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الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

الوطنية لالتصاالت ضرب موعدا ملالقاة ڤيتو في نهائي الشايع

املعلق حمد بو حمد ضيف ستديو حتليل دورة الشايعاملقرر املالي طارق الشايع يهدي اجلوائز إلى أحد اجلماهير

املنافسة بلغت أشدها في الدور نصف النهائي وسط حضور جماهيري كبير

الوطنية لالتصاالت يتأهل لمواجهة ڤيتو في نهائي »الشايع«

ضرب حام���ل اللقب الوطنية 
لالتصاالت موعدا ملالقاة ڤيتو في 
الرمضانية  الشايع  نهائي دورة 
لكرة الص���االت وذلك بعد متكن 
النهائي  الى  التأهل  الوطنية من 
بعد تخطيه عقبة فريق املرحوم 
رجب بالتغلب عليه 2-0 في لقاء 
الذهاب والتعادل س���لبا في لقاء 
اإلياب من الدور القبل النهائي، في 
حني تأهل ڤيتو الى النهائي بعد 
تعادله خارج ملعبه أمام اخلليج 
للكابالت في لقاء الذهاب وتعادلهم 
سلبا في لقاء اإلياب ليتأهل بفارق 

األهداف.
فف���ي املب���اراة األولى فرض 
حامل اللقب سيطرته على فريق 
املرح���وم رجب في لق���اء اإلياب 
الذي انتهى س���لبيا، حيث اعتمد 
الوطنية عل���ى الدفاع وأغلق كل 
الطرق أمام العبي املرحوم رجب 
املدعم بأفضل الالعبني اإليرانيني 
حيث جنحوا ف���ي إحكام الرقابة 
على حسن كرميي ورضا نادري 
وأمي���ر غالم���ي، واالعتماد على 
الهجمة املرتدة التي يجيدها احمد 
يسري وأمين ابراهيم والتي شكلت 
خطورة على مرمى فريق املرحوم 
رجب حيث أنقذ حارسه االيراني 
اكثر من فرصة مؤكدة  داريوش 

من احمد يسري.
وفي الشوط الثاني كثف فريق 
املرحوم رجب م���ن هجماته في 
محاولة لفك شفرة دفاع الوطنية 
لكن فش���ل في حتقيق ذلك لقوة 

الصعب حتديد هوية البطل.
وكشف خليل عن إعداد خاص 
للدورة املقبلة حيث تعكف اللجنة 
املنظمة على إعداد وجتهيز الدورة 
في النسخة املقبلة وذلك بعد جناح 

النسخة احلالية للدورة.
وقدم خليل الشكر الى جميع 
الفرق التي ش���اركت في الدورة 
واللتزام الالعبني بتنفيذ تعليمات 
ولوائح الدورة كما قدم الشكر الى 
التحكيم املكون من ناصر  طاقم 

عبداللطيف احلساوي بالتصدي 
لهجمات اخلليج للكابالت وكاد أن 
يحرز البرازيلي دوغالس هدفا في 
مرمى اخلليج لكن حارسه سالم 

الصميعي أنقذ املوقف.

خليل يشيد بالحكام

الدورة د.محمد  أش���اد مقرر 
خليل باملستوى الذي ظهرت به 
الفرق في منافسات الدورة حيث 
شهدت الدورة في نسختها الثانية 

السابق واملعلق احلالي  الوطني 
حم���د بوحمد عل���ى جناح دورة 
الشايع حيث انه لم يأت من فراغ 
وإمن���ا من جه���ود متواصلة من 
اللجنة املنظمة التي تضم صفوة 
القادرين  الناجحني  اإلداريني  من 

على التنظيم اجليد.
وأضاف حمد بوحمد ان دورة 
الشايع أخذت طابعا متميزا عن 
بقية الدورات حيث تضم الى جانب 
املسابقة الرئيسية بطولتي البراعم 

وصالبة املصريني في احملافظة على 
ش���باكهم نظيفة ليتأهل بنتيجة 

مجموع اللقاءين.
الثانية والتي  املب���اراة  وفي 
انته���ت ايضا س���لبيا بني فريق 
الذي  ڤيتو واخللي���ج للكابالت 
ح���اول البحث عن الف���وز لكنه 
فش���ل في حتقيق ذلك رغم قوة 
البرازيليني  خط هجومه بقيادة 
االدنيي���و واندريه وعبدالرحمن 
الوادي، حيث تألق حارس ڤيتو 

العنزي وعلي محمود وقاس���م 
حمزة وفاض���ل بوفتني ومحمد 
احل���داد على ما قدموه من جهود 
وادارة ناجحة في املباريات حيث 
لم تتلق اللجنة املنظمة اي شكوى 
من الفرق عن التحكيم وهذه شهادة 
جناح حلكامنا احملليني في ادارة 

املباريات. 

بوحمد: نجاح متميز للدورة

أكد العب القادسية واملنتخب 

عشرة مشاركة واسعة من الفرق 
وصلت الى 64 فريقا من 400 فريق 
تقدموا للمشاركة في بداية فتح 

باب التسجيل.
وقال د.محمد خليل ان الدورة 
امتازت هذا الع���ام بوجود أكثر 
من فريق رشح الى النهائي نظرا 
لوجود عدد كبي���ر من الالعبني 
املتنافس���ة  الفرق  احملترفني في 
ودخلت الدورة مراحلها احلاسمة 
م���ن دور ال� 16 وال���� 8 وكان من 

والكبار وهذا يأتي من منطلق 
حرص أسرة الشايع على االهتمام 

بجميع املراحل السنية.
وقال بوحمد ان جناح تنظيم 
الدورات في الكويت اثر على بقية 
الدول املجاورة التي بدأت تنتهج 
أسلوبنا في تنظيم الدورات وهذا 
نشاط رياضي يعود بالنفع على 

الشباب.
وأشاد حمد بوحمد مبستوى 
الفرق املشاركة في الدورة خاصة 
فريق الوطنية حامل اللقب الذي 
يقدم كرة ممتعة مبهارات ونكهة 
مصرية وايضا هناك فريق ڤيتو 
الذي يضم محترفني على مستوى 
البرازيلي���ني دوغالس  جي���د 

وڤيتور.
وأبدى بوحمد إعجابه بالالعب 
االيراني حسن كرميي واملصري 
أمين رمضان، كما أش���اد حمد 
بوحمد باملعلق بدر شداد الذي 
يق���وم بالتعليق على مباريات 
الشايع من خالل قناة سكوب، 
قائال انه معلق مكافح استطاع ان 
يعلق على مدى 29 يوما بالكامل 
وهذا يدل على التزامه وحرصه 
عل���ى العمل الذي جنح فيه في 
التعليق اجلي���د وفي مباريات 
صعبة خاصة ان كرة الصاالت 
حتتاج الى معلق ميتاز بسرعة 
البديه���ة وحفظ الالعبني جيدا 
وهذا م���ا ميتاز به بدر ش���داد 
ال���ذي يتوقع له مس���تقبل في 

التعليق.

لقطات من الدورة
قام املقرر املالي طارق الشايع 
بتوزيع اجلوائ����ز على اجلماهير 
وذلك خالل السحب اليومي الذي 

يقام عقب املباريات.
تلق��ى املذي��ع بداح الس��هلي 
اشادة من اجلميع وذلك بعد تألقه 
في س��توديو حتليل الشايع الذي 
يقام يوميا عبر قناة سكوب حيث 
امت��از ب��داح بحوارات��ه اجلريئة 
م��ع الش��خصيات الرياضية التي 

استضافها في االستوديو.
قال عضو اللجنة املنظمة احمد 
س����ليمان ان هناك اكثر من العب 
مرشح للفوز بجائزة افضل العب 
وأبرزهم إسالم محمد العب الوطنية 
وحسن كرميي العب فريق املرحوم 
رجب وعبدالرحمن الوادي العب 
اخلليج للكاب����الت في حني يبدو 
احلارس االيراني داريوش املرشح 

األبرز كأفضل حارس مرمى.

سلطان فاز ببطولة البحري للبولينغ

م.أحمد الغامن ومحمود أبوالقاسم وطالب عباس وأبطال البطولة

أحمد سلطان يتسلم كأس البطولة من م.الغامن

في البطولة. 
وتعتب���ر بطول���ة النادي 
البحري الرمضانية للبولينغ 
من أبرز واقدم البطوالت احمللية 
والتي ج���اءت مكملة لبطولة 
املرحوم احمد الفهد والد رئيس 
النادي اللواء فهد الفهد والذي 
اقامة  حرص على اس���تمرار 
البطولة لتعزيز مجال املنافسة 
بني الشباب الكويتي واجلاليات 

املختلفة.

النهائية  املب���اراة  وكانت 
ق���د أقيم���ت بحض���ور نائب 
رئيس مجل���س ادارة النادي 
الغامن ورئيس جلنة  م.أحمد 
العام���ة واإلعالم  العالق���ات 
أبوالقاس���م ومدير  محم���ود 
مرك���ز البولينغ ف���ي النادي 
طالب عب���اس، وجمهور من 
محبي رياضة البولينغ، وفي 
نهاية املباراة وزعت الكؤوس 
واجلوائز املالية على الفائزين 

احتكر أبطال الكويت املراكز 
االولى الثالثة في بطولة البحري 
ال���� 19 للبولينغ  الرمضانية 
التي نظمها مركز البولينغ في 
الن���ادي البحري حتت رعاية 
رئيس النادي اللواء فهد الفهد، 
ومبشاركة 73 العبا والعبة من 
املواطنني والوافدين واجلاليات 

األجنبية. 
واح���رز البط���ل املتأل���ق 
أحمد سلطان من »برونزويك 
وأوسك���ار جروب« املركز األول 
وكأس البط��ول���ة بع���د لقاء 
مثي���ر في النهائي مع فهد أبل 
الذي حصل عل��ى كأس املرك�ز 
الثاني، فيم������ا حل عبداهلل 
الثالث،  املرك���ز  ف���ي  الفيلي 
وف�����از اللبنان���ي املخض��رم 
عم���اد بشارة باملرك���ز الرابع، 
لق��مان  الش���اب  والبريطاني 
علي كن���غ باملركز اخلام��س، 
وحق���ق الك�����ويت���ي الواعد 
مهدي بو ش���هري مركز أعلى 
شوط مبعدل 278 نقطة، فيما 
حقق الفلبيني كيكو أنديا مركز 
أفضل مجموع أشواط ب� 2651 

نقطة. 

اإلسماعيلي تنتظره مهمة صعبة أمام شبيبة القبائل

متعب يؤكد احترامه للنقد وحقه في الدفاع عن حياته الشخصية

اإلسماعيلي يتدرب في الجزائر استعدادًا لمواجهة الشبيبة

اتخذوا الكالم على أنفسهم، وهذه مشكلتهم، أين 
كانت نقابة الصحافيني عندما اقتحم البعض حياتي 

الشخصية وتعدوا علي بأسوأ الكلمات«.
وأكمل: »أحترم النق���د البناء، وأرحب بانتقاد 
املستوى الفني وحياتي الكروية، لكنني ال أحترم 
من يقوم مبحاولة هدم عماد متعب واقتحام حياتي 
الشخصية، سأحصل على حقوقي من الذين أساءوا 

في حقي بالطرق القانونية«.
يذكر أن عماد متعب بات صاحب أكبر مشكلتني 
مع الصحافيني، األولى في أعقاب أزمته مع املصور 
الصحافي على خل���في���ة محاولة األخير التقاط 
صور لالع���ب بصحبة يارا نعوم خ���الل مباراة 
األهلي والشب���يبة، والثان���ية بعد تهديد الالعب 
للصحافيني املكلف���ني مبتابعة أخبار األهلي بأنه 
س���يضع »احلذاء« داخل فم م���ن يتناول حياته 

الشخصية بالسوء.

 وفيما يشبه حتذيرا شديد اللهجة قال متعب 
»ل���م أصمت على حقوقي خالل الفترة املقبلة، لم 
أقف مكت���وف األيدي أمام أي ش���خص يفكر في 
تسبب أي ضرر لي، من يحترمني فسأقدره بينما 
من يفعل عكس ذلك فسأحصل على حقوقي منه 

بالطرق القانونية«.
وعن البيان الذي أصدرته رابطة النقاد الرياضيني 
في أعقاب تهديد متعب للصحافيني وتهكمه عليهم 
قال الالعب »لم يصدر مني أن توعدت أي شخص 
بالتهديد طوال حياتي، لكنني وجهت كالمي بصفة 
عامة، أرحب بالنقد البناء، لكن هناك البعض من 
يتناول حياتي الشخصية ببعض التجريح، ولن 

أسمح لهم باقتحام حياتي الشخصية«.
وتابع متعب: »قلت انني لن أسمح ألحد بالتدخل 
في حياتي الشخصية، ومن يتهمني بأنني وجهت 
كالما غير الئق ألي شخص فعليه إثبات ذلك، البعض 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يؤدي العبو االسماعيلي مرانهم الرئيسي اليوم 
في س���تاد األول من نوفمبر مبدينة تيزي اوزو 
في اجلزائر اس���تعدادا للقاء الفيصل مع شبيبة 
القبائل مس���اء غد اجلمعة في اجلولة اخلامس���ة 
ضم���ن بطولة دوري أبط���ال أفريقيا لكرة القدم، 
حيث يحتل االسماعيلي املركز األخير في املجموعة 

بينما الفريق اجلزائري في الصدارة.
وارتفعت الروح املعنوية لالعبي اإلسماعيلي 
بعدما حظوا باس���تقبال حافل ف���ي اجلزائر فور 

وصولهم ملالقاة شبيبة القبائل.
وقال عاطف زايد رئيس البعثة من اجلزائر ان 
الالعبني واجلهاز الفني شعروا براحة كبيرة بعد 

»االستقبال امللكي« على حد وصفه.
ووصلت بعثة اإلسماعيلي إلى اجلزائر مساء 

أمس االول.
وأضاف زايد: »العديد من املسؤولني اجلزائريني 
اس���تقبلونا في املطار، وأعد مس���ؤولو الشبيبة 
استقباال حافال طوال الطريق حتى الوصول إلى 

مدينة تيزي أوزو«.
وتابع: »املدينة تزينت بالفتات الترحيب، وفقرات 
الفنون الش���عبية على غرار ما فعلناه معهم في 

اإلسماعيلية«.
ويلعب اإلس���ماعيلي على الفوز فقط إذا أراد 
العودة للمنافس���ة على البطاقة الثانية املؤهلة 

لنصف النهائي بعدما ضمن الشبيبة تأهله.

متعب يؤكد احترامه للنقد

م���ن جهة أخرى، أكد الع���ب املنتخب املصري 
والنادي األهلي لكرة القدم عماد متعب أن الطرق 
القانونية هي التي ستحس���م النزاع القائم بينه 
وبني املصور الصحافي حسن عبدالفتاح في أعقاب 
البالغ الذي قدمه األخير يتهم خالله الالعب بالتعدي 
عليه بالضرب أثناء مباراة األهلي وشبيبة القبائل 

اجلزائري.
وأوضح متعب في تصريحات تلفزيونية أنه 
خضع لتحقيقات النيابة لسماع أقواله في البالغ 
املقدم ضده من املصور الصحافي، وأشار متعب 
إلى أنه سيتخذ العديد من اإلجراءات القانونية ضد 
املصور متما »املوضوع لن يقف عند إثبات كذب 
وادعاءات املصور، لكنني سأسعى للحصول على 

حقوقي بالطرق القانونية واملشروعة«.


