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مباراة فيتو والشاهد متيزت بالندية واإلثارة

أحمد الغامن يتوسط العبي الفريقني

الشيخ منر فهد املالك متوسطا العبي فريق ارسنال

تتويج الفريق الفائز بكأس الدورة

لقطة من إحدى مباريات الدورة

فهد الغامن العب الندروڤر ينطلق بالكرة

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

فيتو يكتسح الشاهد وسليم يخرج الندروڤر من »الشايع«
بالروزا يلتقي فونو والخليج للكابالت مع الشهيد الوهيب

مع اعضاء اللجنة املنظمة للدورة 
اسعد العبدالهادي ود.محمد خليل 
وكل الش����كر والتقدير الى كل من 

ساهم في إجناح هذه الدورة.
وعلق هش����ام الشايع رئيس 
الدورة على حديث الش����يخ طالل 
الفهد بأن عائلة الشايع قدساوية 
بالفعل باس����تثناء فرد واحد في 
األسرة كويتاوي � ضاحكا � بأنه 
مت حجز تذكرة ذهاب دون عودة.

بطولة للبراعم واخرى للمناطق 
في اطار اهتمام القائمني في دورة 
املواهب الصغيرة  الش����ايع على 
وتنميتها. وقال انه يدعو اجلميع 
ملشاهدة دورة الشايع واالستمتاع 

بجو املنافسة وقوة الالعبني.
واضاف أنه تربطه عالقة وطيدة 
مع عائلة الشايع التي تنتمي الى 
نادي القادسية الذي كان يرأسه ملدة 
13 عاما، وايضا تربطه عالقة وطيدة 

الفهد يشيد بالدورة

ح����رص رئيس احت����اد الكرة 
الش����يخ طالل الفهد على حضور 
منافسات دورة الشايع ومشاهدة 
الفرق املتبارية حيث أبدى إعجابه 

الشديد مستوى الالعبني.
وقدم الفهد كل الشكر والتقدير 
لعائلة الشايع على اهتمامها بتنظيم 
هذه الدورة املتميزة التي تضم ايضا 

سليم 5-1 في لقاء قوي وسريع 
فاجأ فيه فريق املرحوم رجا سليم 
اجلميع بأداء جيد استحق من خالله 
الفوز عن جدارة بعد ان قدم العبوه 

عرضا جيدا.
وتقام الي����وم مباراتان ضمن 
منافسات اليوم الثاني من دور ال� 
16 حيث يلتقي بالروزا مع فونو 
واخلليج للكابالت مع فريق الشهيد 

عبداللطيف الوهيب.

ملالقاة فريق املرحوم رجا س����ليم 
في دور ال� 16 وذلك بعد ان أطاح 
بفريق نظارات احلسن 5-0 في لقاء 
جاء من طرف واحد ملصلحة فريق 
ديوانية احلمر الذي كان األفضل 

واألكثر انتشارا.
الرابعة فجر  املب����اراة  وف����ي 
فريق املرحوم رجا سليم مفاجأة 
بتخطي عقبة الندروڤر التي تعطلت 
ماكيناته عن التهديف ليفوز رجل 

عبدالسالم الكرة من مدافع الساملية 
ليسجل منها الهدف الثاني. وفي 
املباراة الثانية واصل فريق فيتو 
عروضه القوية في دورة الشايع 
والتقدم خطوة لألمام للتأهل لدور 
ال� 16 بعد فوزه العريض على فريق 
جريدة الشاهد 4-0. وبهذه النتيجة 
يلتقي فيتو مع فريق املرحوم محمد 
العبدالهادي ف����ي دور ال� 16. في 
حني ضرب ديوانية احلمر موعدا 

من العيار الثقيل بتغلبه على فريق 
الس����املية وصيف كأس الصاالت 
2-1 في مباراة قوية وسريعة من 
كال الفريقني رجحت كفة الساملية 
في بداي����ة اللق����اء. وجنح فريق 
العبدالهادي في التقدم بهدف سجله 
عبداحملس����ن الدعيج بعدها أدرك 
الساملية التعادل عن طريق ناصر 
القالف ومن خطأ دفاعي استغله 
فريق العبدالهادي عندما خطف خالد 

املنافس����ة  اش����تدت وتي����رة 
واملفاجآت في دورة الشايع لكرة 
الصاالت واملقامة حاليا على صالة 
نادي كاظمة الرياضي حيث شهدت 
اجلولة االخيرة من منافسات دور 
ال� 32 تأهل فريق املرحوم محمد 
العبدالهادي وفيتو وديوانية احلمر 

وفريق املرحوم رجا سليم.
ففي املباراة األولى فجر فريق 
املرحوم محمد العبدالهادي مفاجأة 

الشراح يتغلب بصعوبة على البلوشي في »الجابرية«»البحري« نّظم بطولته الرمضانية لكرة القدم
شهد اليوم االخير من دور 
ال� 16 لدورة جمعية اجلابرية 
لكرة القدم والتي تقام منافساتها 
على صالة مدرسة محمد الوهيب 
باجلابرية حتت رعاية الشيخ 
طالل الفهد رئيس احتاد الكرة 

25 هدفا.
واس���تطاع فريق الش���هيد 
س���ليمان الش���راح ان يف���وز 
وبصعوب���ة 4-3 على فريق 
البلوش���ي،  الش���هيد خلي���ل 
ليواجه ف���ي دور ربع النهائي 
فريق الشهيد مهدي البلوشي 
الذي حقق الف���وز على فريق 
الشهيد عيسى السعد، وصعد 
فريق يوس���ف مش���اري احد 
الفرق املرشحة وبقوة حلصد 
لقب البطولة على حساب فريق 
الش���هيد صالح الشيحة 1-4، 
ليواجه ف���ي دور ربع النهائي 
فري���ق جني���ب الرفاعي الذي 
اكتس���ح فريق اسرار القبندي 

بثمانية نظيفة.
من جه���ة اخ���رى رصدت 
جمعية اجلابرية جوائز قيمة 
لالدوار النهائية التي تبدأ عصر 
اليوم مبباريات دور ربع النهائي 
لتزيد ه���ذه اجلوائز في دور 
نصف النهائي واملباراة النهائية 

اللجنة املنظمة بقيادة حسني 
دشتي جهدا خارقا من اجل هذا 
الغرض، السيما ان العديد من 

التي تستعد لها اللجنة املنظمة 
من���ذ بداية البطول���ة لتخرج 
بالصورة التي تليق بها وتبذل 

الشخصيات املرموقة يتقدمهم 
الشيخ طالل الفهد سيتواجدون 

في اليوم اخلتامي للبطولة.
وقال رئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة حسني دشتي ان اللجنة 
املنظمة للدورة قد رصدت جوائز 
يومية للجماهير وسيتم اضافة 
3 جوائز لها ألحسن 3 مشجعني 
في باقي ايام الدورة التي تختتم 
بعد غد باملباراة النهائية وايضا 
مبسابقة ركالت الترجيح التي 
مت تنظيمها للناشني والبراعم 
لتشجيعهم وحثهم على ممارسة 

الرياضة.
واضاف ان مباريات نصف 
النهائي ستشهد اختيار احسن 
العب في كل مباراة ويتم تكرميه 
بجوائز قيمة عقب كل مباراة، 
كما ان جوائز البطولة ستكون 
االعلى هذا املوسم كما تعودت 
الفرق املش���اركة في البطولة 
التسجيل  والتي تس���ارع في 
في دورة اجلابرية للش���هداء 
االبرار، وقدم دش���تي ش���كره 
لوس���ائل االعالم املختلف����ة 
على اهتمامها بالدورة اخلامسة 
عشرة جلمعية اجلابرية وهو 
مؤشر ان البطولة متضي في 

طريقها الصحيح. 

نظمت اللجنة الرياضية في النادي البحري بطولة كرة القدم 
الرمضانية للكب���ار والصغار حتت رعاية نائب رئيس مجلس 

إدارة النادي م.أحمد الغامن.
وأسفرت عن فوز الفريق الذي ضم كال من: محسن البلوشي 
ومحمد الصفار ومحمود عادل ومش���عل القصير وعبداحملسن 
أحمد وهادي منصور باملركز األول وبكأس البطولة على مستوى 
الكبار وعلى حساب الفريق الذي ضم كال من: أحمد يونس وفارس 

سعيد وعادل دشتي وفهد أحمد وحسني احملميد.

وعلى مس���توى الصغار فاز باملركز األول الفريق الذي ضم 
كال من: س���عد أحمد وعبداهلل عادل وعلي الصفار ورضا أحمد 
وحس���ني علي ويوسف عادل، وجاء ثانيا الفريق الذي ضم كال 
من: عبدالوهاب أحمد وباسل هشام وعزيز جمال ومحمد أحمد 

وأحمد جمال.
وقد قام م.الغ���امن بتوزيع الكؤوس واجلوائز على الفريقني 
األول والثاني وبحضور أمني الس���ر العام خالد محمد الفودري 

وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.

الحرس الوطني اختتم بطولته الرمضانيةأرسنال يتوج بلقب »الفنار«

 حتت رعاية وحضور الشيخ 
منر فهد املالك، توج فريق ارسنال 
الرابعة  الفن���ار  لل���دورة  بطال 
الق���دم بعد  الرمضاني���ة لكرة 
فوزه على فريق منتدى ش���بكة 

الفنار.
النهائي رئيس  وقد حض���ر 
مركز شباب الفيحاء أحمد البغلي 
وجمهور غفير، وجرت سحوبات 
بني الشوطني، ومت تقدمي جائزة 
أفضل العب لفرحان العنزي من 

فريق ارس���نال وافضل حارس 
عبدالعزيز الش���مري من شبكة 

الفنار.
وف���ي خت���ام املب���اراة توج 
راعي احلفل الش���يخ منر املالك 
البطولة،  الفائزة وحكام  الفرق 
وقد اثنى على دور البطولة في 
الشابة اجلديدة  الطاقات  تقدمي 
على ساحة كرة القدم الكويتية 

وضرورة االستفادة منهم.
بدورها، شكرت مديرة موقع 

الفنار سعاد يوسف راعي احلفل 
على دعمه البطولة بشكل خاص 
الكويتي بشكل عام،  وللشباب 
وثمنت دوره الفعال الذي يقوم 
به، وكذلك شكرت جميع املساهمني 
وفريق العمل، وكل من س���اهم 
في إجناح بطولة الفنار، وكذلك 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
وخاصة مركز ش���باب الفيحاء 
ممثال بأحم���د البغلي والعاملني 

في املركز.

اختت���م نادي ضباط احل���رس الوطني بطولته 
الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق السبيعي بطال 
للدورة اثر تغلبه على فريق االمن العسكري 0-2 

في املباراة النهائية.
وفي نهاية املباراة قام رئيس مجلس ادارة نادي 
وجمعية احلرس الوطني العقيد محمد  فرحان ورئيس 
نادي ضباط احلرس الوطني املقدم عبدالكرمي يوسف 

بتوزيع الكؤوس وامليداليات على الفريق الفائز.
وأشاد العقيد محمد فرحان باجلهود التي بذلتها 
اللجنة املنظم���ة للبطولة في نادي ضباط احلرس 
الوطني من حيث االعداد والتحضير للمنافس���ات 
بني الفرق املشاركة باالضافة الى الصورة املشرفة 
الت���ي ظهرت عليه���ا مالعب ن���ادي الضباط خالل 

املباريات.

الفجر يفاجئ القادسية
 في »الحساوي«

اكتملت فرق دور ال� 16 لدورة املرحوم ش���مالن احلساوي بعد 
لقاءات ممتعة ومفاج���آت غير متوقعة وحضور جماهيري طيب 
وجوائز قيمة، وبدأ فريق ابناء املرحوم رجب العروض امام خلك 
رياضي بلقاء اتس���م بالقوة والتجانس منذ البداية واشرك مدير 
فري���ق ابناء رجب النجم مش���اري النكاس ال���ذي جنح في قيادة 
فريقه الى الفوز بعد مباراة حذرة اثر فيها توتر االعصاب وتسرع 
الالعبني من الفريقني امام املرمى واهدار الفرص باستثناء النجم 
مشاري النكاس الذي س���جل هدف فريقه األول في الشوط االول 
وبعده سدد صاروخا ارتد من العارضة ليرد علي����ه ناصر القالف 
بهدف جميل حق���ق به التعادل وفي الش���وط الثاني هاجم خلك 
رياضي واضاع محمود مناحي فرصة ثمينة وتألق النكاس ليسدد 
كرة من بعيد اصطدمت بيد حارس خلك رياضي يوس���ف الشرمي 
وتابعت طريقها داخل شباكه. وفي املباراة الثانية بني بنك بوبيان 
واملرحوم علي النجار اض���اع فريق بنك بوبيان كل الفرص التي 
س���نحت له في الدقائق األولى من املباراة ليدفع الثمن في النهاية 

ويخرج من البطولة.
وفي املباراة الثالثة بني العاملي وجاردان س����يتي كانت البداية 
لصالح فريق جاردن سيتي ولكن دون خطورة على املرمى لتنتهي 

املباراة لصالح العاملي 0-2.
 وفي املباراة الرابعة بني فريق الفجر والقادسية اختلفت التوقعات 
والترش����يحات قبل انط�����الق اللقاء ولكن العجوز انور السويدان 
وض����ع حدا للتوقعات واحرز هدف الفجر االول ثم اضاف عبداللطيف 
احلساوي الهدف الثاني واتبعه احمد التركي بالهدف الثالث وسط 
استسالم القادسية متاما وفي الشوط الثان����ي هاجم القادسي�����ة 
بقوة الثبات وجوده وس����نحت له عدة فرص انقذها حارس الفجر 
همالن الهمالن كانت اخطره����ا من بدر العيدان ويتحرك دوجالس 

مبهارة وميرر للفري����ح ليحرز الهدف الرابع.
ويتمكن خالد اجلاس����م من احراز هدف القادسية الوحيد ليؤكد 
الفجر انه مرش����ح ق����وي للقب وفي اخلتام قام يوس����ف بوطيبان 
بتهنئة فريق الفجر، واش����اد جنم الفريق عبداللطيف احلس����اوي 
وقدرته على قيادة فريقه بنجاح مثلما يقود الدورة ايضا، وتوقع 
بوطيبان ان تشهد املباريات املقبل قمة االثارة والندية بعد صعود 

اقوى الفرق.


