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مهارة عالية في املرور واالحتفاظ بالكرةأحد الالعبني ينطلق بالكرة

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

الوطنية وبي إم دبليو يتأهالن إلى دور الثمانية في »الشايع«
ارتي يواجه الرومي والتسهيالت يسعى لتخطي رجب

الى املب���اراة النهائية بعد فوزه 
على قطعة )2( بركالت الترجيح 
4-2 بع���د انتهاء الوقت األصلي 
للمباراة 2-2 سجل للعديلية خالد 
جاسم العب العربي السابق هدفني 
ولقطعة )2( سالم الكندري وفريد 
العوضي ليحتك���م الفريقان الى 
ركالت الترجيح التي ابتس���مت 
للعديلية الذي مثله كل من: ناصر 
املندي حارسا، وخالد جاسم وعامر 
ياسر وبدر األحمد ومساعد احللبي 
وحمد احلاي وبسام الوهيب واحمد 
عيس���ى في حني مثل قطعة )2(: 
عبداهلل سعد حارسا وعبداللطيف 
الس���ليم وانور العياف وس���الم 
الكندري وعثمان الكندري وفريد 
العوضي وطالل املاص ومرزوق 

مرجان.

الفيل���ي وعلي ارت���ي واحلارس 
املتألق فاضل دشتي.

في حني يتطلع فريق أحمد بن 
حسني الرومي الى التأهل الى دور 
ال���� 8، وذلك بعد ان قدم عروضا 

قوية نالت إعجاب اجلميع.
وفي اللقاء الثاني يدخل فريقا 
التسهيالت واملرحوم رجب املباراة 
بطموح مشترك وهو حتقيق الفوز 
والتأهل لدور ال� 8 حيث يتطلع 
التسهيالت الى مواصلة مسيرته 
الناجحة في الدورة واالقتراب من 
دائرة املنافس���ة في حني يسعى 
احملترفون اإليرانيون في فريق 
املرحوم رجب الى حتقيق الفوز 

واثبات جدارتهم في التأهل.
املناطق )الدائرة  وفي بطولة 
الثالث���ة( تأهل فري���ق العديلية 

احمد ارتي الى مواصلة انتصاراته 
وعروضه القوية وذلك بعد جناحه 
في إزاحة فريق بنك اخلليج من دور 
ال� 32 ويعتمد فريق احمد ارتي على 
خبرة العبيه علي مندني وعباس 

في املباراة األولى فريق احمد ارتي 
مع فريق املرحوم احمد بن حسني 
الرومي، وفريق التس����هيالت مع 

فريق املرحوم رجب.
في املباراة األولى يسعى فريق 

لتنتهي املباراة بالتعادل واالحتكام 
الى ركالت الترجيح التي ابتسمت 

للوطنية.
وتقام الي����وم مباراتان ضمن 
منافسات دور ال� 16 حيث يلتقي 

وإس����الم محمد وجهاد عرفة قبل 
طرده وجنح الوطنية في التقدم 
بهدف عن طريق احمد يسري لكن 
بوشهري استغل النقص العددي 
التعادل  للوطنية بإحراز ه����دف 

وذلك بالهجوم الضاغط عن طريق 
بسام صادق وصقر الرشود وأحمد 
رجب لكن الفريق تأثر بغياب أبرز 
العبيه املصري محمد ابوجريشة 
لكن دفاع بي ام دبليو تصدى لكل 
محاوالت ديواني����ة العمر ليودع 
الدورة بعد ان ق����دم نتائج قوية 

في املباريات السابقة.
في املقاب����ل حجز حامل اللقب 
الوطنية بطاقة التأهل الثانية بعد 
فوزه على فريق الشهيد عبدالرزاق 
الترجيح 2-3  بوشهري بركالت 
بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة 
بالتعادل 1-1 في لقاء جاء متكافئا 

بني الفريقني.
بدأ حام����ل اللقب الوطنية في 
الشوط األول بهجوم ضاغط عن 
طريق احمد يسري ومحمد عاشور 

ام دبليو  ب����ي  واصل فري����ق 
انتصارات����ه وعروضه القوية في 
الرمضانية لكرة  الش����ايع  دورة 
الص����االت واملقام����ة حاليا على 
صالة ن����ادي كاظمة وذلك بعد ان 
حجز اول بطاقة تأهل الى دور ال� 
8 بعد تغلبه على ديوانية العمر 
2-0 في لقاء قوي ومثير من كال 
الفريقني رجحت كفة بي ام دبليو 
خالل الشوط األول الذي كان فيه 
األفضل واألكثر خطورة معتمدا على 
الهولندي جيرمن واإليراني بخاري 
ورائد عبدالرزاق ومحمد إسماعيل 
حيث شكلوا خطورة دائمة على 
مرمى ديوانية العمر الذي اهتزت 
ش����باكه بهدفني عن طريق محمد 
اسماعيل، وحاول ديوانية العمر 
تقليص الفارق في الشوط الثاني 

احملامي العتيبي يتسلم كأس البطولة

منافسة قوية على الكرة

العتيبي يحرز لقب بطولة المحامين

السراية يتأهل على حساب النفط في »الحساوي«

توج فري����ق احملامي محمد 
مرش����د العتيبي بطال لبطولة 
الرمضانية  جمعية احملام����ني 
الق����دم والت����ي اختتمت  لكرة 
انش����طتها اول م����ن امس على 
ملعب اجلمعية وسط حضور 

جماهيري كثيف.
النهائية فاز  املب����اراة  وفي 
العتيبي على  فريق احملام����ي 
الوسمي  فريق احملامي وسمي 
بنتيجة 4-2 بعد مباراة حماسية 

بني الطرفني.
وبدأت االثارة منذ اللحظات 
األولى للمب����اراة بعد ان تقدم 
الوس����مي بهدفني خالل  فريق 
الدقائق العشر األولى من املباراة 
ثم استعاد فريق العتيبي توازنه 
وجنح في إحراز هدفي التعادل 
في آخر خمس دقائق من الشوط 

األول.
الثاني واصل  وفي الشوط 
العتيبي سيطرته على املباراة 
وس����جل هدفني ليفوز بنتيجة 

جاءت مباري���ات دور ال� 16 
لدورة املرحوم شمالن احلساوي 
قوية وكانت أولى املباريات بني 
نفط الكويت وفرق السراية غريبة 
حيث بدأ نف���ط الكويت املباراة 
ناقصا وعلى الرغم من ذلك جنح 
عبداهلل احلداد في اقتناص فرصة 
وتسجيل الهدف الوحيد لفريقه 
وأضاع فريق الس���راية العديد 
من الفرص وتصدى له حارس 
النفط تركي مشعل وفشل فهد 
فوزي جنم السراية في تسجيل 
أي أهداف خالل الش���وط األول، 
وفي الشوط الثاني اكتمل فريق 
نف���ط الكوي���ت ليضغط فريق 
السراية وكأنه لم يرض باستغالل 
نقص فريق النفط فقدم مستوى 
جيدا، وهاجم بقوة ليسجل فواز 
الدوسري هدف التعادل للسراية 
وكاد ن���واف العتيبي أن يحرز 
هدفا جديدا لنفط الكويت ولكن 
الكرة ارتدت لعبداهلل جاس���م 
جن���م الس���راية ليخطف هدف 
الى دور  الفوز ويصعد بفريقه 

الثمانية.
وفي املباراة الثانية بني فريق 
احلصان األس���ود بقيادة هاني 
أبناء  الصقر واخوان���ه وفريق 
النهاية  املرحوم رجب ج���اءت 
مختلفة متاما عن البداية حيث 
متكن عبدالرزاق األنصاري من 

إحراز الهدف األول ألبناء املرحوم 
رجب وأضاع االخوان صقر العديد 
م���ن الفرص للحصان األس���ود 
ليضيف األنصاري الهدف الثاني 
له ولفريقه، وفي الشوط الثاني 
هاجم فريق احلصان األسود من 
البداية وضغط على مرمى أبناء 

رجب وأضاع أحمد الصقر فرصة 
خطرة قبل ان يحرز النجم هاني 
الصقر هدف فريقه األول واتبعه 
بالهدف الثاني ليتعادل الفريقان 
إثارة وينجح  املباراة  وتش���تد 
محم���د الصقر في خطف هدفني 
ليتقدم احلصان األسود ويحول 

تأخره الى تقدم ويقلل األنصاري 
الفارق بإح���رازه الهدف الثالث 
ألبناء رجب من ركلة حرة قوية 
ويحافظ احلصان األسود على 
تقدمه ويضي���ع الوقت املتبقي 
ليصعد الى دور الثمانية ويقترب 

من دائرة املنافسة على اللقب.

األول والثاني ونال احملامي حسن 
الش����مري لقب الهداف وافضل 
حارس كان علي عرب من فريق 

4-2 ليتوج بطال للدورة.
وفي اخلتام مت تسليم اجلوائز 
للفريق����ني الفائزين باملركزين 

احملامي محم����د العتيبي، يذكر 
انه شارك في البطولة 32 فريقا 

بطريقة خروج املغلوب.
محاولة للمرور بالكرة

صراع قوي على الكرة

ختام دورة الجابرية اليوم بحضور الفهد

ووعد رئيس اللجنة املنظمة 
حسني دشتي اجلماهير مبزيد من 
املفاجآت في نهائي اليوم وايضا 
ان  املقبلة السيما  السنوات  في 
دورة اجلابري���ة اصبح���ت من 
ال���دورات الرمضاني���ة املميزة 
وهو ما يحمل جمعية اجلابرية 
مسؤولية تطوير الدورة السادسة 

عشرة.

اخلتامي للجماهير منها املباراة 
االستعراضية الكبيرة بني جنوم 
العربي والقادسية والفنانني داود 
حس���ني وطارق العل���ي وخالد 
البريكي وعبداهلل الزيد وغيرهم 
م���ن الفنانني، وايضا خصصت 
اللجن���ة املنظم���ة جوائز قيمة 
للجماهير وجوائز خاصة ألحسن 

املشجعني.

املشاري في املباراة النهائية.
ام���س بطولة  وقد انطلقت 
البراعم لركالت الترجيح والتي 
تختتم اليوم ويتم تكرمي الفائز 
فيها مع الفائز في املباراة النهائية 

اليوم.
اللجنة املنظمة  اع���دت  وقد 
برئاسة حس���ني دشتي ومحمد 
اليوم  عيس���ي مفاج���آت ف���ي 

يسدل الستار اليوم في الرابعة 
عصرا على دورة جمعية اجلابرية 
اخلامس���ة عش���رة لكرة القدم 
التي تقام حتت رعاية الش���يخ 
الكرة  الفهد رئيس احتاد  طالل 
والذي تأكد حض���وره لتتويج 
الفائز، وكانت مباريات دور ربع 
النهائي والت���ي اقيمت اول من 
امس قد اسفرت عن فوز الشهيد 
عبداللطي���ف الوهيب 4-1 على 
فريق الشهيد احمد احلطاب، كما 
فاز فريق الشهيد حمزة دشتي 
على فريق الشهيد جاسم املطوع 
4-3 في مباراة مثيرة كاد يسقط 
فيها فريق دشتي حامل اللقب لوال 
براع���ة جنومه االيرانيني الذين 
قادهم جنم املنتخب االيراني في 
الكرة اخلماس���ية حاج عباسي 
ببراعة ليح���ول الفريق تخلفه 
في بداية املباراة لفوز رائع في 
النهاية في مباراة هي االجمل في 

البطولة حتى اآلن.
كما جنح فريق الشهيد مهدي 
البلوش���ي في الفوز على فريق 
الشهيد سليمان الشراح 4-1 في 
مباراة ج���اءت من طرف واحد، 
لتعود االثارة في املباراة االخيرة 
والت���ي جمعت فريق يوس���ف 
املشاري مع فريق الشهيد جنيب 
الرفاعي بف���وز االول بصعوبة 

.3-4
وسيالقي فريق الشهيد عبد 
الشهيد  الوهيب فريق  اللطيف 
مهدي البلوشي في نصف نهائي 
البطولة ملواجهة الفائز من املباراة 
املرتقبة التي جتمع فريق الشهيد 
حمزة دش���تي والشهيد يوسف 

لقطات من الدورة األنصاري: عالمة رياضية بارزة
تقام اليوم مباراة نصف النهائي في بطولة البراعم وجتمع 

بني فريق الكندري وفريق كاظمة.
أشاد جنم القادسية واملنتخب الوطني بدر املطوع بدورة الشايع 
وقال انه جاء خصيصا ملشاهدة منافسات الدورة من داخل صالة 

كاظمة بعد ان جذبته شدة املنافسة بني الفرق.
قام ط���ارق اجلالهمة وبدر املطوع بتوزيع اجلوائز على 
اجلماهي���ر وذلك خالل الس���حب اليومي ال���ذي يقام عقب 

املباريات.

أش����اد أمني سر نادي القادسية وليد األنصاري بدورة الشايع 
قائال انها تعتبر من العالمات الب����ارزة في رياضة كرة الصاالت 
وانه يتابعها بشكل دائم كل عام خاصة انها دورة متميزة جتمع 
3 بطوالت في وقت واحد وتعتبر من الدورات الناجحة من جميع 
النواحي اإلعالمية والتنظيمية وساعد في جناحها في السنوات 
املاضية نقل املباريات مباشرة من خالل قناة »سكوب« التي تقدم 
ايضا وجبة دسمة من خالل استديو حتليل واللقاءات التي تقام 

بني املباريات.


