد سحب جوائز للجماهير ومباراة استعراضية


