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صراع على الكرةبراعم الكويت مع اللجنة املنظمة

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

الكويت بطل براعم »الشايع« بفوزه على كاظمة 

الش���ايع  الكويت ببطولة  توج 
للبراعم لك���رة الصاالت بعد تغلبه 
على كاظم���ة بركالت الترجيح 1-2 
في املباراة النهائية التي اقيمت امس 

االول.
وقام هشام الشايع رئيس الدورة 
البطولة وامليداليات  بتسليم كأس 
الذهبية الى براعم الكويت بحضور 
اسعد العبدالهادي نائب رئيس الدورة 

وطارق الشايع املدير املالي.
وجاءت املب���اراة قمة في االثارة 
والندية ب���ني الفريقني حيث انتهى 
الوقت االصلي للمب���اراة بالتعادل 
السلبي ليحتكم الفريقان الى ركالت 
الترجيح التي ابتسمت لبراعم الكويت 
بعدما سجل مشعل خالد وخالد الشراد 

في حني سجل لكاظمة بدر ذكراهلل 
وأخفق فيصل الهندي.

وقد فاز حارس ن���ادي الكويت 
عب���داهلل حمد م���دوه بلقب افضل 
الدورة وبدر جاس���م  ف���ي  حارس 
بجائزة كأس أفض���ل العب، ومثل 
فريق الكويت الفائز: عبداهلل مدوه 
وصالح الشواف وعبداهلل التوتيان 
وعبداهلل العبدالهادي ومشعل خالد 
الفضلي وعبدالرحمن  وعبدالعزيز 
احلداد واحمد الشريدة وخالد الشراد، 
في ح���ني مثل فريق كاظمة صاحب 
املركز الثاني عبداهلل الفهد ويوسف 
القالف وفيصل الهندي وخالد السعيد 
واحمد البنوان وخليفة الشطي وبدر 
الكن���دري وفيصل  ذكراهلل وطالل 

الطراروة.

العبيد: اهتمام مميز بالبراعم

اشاد سامي العبيد مشرف نادي 
الكويت مبس���توى الالعبني بدورة 
الشايع مشيرا الى أن براعم الكويت 
اس���تحقوا الفوز عن جدارة بعد ان 
قدموا نتائج جيدة خالل مشوارهم 

في البطولة.
وقال العبيد ان فريقه اس���تفاد 
من املش���اركة في الدورة التي تهتم 
بالبراع���م دون بقية الدورات وذلك 
لتنمي���ة مواهبهم والق���اء الضوء 

عليهم.
واقترح سامي العبيد اقامة دوري 
للناشئني في كرة الصاالت وذلك بعد 

جناح دورة الشايع في تنظيم دورة 
للبراعم.

انطالق المربع الذهبي

تدخ���ل دورة الش���ايع مراحلها 
احلاس���مة وذلك بانطالق مباريات 
دور االياب من املربع الذهبي بإقامة 
مبارات���ني االولى جتم���ع بني فريق 
الوطنية حام���ل اللقب مع اخلليج 
للكابالت في ح���ني لم يتحدد طرفا 

املباراة الثانية.
وقد اسفرت مباريات اليوم االخير 
من دور ال���� 8 عن تأهل حامل اللقب 
الوطنية الى الدور قبل النهائي بعد 
تغلبه بصعوبة على فريق بي ام دبليو 
بهدف لال شيء سجله محمد عاشور 

في مباراة جاءت قوية وحماسية من 
الوطنية على  الفريقني، اعتم���د  كال 
الهجوم املكث���ف معتمدا على خبرة 
العبيه املصريني جهاد عرفة واحمد 
يسري واسالم محمد وامين ابراهيم 
في حني تأثر فريق بي ام دبليو بغياب 
االيراني بخاري الذي لم يشارك في 
املباراة بسبب اصابته حيث مال اداء 
الفريق الى الدفاع والهجمات املرتدة 
التي لم تكن فعالة على مرمى الوطنية 
الذي حافظ على تقدمه في الش���وط 
الثاني بالتركيز على النواحي الدفاعية 

وايقاف خطورة الهولندي جيرمن.
وفي مباراة حماسية جنح فريق 
اخلليج للكابالت في التأهل الى الدور 
قبل النهائي بعد فوزه على فونو 3-4 

بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت 
االصلي للمباراة 2-2.

تقدم اخللي���ج بهدف عن طريق 
فهد الطريجي ثم ادرك فونو التعادل 
عن طريق سامح صالح بعدها يتقدم 
اخلليج مرة اخرى بهدف سجله العب 
فونو بطريق اخلطأ في مرماه محمود 
جالل وقبل نهاية مباراة بدقائق ادرك 
وليد عودة التعادل من ركلة جزاء 
ليحتكم الفريقان الى ركالت الترجيح 
التي ابتسمت للخليج بعد ان سجل 
عبدالرحمن الوادي وفهد الطريجي 
وسعود املرطة والبرازيلي االدنييو 
في حني سجل لفونو اسالم حسني 
ووليد عودة ومحمود جالل واخفق 

في التسجيل ميمي محمد.

الوطنية يلتقي الخليج للكابالت في الدور نصف النهائي

لقطات
استضاف اس���توديو حتليل دورة 
الشايع حمد الصالح العب نادي القادسية 
واملنتخب الوطني الذي اش���اد بالدورة 

وجناحها في التنظيم.
تقوم اللجنة املنظمة بوضع اللمسات 
االخي��رة للقاء االس��تعراضي املرتقب بني 

جنوم مصر وايران في كرة الصاالت.
قام طارق الشايع املدير املالي للدورة 
بتوزيع اجلوائز عل���ى اجلماهير وذلك 
خالل الس���حب اليومي الذي يقام عقب 

املباريات.

الفريق البطل يرفع كأس البطولة

جانب من مباراة جنوم العربي والقادسية

أعضاء جمعية اجلابرية يقدمون درعا إلى الشيخ طالل الفهد

دشتي يشكر الفهد 

مويا القابضة بطاًل لدورة »العتيبي«

اللجن����ة املنظمة  وجه رئيس 
لدورة جمعية اجلابرية اخلامسة 
عشر حسني دشتي شكره للشيخ 
طالل الفهد علي حضوره وتشريفه 

للبطولة.
وقال ل����م نس����تغرب حضور 
الشيخ طالل وتشريفه فهو دائما 
الداعمني للرياضة كذلك  اكبر  من 
نشكر وسائل اإلعالم على اهتمامها 
وإسهامها في تقدمي الدورة بشكل 
ممتاز للجمهور، وهو ما يضع على 
عاتقنا مسؤولية كبيرة في السنوات 
املقبلة، والشكر موصول ألعضاء 
اللجان املنظمة واجلمهور والالعبني 
على االلتزام وال����روح الرياضية 
العالي����ة التي ظهرت ط����وال أيام 

البطولة.

اللقب ليس الوحيد في جعبة 
الفريق  الفريق فق���د حقق 
البطوالت في  العديد م���ن 
املواس���م املاضية واملوسم 
احلالي، مضيفا أن متاسك 
الالعبني ومحافظتهم على 
الروح الواح���دة كان وراء 
تألقهم بهذا الشكل الفتا الى 
أن هناك العديد من الالعبني 
الذين تعرضوا إلصابات لم 
متكنهم من تكملة املشوار 
ومنهم فيص���ل فهد وأحمد 
الركائز  ماج���د وهما م���ن 
األساس���ية للفري���ق إال أن 
املوجودي���ن فيه���م اخلير 

والبركة.

الذي كان يحرص على توجيه 
الالعبني طوال املباراة.

من جانبه ش���كر مدير 
فريق مويا القابضة محمود 
العويد الالعبني على هذا األداء 
الراقي طوال شهر رمضان 
والذين كانوا دائما قريبني 
من حتقيق األلقاب لكن سوء 
احلظ لم يحالفهم في بعض 
الدورات، مشيرا أن الفريق 
يس���تعد قبل شهر رمضان 
بفترة ليست بقليلة بدعم من 
رئيس مجلس اإلدارة حسن 
السويدي الذي يدعمهم ماديا 

ومعنويا.
وأض���اف العويد أن هذا 

 حقق فريق مويا القابضة 
لقب بطولة املرحوم مرزوق 
العتيبي الرمضانية اخلامسة 
القدم بفوزه الصعب  لكرة 
ب���ركالت  البرن���س  عل���ى 
الترجي���ح 3-2 بعد انتهاء 
الوقت األصل���ي بالتعادل 
اإليجاب���ي 1-1 وقام وزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس 
الروضان  الوزراء روضان 
بتس���ليم اجلوائ���ز للفرق 
الفائزة باملركز األول والثاني 
باإلضاف���ة إلى أفضل العب 

وحارس مرمى.
وشهدت املباراة النهائية 
ق���وة وإثارة ب���ني الفريقني 
حتى إن الف���رص الضائعة 
ل���كل فريق كان���ت متقاربة 
وافتتح مويا التس���جيل ثم 
عاد إلى اخلل���ف كثيرا لكي 
يعتمد على الهجمات املرتدة 
لكن ه���ذا اخلطة ل���م تفلح 
مع قوة البرنس الذي ش���ن 
العديد من الهجمات اخلطرة 
حتى متكن من تسجيل هدف 
التعادل وبعد هذا الهدف لعب 
كل فريق بتحفظ في الدقائق 
األخيرة خوفا من تس���جيل 
هدف مباغت يضيع عليهم 
اللقب ليلجأ الفريقان لركالت 
الترجيح التي ابتسمت لصالح 
مويا بفض���ل خبرة العبيه 
وخصوصا النجم ساير علي 

الشهيد الوهيب يحرز لقب »الجابرية« 

برعاية وحضور رئيس احتاد الكرة الش����يخ طالل 
الفه����د، ورئيس وأعضاء جمعية اجلابرية، توج فريق 
الش����هيد محمد الوهيب بطال لدورة جمعية اجلابرية 
للشهداء اخلامسة عش����ر لكرة القدم، وذلك بعد فوزه 

على حامل اللقب فريق الشهيد فؤاد دشتي.
وفي بطولة البراعم لركالت الترجيح فاز فريق عباس 
اشكناني باملركز األول بعد منافسة حامية مع فريق حسني 
البلوشي، وكش���فت املباراة االستعراضية التي جمعت 
جنوم العصر الذهبي في القادسية والعربي عن انتماءات 
الفنانني الذين توزعوا على الفريقني اذ مثل األخضر الفنان 
الكبير داود حسني وأحمد عسكر وحميد ومنصور باشا 
وعبد الرضا عباس واسامة حسني، وشارك مع األصفر 
ش���هاب حاجية ووليد البريكي وحسني املهدي وحسني 
املكيمي وراشد بديح وحمد الصالح وطارق اجلالهمة، 
لتنتهي املباراة بفوز األخضر بركالت الترجيح بعد انتهاء 

الوقت األصلي للمباراة بالتعادل االيجابي 2-2.

وجنح����ت اللجنة املنظمة للبطولة بقيادة حس����ني 
دش����تي في تقدمي يوم رائع أبهر اجلمهور الكبير الذي 
حضر اخلتام، وذلك بعد أن حشدوا جنوم الفن والكرة 
يتقدمهم الش����يخ طالل الفهد الذي تابع أنشطة اليوم 
اخلتامي ليقوم بعدها بتتويج الفائز في البطولة التي 
حملت اسماء شهداء الكويت الذين قدموا أرواحهم فداء 
للوطن، كما جنح الفنان الكبير داود حس����ني وزمالؤه 
الفنانون ومقدم احلفل فريد دش����تي في زيادة حماس 

اجلمهور. 
من جانبه ش����كر رئيس احتاد الكرة وراعي الدورة 
الش����يخ طالل الفهد رئيس وأعضاء جمعية اجلابرية 
واللجنة املنظمة على املجهود الرائع املبذول خالل الدورة 
التي حملت اسم شهداء الكويت، وقال أمتنى استمرار 
هذه الدورات على مدار العام الس����يما انها توجه جهد 
الشباب الى الرياضة، وحتمل اسم شهداء الكويت الذين 

قدموا الغالي والنفيس لهذا الوطن الغالي.

وأضاف: لقد استمتعت باليوم اخلتامي لدورة جمعية 
اجلابرية للشهداء، فاألداء كان قويا والفقرات متعددة 
واش����كر اجلمهور العريض الذي تابع البطولة، كذلك 
جنوم الف����ن والرياضة الذين حضروا إلضفاء جو من 

املتعة للمشاهدين في هذا الشهر الفضيل.

داود حسين يخطف األضواء

خطف النجم داود حسني األضواء في دورة جمعية 
اجلابرية للشهداء، وحرص على مداعبة اجلمهور العريض 
الذي حضر اليوم اخلتامي بالطريقة نفسها التي يقدم 
بها مسلس����له الرائع كرميو، كذلك قدم حسني مستوى 
جي����دا في املباراة االس����تعراضية، وكان يحاول إعاقة 
حارس فريق القادس����ية حس����ني املكيمي من أجل فتح 
الطريق لزمالئه في الفريق األخضر بتسجيل األهداف 
لكن احلكم الدولي السابق حميد عرب والذي أدار اللقاء 

كان مدركا حلركات كرميو.

بحضور ورعاية طالل الفهد 

محمود العويد يقدم درعا تذكارية إلى روضان الروضان

الروضان يسلم الكأس للفريق البطل


