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منافسة وإثارة قوية شهدتها األدوار النهائية لدورة الشايع

فريق الشؤون املالية مع كأس بطولة وزارة الدفاع

د.خليفة بهبهاني يسلم جائزة اجلمهور  

عيسى احلساوي يتوسط فريقي العربي والقادسية

فواز احلساوي يسلم كأس املركز األول وبجانبه ياسني احلساوي

مفاجآت عديدة في ختام دورة الشايع اليوم

جتذب انظار اجلميع ملا تضم من 
فرق قوية ودقة تنظيم الدورة من 
قبل القائمني عليها نظرا خلبرتهم 

في املجال االداري.
وقال معرفي ان عائلة الشايع 
لها بصم���ة واضحة في احلركة 
الرياضية حي���ث يعد املرحوم 
فهد الش���ايع من مؤسسي نادي 
القادس���ية وله اياد بيضاء في 
وضع اسس الرياضة الكويتية 
التي شهدت في عصره الكثير من 
االجنازات واآلن يتواصل ابناؤه 
في العطاء باقامة هذه الدورة التي 
جتمع 3 بطوالت للبراعم واملناطق 

من الناحية الفنية والتنظيمية 
حيث جاءت مباريات الدورة على 
مستوى عال من املهاراة الفنية 
الالعبني سواء احملليون او  من 
االجانب وايضا ظهر دقة التنظيم 
والعمل اجلماعي حيث لم تكن 
هناك اي ش���كوى ال���ى اللجنة 
املنظمة التي حرصت على اتباع 
وتنفيذ اللوائح التي نصت عليها 
الدورة قبل انطالقها ومت توزيعها 

على مندوبي الفرق.
اكد رضا معرفي امني سر نادي 
القادسية السابق ان دورة الشايع 
تعد من الدورات الناجحة ودائما 

وقال العبدالهادي ان دورة الشايع 
دخلت مراحلها احلاس����مة ابتداء 
م����ن دور ال� 16 وال� 8 بعد وصول 
افضل الفرق لهاتني املرحلتني. واكد 
العبدالهادي ان اللجنة املنظمة اعدت 
مفاجأة كبرى في املوسم املقبل من 
حيث نظام الدورة للفرق املشاركة 
وهناك ترتيبات خاصة لتنفيذ ذلك 

في النسخة املقبلة للدورة.

طارق الشايع: الدورة حققت أهدافها

اشاد طارق الشايع املقرر املالي 
بجهود اجلميع في اجناح الدورة 
مشيرا الى انها حققت كل اهدافها 

تنافس قدامى الزمن اجلميل على 
لقب البطولة بكل اصرار وتصميم 
على الوصول الى منصة التتويج 
الذي صعد اليها العبو اخلالدية.

العبدالهادي: منافسات قوية

من جهته قال أسعد العبدالهادي 
نائب رئيس الدورة ان منافسات 
الشايع كانت مختلفة عن االعوام 
السابقة حيث كان هناك اكثر من 
فريق مرشح للقب وذلك بعد توسع 
اللجنة في عدد الفرق املشاركة التي 
وصلت الى 64 فريقا وفتح الباب 
على مصراعيه للمحترفني االجانب. 

اعطى الفرصة ملشاركة عدد كبير 
من الفرق واستمتاع اجلماهير بأداء 
الالعبني احملليني واألجانب خاصة 
ان هناك فرقا محلية كانت منافسة 
قوية للفرق التي تضم محترفني 

من مصر وايران والبرازيل.
وقال الشايع ان بطولة البراعم 
القت اهمية كبي����رة لدى اللجنة 
املنظمة حي����ث زادت عدد الفرق 
الى 16 وظهرت بندية وحماس بني 
البراعم للمنافسة على لقب الدورة 
الذي توج بها نادي الكويت كذلك 
كانت هناك أهمية خاصة لبطولة 
املناطق ابناء الدائرة الثالثة حيث 

الذي يعد م����ن أبرز العبي اجليل 
الذهبي للمنتخب الوطني والذي 
حفل مشواره باالجنازات الكثيرة 
للكرة الكويتية. وقال هشام الشايع 
ان النسخة الثانية عشرة من دورة 
الش����ايع هذا العام حققت اهدافها 
بنجاح بعدما شهدته منافسات قوية 
قبل انطالقها حيث تقدم للمشاركة 
اكثر م����ن 400 فريق يرغبون في 
املشاركة مت حتديد 64 فقط من خالل 
اللجنة املنظمة  القرعة.وطبق����ت 
نظام الذه����اب واالياب في الدور 
االول وكذلك املربع الذهبي. وقال 
ان اقامة الدورة على مدار 29 يوما 

والبطولة الرئيسية وهو يدل على 
ادراكهم ألهمية الرياضة واالهتمام 

باملراحل السنية املختلفة.

بهبهاني: دورة متطورة

قال خليفة بهبهاني عضو احتاد 
الكرة السابق ان دورة الشايع تعتبر 
من ال����دورات البارزة في الكويت 
ودائما تش����هد تطوي����را كل عام 
ويتابعها اجلميع خاصة انها تعتبر 
دورة ش����املة في تنظيم بطوالت 
جلميع املراحل السنية من براعم 
والعبني كبار باالضافة الى الدورة 
االساسية التي تضم الشباب. وقدم 
بهبهاني الشكر الى القائمني على 
الدورة من اسرة الشايع وهذا ليس 
بغريب عنها النها تعشق الرياضة 

منذ زمن طويل.

الوطنية يقترب من النهائي

أسفرت نتائج اجلولة االولى 
م����ن ذهاب الدور قبل النهائي عن 
فوز حامل اللق����ب الوطنية على 
فريق املرحوم رجب 2-0 سجلهما 
املصري احمد يسري وبذلك يقترب 
الوطنية من نهائي الدورة حيث ان 

التعادل يكفيه في لقاء االياب.
في املقاب����ل تعادل فريقا ڤيتو 
واخللي����ج للكابالت 3-3 لينتظر 
الفريق����ان لقاء االياب لتحديد من 

سيتأهل الى النهائي.
س����جل لفريق اخلليج سعود 
املرط����ة وعبدالرحم����ن ال����وادي 
ف����ي ح����ني س����جل  واالدنيي����و 
لڤيتو دوغ����الس وڤيتور وامني 

هاشميان.

يسدل الستار عصر اليوم على 
منافسات دورة الشايع الرمضانية 
القدم بإقامة  الثانية عشرة لكرة 
اليوم اخلتامي الذي ينطلق اليوم 
في الس����اعة الثالثة والنصف من 
عصر الي����وم على صال����ة نادي 
كاظمة الرياضي برعاية وحضور 
عبداحملسن الفارس رئيس القادسية 
السابق وأحد رواد احلركة الرياضية 

في الكويت.
واكد رئيس الدورة هشام الشايع 
ان اليوم اخلتامي مليء باملفاجآت 
التي اعدتها اللجنة املنظمة حيث 
تبدأ فقرات احلفل اخلتامي بلقاء 
استعراضي يجمع فريق تلفزيون 
سكوب امام تلفزيون الوطن يليه 
اللقاء املرتقب الذي يجمع جنوم 
مصر امام جنوم ايران في لقاء قوي 
ومثير للغاية خاصة ان الفريقني 
يضمان افضل العبي كرة الصاالت 
في قارتي افريقيا وآس����يا ولهما 
اهمية خاصة لدى اجلمهور ملشاهدة 

مهارات الالعبني.
بعدها يقام مسك اخلتام املباراة 

النهائية لدورة الشايع.
وقال هش����ام الشايع ان هناك 
تكرميا خاصا لراعي اليوم اخلتامي 
لدورة الشايع عبداحملسن الفارس 
الذي حرصت اللجنة على تكرميه 
العالج  بعد عودت����ه من رحل����ة 
باخلارج وتقديرا ملكانته الرياضية 
كأحد ابرز مؤسسي نادي القادسية 
التي ش����هد في عه����ده العديد من 
االجنازات كم����ا ان هناك تكرميا 
للنجم فتحي كمي����ل العب نادي 
التضامن واملنتخب الوطني السابق 

مهرجان ختامي رائع للدورة والقادسية والعربي »حبايب«

الفجر اقتنص لقب »الحساوي« من ڤيتو بركالت الترجيح
توج فريق الفجر بطال لدورة 
املرحوم شمالن احلساوي بعد فوزه 
على فريق شركة ڤيتو بالركالت 
الترجيحية 2/3 بعد انتهاء الوقت 
األصلي للمباراة بالتعادل 2/2 في 
مباراة اكثر من مثيرة وعلى الرغم 
من تقدم ش����ركة ڤيتو بهدفني لال 
ش����يء إال ان إسالم درويش جنم 
الفجر جن����ح في إح����راز هدفني 
ليتعادل الفريقان وترجح الركالت 
الترجيحية كفة فريق الفجر وكانت 
املباراة قد ش����هدت سيطرة ڤيتو 
في البداية وتألق س����عود شجاع 
الذي أحرز هدف ڤيتو األول بعد 
إضافة فرصة ثمينة من متريرة 
أمني هاشيحبان اخلالصة ورد عليه 
إسالم درويش بتسديدة قوية علت 
العارضة وواصل فريق شركة ڤيتو 
سيطرته بقيادة فيتورا وسدد أمني 
هاشيحبان كرتني خطرتني أبعدهما 
جنم املباراة حارس الفجر همالن 
الهمالن مبهارة وفي الشوط الثاني 
متكن البرازيلي فيتورا من إحراز 
هدف فريق����ه الثاني ليهدأ بعدها 
أداء فريق ڤيتو مما اعطى املجال 
لفري����ق الفجر في الهجوم املنظم 
عن طريق املصري إسالم درويش 
والبرازيلي دوجالس في حتويل 
سير املباراة لصالح فريقهما ويحرز 
إسالم درويش هدف فريقه األول 
من ركلة حرة ارتدت من احلائط 
اليه ليسددها مرة ثانية في مرمى 
محمد ياسني ويواصل فريق الفجر 
نش����اطه ويراوغ دوجالس دفاع 

مباراة العربي والقادسية وتوزيع 
الهدايا على اجلماهير وأعرب ياسني 
احلساوي عن س����عادته لنجاح 
البطول����ة ومهرجان اخلتام الذي 
ش����مل لقاء ممتعا وأكد استمرار 
الدورة تخلي����دا لذكرى املرحوم 
ش����مالن عبدالعزيز احلس����اوي 

وإحياء ليالي رمضان املبارك. 
من ناحية اخرى أشاد فواز 
احلساوي بدورة املرحوم شمالن 
احلس���اوي واملهرجان اخلتامي 
وتأه���ل فريق���ي ش���ركة ڤيتو 
والفج���ر الى املب���اراة النهائية 
ومتنى الف���وز للجميع واضاف 
ان ال���دورات الرمضانية تتغير 
كل عام وتكتشف مواهب جديدة 
وتكتس���ب اخلب���رات من خالل 
احتكاكها مع الالعبني احملترفني 
م���ن البرازيل واي���ران ومصر، 
وهي فرصة للتعاقد مع الالعبني 
احملترفني لالس���تفادة منهم في 
بط���والت الصاالت وأش���ار الى 
جناح دورة احلساوي ومتيزها 
بأسلوب خاص فان لديه اقتراحات 
سيقدمها للجنة املنظمة لتطبيقها 
في العام املقبل بإذن اهلل وشكر 
احلساوي اللجنة املنظمة برئاسة 
عبداللطي���ف احلس���اوي على 
اجلهود املبذولة ومتنى التوفيق 
للجميع وهنأ القيادات السياسية 
والرياضية مبناسبة قرب حلول 
عيد الفطر السعيد أعاده اهلل على 
الكويت واألمة اإلسالمية باخلير 

والبركات.

ڤيتو ليعرقله فيتورا وحتتسب 
ركلة ج����زاء يحرز منها إس����الم 
درويش هدف فريقه الثاني ويضيع 
محمد ابراهيم فرصة لڤيتو إلنهاء 
املباراة لصاحلهم ويلجأ احلكام 
الترجيحية بعد  ال����ركالت  ال����ى 
انتهاء الوق����ت األصلي بالتعادل 
2-2 وينجح هاشيحبان وفيتورا 
في إحراز ركالت ڤيتو بينما يضيع 
محمد ابراهيم ركلته ويس����ددها 
خارج املرمى وجنح الثالثي إسالم 
درويش ودوجالس وعمر احلساوي 
في إح����راز ركالتهم ليفوز فريق 
الفجر باللقب بعد ان كان في فم 
فريق ڤيتو. مت اختيار يوس����ف 

الصاولة م����ن فريق ڤيتو أفضل 
العب في الدورة. 

كما اختير همالن الهمالن حارس 
مرم����ى الفجر كأفضل حارس في 

الدورة. 
القادس����ية والعرب����ي  وكان 
ق����د التقيا قبل املب����اراة النهائية 
ف����ي مباراة حماس����ية اتس����مت 
باللمح����ات الفنية م����ن محترفي 
الفريقني واخلشونة من عبدالعزيز 
املطوع ودلع حمد احلاي وافتتح 
بوجروة أهداف القادسية ليرد عليه 
مدرب العربي كابو بإحراز هدف 
التعادل بعد فاصل من التمريرات 
اجليدة من الفريقني وتألق خليفة 

املنصور في االرمتاء على »اجلنب 
اللي يريحه« ليسجل جهاد هدف 
القادسية الثاني ويتعادل العربي 
م����ن جديد عن طري����ق احملترف 
البرازيلي فابيو وتستمر املباراة 
س����جاال بني الفريق����ني ويخطف 
فراس اخلطيب هدف القادس����ية 
الثالث ويرد عليه فابيو مرة اخرى 
محرزا هدف التعادل لتنتهي املباراة 
بالتعادل 3-3 ويقوم راعي البطولة 
ياسني احلساوي وعيسى احلساوي 
وكمال األيوبي رئيس احتاد الكرة 
الطائرة بتكرمي الفريقني واحلكام 
واللجان العامل����ة ومدير الدورة 
يوس����ف احمدي الذي قام بإدارة 

الشؤون المالية تتوج بكأس  وزارة الدفاع
حتت رعاية وبحضور سعادة 
وكيل وزارة الدفاع جسار اجلسار 
أقامت  والوكالء املس���اعدين، 
العامة بإدارة مكتب  العالقات 
الرمضانية  البطول���ة  الوكيل 
األولى ل���وزارة الدف���اع 2010 
للهيئة اإلدارية واملالية وذلك 
يوم الثالثاء املوافق 24 اغسطس 
املاضي واستمرت على مدار 4 
ايام وقد شارك في اليوم االول 
14 فريقا واختتمت مساء يوم 
اجلمعة 27 اغس���طس املاضي 
حيث توج فريق الشؤون املالية 
باملركز األول  وفي املركز الثاني 
قطاع الش���ؤون اإلدارية، وقد 
سبقت املباراة النهائية مباراة 
ضمت فريق قياديي الوزارة مع 
مس���ؤولي الوزارة، كما حصل 
على أفضل الع���ب عبدالرزاق 
الزيد م���ن الش���ؤون اإلدارية 
على ه���داف البطولة والالعب 
محمود متولي على درع احسن 
حارس مرمى، وقد ادار املباراة 
4 حكام من االحت���اد الكويتي 

لكرة القدم.

العبو فريق أكادميية حسن أبل وأمامهم الكأس

أكاديمية حسن أبل أحرزت مهرجان المواهب

أحرز فريقا أكادميية حسن أبل لقبي مهرجان 
نادي كاظمة الكتشاف املواهب في نسختها األولى 

ملواليد 96-97 ومواليد 99-98. 
واس���تمر املهرج���ان 3 أيام، وخاض���ت الفرق 
املشاركة ال� 11 من مواليد 96-97 املباريات بنظام 
خ���روج املغلوب، فيما لعبت 5 ف���رق من مواليد 
98-99 بنظام الدوري من مرحلتني. ومتكن فريق 
أكادميية حسن أبل من مواليد 96-97 من دك مرمى 
فريق الغدير4-1 في املباراة النهائية، وتوج بطال 

للمهرجان، أما فريق األكادميية من مواليد 99-98 
فتصدر املهرجان ب� 10 نقاط من 4 لقاءات، حسمت 

لصاحله دون خسارة.
وقامت اللجنة الفنية في قطاع الناشئني بنادي 
كاظمة باختيار 18 العبا من أصل 160 شاركوا في 
املهرجان مع فرقهم، ومت ضمهم لصفوف ناش���ئي 
»البرتقالي«، على أن ينخرطوا في التدريبات اليومية 
ابتداء من يوم األحد املقبل، متهيدا لضمهم رسميا 

بعد اجتيازهم االختبار النهائي.


