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أحد الالعبني ينطلق مبهارة نحو املرمىصراع بني العبني الستخالص الكرة

جوائز كثيرة توزع على اجلماهير خالل املنافسات الزميل مطلق نصار في »استديو الشايع«

انطالقة قوية بالكرة ومالحقة من أحد الالعبني

العبو اسكواش الكويت مع كأس التفوق

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

ڤيتو ورجا سليم يتأهالن إلى الدور ربع النهائي في »الشايع«

أعلن مق���رر دورة الش���ايع 
الرمضانية لكرة الصاالت د.محمد 
خليل ان اللجنة املنظمة برئاسة 
هشام الشايع قررت إقامة ختام 
الدورة يوم األربعاء املقبل حتت 
رعاية وحضور عبداحملسن احمد 
الفارس رئيس نادي القادس���ية 
الس���ابق وذلك تكرمي���ا له على 
عطائه للرياضة الكويتية وسالمة 
عودته الى البالد بعد رحلة العالج 
الناجحة في العاصمة الفرنسية 

باريس.
وقال خليل ان عبداحملس���ن 
الفارس يعد من افضل الشخصيات 
الرياضية على مر التاريخ الكويتي 
والتي أعطت الكثير وجاء الوقت 
لكي نرد جزءا من اجلميل الذي 
قدمه ط���وال مش���واره احلافل 
باالجن���ازات خاصة ف���ي نادي 
القادسية الذي ش���هد في عهده 
العصر الذهبي في البطوالت حيث 

كان من مؤسسي النادي.
وقال ان اللجنة املنظمة قررت 
ايضا تكرمي فتح���ي كميل جنم 
التضام���ن واملنتخ���ب الوطني 
الس���ابق والذي عاد منذ شهور 
من رحلة عالج ناجحة ويعتبر 
من أبرز جن���وم الكرة الكويتية 
الذهب���ي وأعطى  في عصره���ا 

املكيمي ووائل عبداملنعم ومحمد 
شهاب وفيصل الغريب واحلارس 
فهد كرم الى مواصلة عروضهم 
القوية، لكنهم يصطدمون برغبة 
فريق املرحوم رجب الذي يضم 
احملترف���ني اإليرانيني احلارس 
درويش وحسن كرميي واسماعيل 
عظيمي ورضا نادري وامير غالمي 
العميري وفهد السالمة،  وبراك 
لذا من املتوقع ان تكون املواجهة 

صعبة للغاية لقوة الفريقني.
وفي املب���اراة الثانية يحاول 
فريق ڤيت���و االقتراب من املربع 
الذهب���ي بع���د ان ق���دم العبوه 
البرازيلي���ان دوغالس وفيتور 
عروضا قوية نالت إعجاب اجلميع 
وتبدو مهمة ڤيتو سهلة أمام فريق 
املرحوم رجا سليم الذي تأهل الى 
دور ال���� 8 بصعوبة عبر ركالت 

الترجيح.
وقد أسفرت مباريات البراعم 
عن تأهل نادي الكويت الى النهائي 
بعد حتقيقه فوزا كاس���حا على 
العمالقة 8-1 في لقاء كان في اجتاه 
واحد ملصلحة الكويت الذي فرض 
سيطرته وجنح في ترجمة ذلك 
الى 8 أهداف سجل منها مشعل 
خالد )4 اهداف( وعبداهلل عادل 

وخالد بدر)هدفان لكل منهما(.

الكثير للكرة في احملافل الدولية 
والقارية.

وقال خليل ان اللجنة املنظمة 
الترتيب���ات إلقامة  وضعت كل 
املباراة االستعراضية التي جتمع 
بني جنوم مصر وإيران في كرة 
الصاالت والتي ستكون مفاجأة 
للجماهير ي���وم اخلتام، وكذلك 
مباراة استعراضية بني العاملني 

بقناة سكوب وقناة الوطن.

ويوسف الصولة في حني تألق 
احلارس عبداللطيف احلساوي في 
الدفاع عن مرماه ببسالة وظهرت 
مهارات العبي ڤيتو خالل شوطي 
املباراة حيث قدم دوغالس وفيتور 
وجبة دس���مة في مه���ارات كرة 
الصاالت وترجما ذلك الى 4 اهداف 
سجل دوغالس هدف االفتتاح ثم 
اضاف فيتور الهدف الثاني وامني 
هاشميان الهدف الثالث واختتم 

الدفاع واالعتماد  الفريقان على 
على الهجمات املرتدة ليحتكما الى 
الترجيح، سجل للفريق  ركالت 
الفائز: صالح فؤاد وبدر صادق 
ويوس���ف عبدالواحد، في حني 
سجل للفريق اخلاسر محمد ميرزا 

وعبداحملسن الدعيج.
وتقام اليوم مباراتان في دور 
ال���� 8 حيث يلتقي في املجموعة 
الثانية فريق املرحوم احمد بن 

وعن منافس���ات الدورة فقد 
حجز فريقا ڤيتو ورجا سليم آخر 
بطاقتني للتأهل للدور ربع النهائي 
وذلك بعد فوز ڤيتو على ديوانية 
احلمر 4-1 في لقاء جاء من طرف 
واحد ملصلحة فريق ڤيتو الذي 
قدم مباراة قوية وحماسية معتمدا 
على خبرة البرازيليني دوغالس 
وفيتور وااليراني امني هاشميان 
العتيبي  وسعود شجاع وعبيد 

سعود شجاع مهرجان األهداف 
بتسجيله الهدف الرابع في حني 
سجل هدف ديوانية احلمر الوحيد 

عبداهلل الدباسي.
وفي املباراة الثانية ابتسمت 
ركالت الترجيح لفريق املرحوم 
رجا س���ليم على املرحوم محمد 
العبدالهادي 3-2 بعد انتهاء الوقت 
األصلي للمباراة بالتعادل 1-1 في 
مباراة متكافئة املستوى، حرص 

حسني الرومي مع فريق املرحوم 
الرابعة  رجب، وف���ي املجموعة 
يواجه فريق ڤيتو فريق املرحوم 

رجا سليم.
ف���ي املباراة األولى يس���عى 
فريق املرحوم احمد بن حس���ني 
الرومي الى مواصلة انتصاراته 
بعد تصدره مجموعته عن جدارة 
ويطمح اليوم احمد الرومي ورفاقه 
علي الصراف ومدحت ثابت وسالم 

الحفل الختامي يقام األربعاء برعاية الفارس

ڤيتو والفجر إلى نصف نهائي »الحساوي«
المسباح والمرحوم رجب يودعان بالضربات الترجيحية

دخلت دورة املرحوم شمالن احلساوي املرحلة احلاسمة 
وصعد فريق النظاراتي حسن الى الدور نصف النهائي 
بعد فوزه املفاجئ على فريق مش���اريع اخلير 4-0 في 
مباراة غريبة اقتنص خاللها فريق النظاراتي حس���ن 
هدفني مبكرين عن طريق حامد صبحي ومحمد عباس 
بالرغم من تطبيقه األسلوب الدفاعي أمام فريق مشاريع 
اخلير الذي صال وجال وعمل كل ش���يء في كرة القدم 

باستثناء هز الشباك.
وفي الش���وط الثاني غير فريق مشاريع اخلير من 
أس���لوب اللعب وأش���رك العبا بدال من حارس املرمى 
لتكثيف الهجوم وسيطر على اللعب متاما وسدد حمد 
جاسم كرة قوية في قائم مرمى النظاراتي حسن واستمر 
ضغط املشاريع وتخلى احلظ عن محمد ناصر ومحمد 
غريب وهاش���م وزكريا أمام املرمى لتضيع كل الفرص 
واستغل كاظم مهدي تقدم مشاريع اخلير ليحول كرة 

من بعيد داخل مرمى املش���اريع اخلالي ويتبعه محمد 
جارداني بإحراز الهدف الرابع بنفس الطريقة مستغال 
تقدم فريق املشاريع بأكمله وترك املرمى خاليا ليخرج 
مشاريع اخلير من دائرة املنافسة بعد تقدميه مستوى 

طيبا خالل مشواره في الدورة.
وفي املباراة الثانية بني شركة ڤيتو وفريق املرحوم 
خالد املسباح احتبست أنفاس اجلماهير خالل شوطي 
املباراة التي جاءت قوية من البداية وحماس���ية وظهر 
فريق املس���باح أفضل في االنتش���ار وحتركات العبيه 
واللعب الهجومي بينما ركز ڤيتو على الناحية الدفاعية 
وعدم مجاراة املسباح في االندفاع الهجومي واعتمد على 
البرازيلي فيتورا في املراوغة وتهديد مرمى املسباح وجاء 
الشوط األول لصالح املرحوم خالد املسباح وعلى الرغم 
من ذلك هرب فيتورا بكرة ومرر كرة خالصة الى محمد 
ابراهيم ليحولها داخل شباك علي عرب ويهاجم املسباح 

بقوة ويس���دد فيصل رفاعي كرة قوية ترتد من القائم 
لينتهي الشوط األول لصالح فريق ڤيتو، وفي الشوط 
الثاني اشتدت إثارة املباراة من خالل محاوالت مستمرة 
للمسباح إلحراز أهداف وحتقق ذلك عندما دفع البرازيلي 
صالح حيدر داخل املنطقة ليحتسبها احلكم ركلة جزاء 
يسجل منها صالح حيدر هدف التعادل لتتحول املباراة 
بعد ذلك الى هجوم من ڤيتو ودفاع من خالد املس���باح 
الذي س���عى الى اخلروج متعادال واللجوء الى ركالت 
الترجيح وحتقق له م���ا أراد وانتهت املباراة بالتعادل 

ولكن جاءت الركالت ملصلحة فريق شركة ڤيتو.
وفي املباراة الثالثة بني فريق املرحوم رجب بقيادة 
مشاري النكاس وفريق الفجر بقيادة دوغالس واسالم 
درويش اعتبرها اجلميع نهائيا مبكرا نظرا لقوة الفريقني 
وبالفعل جاءت املباراة مثيرة وحماسية وانتهت ملصلحة 

الفجر ليتأهل الى الدور نصف النهائي.

إسكواش الكويت يغادر إلى معسكر القاهرة
استعدادًا للبطوالت المحلية المقبلة

حامد العمران
يغادر اليوم األحد إلى القاهرة وفد االسكواش 
بن����ادي الكويت القامة معس����كر خارجي ملدة 
أسبوعني في مدينة 6 اكتوبر وبالتحديد في مركز 
االسكواش اخلاص باملدرب العاملي امير وجيه، 
ويتكون الوفد من احمد العنزي مديرا للفرق 
واملدرب الباكستاني احمد جول باالضافة الى 18 
العبا هم: حسن عبداجلادر، عبداهلل مال اهلل، علي 
عبداجلادر، إبراهيم امين، حسني عبداجلادر، خالد 
اجلنيدل، عبداهلل بخش، صالح املطاوعة، بدر 
عبداجلادر، علي العنزي، عبداهلل السعدون، خالد 
العمران، يوسف محمد، عبدالرزاق احمد، يوسف 
العمران، خلف الس����عدون، محمد عبداجلادر 
وحمود اجلنيدل. وأشار احمد العنزي الى ان 
اغلب الالعبني املغادرين الى املعسكر من فئة 
حتت 11 سنة وذلك إلعدادهم للمواسم املقبلة، 
السيما ان إدارة النادي تركز دائما على القاعدة 
مؤكدا ان البرنامج التدريبي سينقسم إلى جزأين، 
االول يركز على الالعبني الذين يشاركون في 
البطوالت احمللية مع تكثيف املباريات الودية 
مع العبي املنتخب املصري الى جانب رفع معدل 
اللياقة البدنية للوصول مع نهاية املعسكر إلى 
ذروة املس����تويني الفني والبدني للدخول في 

الفورمة عند بداية املوسم اجلديد.
 وفيما يخص اجل����زء الثاني من الالعبني، 
س����يتم التركيز على زيادة املهارات واجلانب 
التكتيكي إلعدادهم للمستقبل، مشيرا الى ان 
التدريب سيكون على فترتني االولى قبل اإلفطار 
والثانية في العاشرة مساء وذلك خالل الفترة 
االولى فيما سيتغير نظام التدريب بعد انتهاء 
شهر رمضان وقد يتدرب الالعبون على ثالث 

فترات.
واكد العنزي ان الفريق االول وبعض العبي 
املدرسة سيتدربون في الكويت حتت اشراف 
التوجي والباكس����تاني  املدرب املصري كرمي 
رحماني جول مع تنظيم بعض املباريات الودية 
مع الالعبني احملليني، كاش����فا انه خالل االيام 
القليلة املقبلة سيصل املدرب الباكستاني اجلديد 
مأمون رشيد الذي يدرب للمرة االولى في اخلليج، 
وقد سبق لرشيد تدريب منتخب الشباب في 

باكستان وكان العبا مصنفا على العالم.
واثنى العنزي على خطوة االحتاد بتخصيص 
أيام للتدريب لالعبي املنتخب بجميع املراحل 
الس����نية طوال العام وهذا يساعد االندية على 
رفع املستوى الفني للالعبني متمنيا التوفيق 

لالعبي األزرق في املشاركات املقبلة. 


