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نوتنغهام يكمل عقد املتأهلني لألدوار الرئيسية في »الروضان«
نظيره املسعود بثالثية من 
دون رد حيث تألق عمر علي 

عمر وقاد فريقه للفوز.
تق����ام الي����وم مواجهتان 
ضم����ن دور الثمانية حيث 
يواجه فريق ديوانية أر تي 
في نهائي مبكر نادي الكويت 
في حني يصط����دم األبطال 
بفريق عام����ر الظفيري في 

اللقاء الثاني. 

الطيار: األولى خليجيًا وآسيويًا

اك����د حمد الطي����ار جنم 
الس����ابق  كاظم����ة واالزرق 
ان دورة الروض����ان فرضت 
نفسها باملرتبة االولى خليجيا 
وحتى اسيويا، ورغم انها غير 
رسمية اال انها حتظى باهتمام 
كبير وحض����ور جماهيري 
الفت وتغطية إعالمية هائلة 
تضعها في مصاف البطوالت 

الكبرى.
وأضاف ان مشاركة أفضل 
العبي العالم في منافساتها 
الى جانب استقطاب نخبة من 
جنوم الكرة العاملية ليحلوا 
ضيوفا عليها مينحها افضلية 

كبيرة. 
وأش����ار الطي����ار الى ان 
جتربته مع ديوانية الروضان 
امر مميز وانه يتشرف بان 
يكون مساهما في جناح الدورة 

في نسختها احلالية.
وبني ان الدورة من سنة 
ألخرى تش����هد تطورا الفتا 
ومفاجآت عديدة بشكل إيجابي 
يعكس جهود اللجنة املنظمة 

واللجان العاملة بالدورة.

لدور الثمانية لدورة البراعم 
الى  الثانية  عن املجموع����ة 
جانب األبطال بعدما تغلب 
على بالغة بهدف من دون رد 
في افتتاح منافس����ات اليوم 
التاسع عشر للدورة، عقب 
مباراة حفلت باإلثارة والندية 
حتى حسمها الظفيري بهدف 
قاتل، في ح����ني عبر للدور 
ذاته ع����ن املجموعة الثالثة 
فريقا املرحوم الشيخ خالد 
اليوس����ف واملرحوم أحمد 
الروم����ي بعدما تغلب فريق 
اليوس����ف على مركز شباب 
الدعي����ة ب����ركالت الترجيح 
وبثالثة اهداف لهدفني بعد 
انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 
في الوقت الذي تخطى فيه 
فريق املرحوم احمد الرومي 

االساسية في تشكيلة برشلونة 
االسباني.

ويشارك الفيس في مباراة 
احللم الثالث���ة واالخيرة في 
النس���خة السادسة والثالثني 
للدورة بعد تعذر قدوم كارليس 
بويول قائد البارس���ا السابق 
لظروف خاص���ة، من جهتها 
ستقوم اللجنة املنظمة باختيار 
مجموعة من املواهب احمللية 
خلوض حصة تدريبية قبل 
مباراة احللم ب�24 ساعة الختيار 
افضل العناصر من قبل الفيس 
وجراغ ومقصيد للمشاركة في 

املباراة االستعراضية. 

الظفيري واليوسف والرومي 
إلى »ثمانية« البراعم

تأهل فريق عامر الظفيري 

عل����ى احملترف����ني ليناردو 
ومانويل. 

الڤيس يصل اليوم 

البرازيل���ي دانييل  يصل 
الفيس مدافع برشلونة بطل 
ثالثية ال���دوري والكأس في 
اسبانيا وابطال اوروبا البالد 
الي���وم االربعاء، للمش���اركة 
في مب���اراة احللم امام فريق 
العربي بقي���ادة محمد جراغ 

وعلي مقصيد.
ووقع اختيار اللجنة املنظمة 
على الفيس نظرا للش���عبية 
الكبيرة التي يتمتع بها الالعب 
سواء في اسبانيا او البرازيل، 
باعتباره م���ن أفضل مدافعي 
العال���م في االعوام الس���بعة 
الركائز  املاضي���ة، واح���دى 

فريق املرحوم احمد الرومي 
وكويت ستيل، نظرا لتعدد 
االوراق الرابحة في صفوف 
الفريقني، حيث يعتمد الرومي 
البرازيلي  الثنائ����ي  عل����ى 
املكون من بين����ا وكايلون، 
بينما يواصل ستيل رهانه 

ف����ي املقابل يأم����ل ارمال 
الناجحة  مواصلة مغامرته 
في الدورة، وحتقيق املفاجأة، 
معوال على تألق العبيه في 

االدوار االولى.
الثانية،  املب����اراة  وف����ي 
ستكون الكفة متأرجحة بني 

أكم����ل نوتنغه����ام عقد 
املتأهلني لألدوار الرئيسية، 
بفوزه على كامل العوضي، في 
إطار منافسات اليوم التاسع 
عشر بدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الرمضانية 

لكرة قدم الصاالت.
واجتاز فريق نوتنغهام 
عقبة منافسه كامل العوضي 
الروس����ي روميلو  بهدف����ي 
ومشاري الضبيبي، ليرفع 
الى س����ت  الفائ����ز رصيده 
نقاط، وليحج����ز موعدا مع 
مطحنة سمراء عدن في الدور 

الثاني.
وشهد اللقاء طرد الهولندي 
العمراني العب كامل العوضي 

للخشونة. 

مواجهتان ناريتان

يدخل فريق س����بورتس 
دايركت املرشح االول لنيل 
اللق����ب، مرحلة اجلد اليوم، 
ارمال  عندما يالقي فري����ق 
gnc ضم����ن مراحل خروج 
املغلوب، كم����ا يلتقي ايضا 
فريق املرحوم احمد الرومي 

مع كويت ستيل.
ويدرك دايركت ان مهمته 
الي����وم ل����ن تكون س����هلة، 
الدور  على غرار مباري����ات 
التمهيدي، التي حقق خاللها 
انتص����ارات متتالية،  ثالثة 
كما سجل 19 هدفا، مستفيدا 
من تأل����ق الثنائي احملترف 
دودو وسيرينهو، والنجوم 
احملليني، أمثال س����الم امان 

وصالح حيدر.

.. وللعنصر النسائي دوره

نوتنغهام يحقق املطلوب

ناصر الغامن يسلم احدى اجلوائز

فرحة براعم الكويت بالفوزفهد االنصاري وحتدي الطباخني

لقطات 
٭ نال جائزة افضل العب في اليوم التاس��ع 

عشر، الروسي روميلو محترف نوتنغهام.
٭ شارك فهد االنصاري العب القادسية وأحد 
رواد ديوانية الروضان في مس��ابقة حتدي 

الطهاة، ولم يوفق في كسب التحدي.
٭ شهدت دورة الروضان اول حالة انسحاب 

في اخر 12 عاما، بعد تخلف فريق الصباحية 
عن احلضور خلوض مباراته االخيرة بالدورة 
م��ع فريق بنك الكويت الدولي، لتبادر اللجنة 
املنظمة على الفور بش��طب نتائج الفريق في 
الدورة، وعدم السماح جلميع الالعبني باملشاركة 

في الدورة مستقبال.

الفريق الفائز مع املنظمني والداعمني للدورة 

ديوان الصالل بطل دورة جمعية القيروان

اختتمت جمعية القيروان 
التعاونية البطولة الرمضانية 
االول����ى لها بانتص����ار فريق 
ديوان الصالل على فريق ابو 
مطر والتي أقيمت في ثانوية 
اكد  الربيع، حيث  س����عد بن 
رئي����س مجل����س اإلدارة زيد 
ه����ادي العازمي عل����ى أهمية 
الناحية  البطوالت م����ن  هذه 
االجتماعية للمنطقة، مؤكدا 
ان دور اجلمعية ليس محصورا 
على بيع السلع الغذائية إمنا 
من الواجب علينا ان نستغل 
الفترة الرمضانية الستقطاب 

شبابنا.
وأضاف العازمي ان مجلس 
اإلدارة ق����اوم كل الصعوبات 
إلجناح هذه البطولة من حيث 
جتهيزات امللعب التي متت برقم 
قياسي، موضحا أن البطولة 

ه����ي تع����اون إدارة اجلمعية 
مع وزارة الشباب والرياضة 
لترجمة الرغبة الس����امية في 
إنشاء مراكز شباب في مختلف 

مناطق الكويت.
وقد حصد الالعب عايض 
ظاهر لقب افض����ل العب في 
البطولة والتي كان مشاركا فيها 
32 فريقا، بعد ان ابرز موهبته 
بشكل الفت ليقود فريقه على 
انتصار ساحق على فريق ابو 
مطر، فيما حصل محمد عادل 
على افضل حارس مرمى، بعد 
ان حمى عرين����ه طوال فترة 

املباراة.
الت����ي حظيت  البطول����ة 
بحض����ور جماهي����ري كبير 
من أهال����ي املنطقة، كان ابرز 
حضوره����ا رئي����س احت����اد 
اجلمعيات سعد مبارك الشبو 

ومختار منطقة القيروان صباح 
العنتري.

وقد أشاد الشبو باملبادرة 
الطيبة الت����ي قامت بها ادارة 
اجلمعية، مؤكدا ان اجلمعية 
احدثت ث����ورة اجتماعية من 
خالل بعض التطوعات امللموسة 
من اجلمعية والتي من ظنتها 
تزين املنطقة من خالل جتميل 
العامة مثل احملوالت  األماكن 
العام����ة، مؤكدا ان  واألماكن 
الدورة التي استقطبت الشباب 
وجنحت بشكل الفت لم يكن 
أمرا مستغربا منه بعد اجلهود 
التي يبذلها مجلس  احلثيثة 
اإلدارة م����ن خ����الل اخلدمات 
االجتماعية، فيما شكر العنتري 
أعضاء مجلس االدارة على هذه 
البطولة، متمنيا استمراها نظرا 
للفائدة االجتماعية التي عادت 
بها هذه البطولة على املنطقة، 
حيث إن هذه البطولة خلقت 
الشباب  املنافسة احلبية بني 
مم����ا يعود بالفائ����دة عليهم، 
مضيفا انه على الرغم من كونه 
املجلس املنتخب األولى، إال انه 
استطاع استقطاب فئة كبيرة 

من الشباب.
واختتمت البطولة بتوزيع 
الفائزين من  اجلوائز عل����ى 
اجلمه����ور على حد س����واء، 
حيث أثنى نائب مجلس اإلدارة 
وليد الش����طي على احلضور 
والذي كان س����ببا رئيس����يا 
إلجناح البطولة، وان تكرميه 
استحقاق ال بد منه، مؤكدا على 
استمرارية هذا النشاط بشكل 

دوري. تسليم اجلوائز للفائزين 

الشيخ طالل احملمد يسلم الكأس للفريق الفائز

جمعية الساملية حترز لقب »احتاد التعاونيات«

أحرز فريق جمعية الساملية 
لقب بطولة احتاد اجلمعيات 
التعاوني����ة الرمضانية لكرة 
الق����دم في النس����خة احلادية 
عش����رة، بفوزه ف����ي املباراة 
النهائية عل����ى فريق جمعية 
قرطبة بثالثة أهداف لهدف في 
اللقاء الذي اقيم بينهما على 
صالة نادي التضامن أول من 
امس برعاية وحضور الشيخ 
طالل احملم����د رئيس االحتاد 

اآلسيوي للبولينغ.
وعقب اخلت����ام قام راعي 
احلفل يرافقه وكي����ل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
لقطاع التعاون حس����ن كاظم 
ورئيس مجل����س ادارة احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.سعد 
الش����بو وأم����ني س����ر نادي 
التضامن خالد رابح بتتويج 
الفريق الفائز ووصيفه وجلان 
وحكام البطولة.  من جانبه، قال 
الشيخ طالل احملمد انه سعيد 
بدعم هذه البطولة التي جتمع 
فرق التعاونيات على مستوى 

الكويت، متقدما بالشكر لرئيس 
وأعضاء االحتاد على ما بذلوه 
من جهد وعمل في سبيل إقامة 
هذا التجم����ع الرياضي، وهنأ 
احملمد لفريق جمعية الساملية 
احرازه اللقب مشيدا باملستوى 

الفني ملباريات البطولة.
كما ش����كر نادي التضامن 
الحتضانه منافسات البطولة 
وللوكيل املس����اعد ب����وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
حسن كاظم، متمنيا ان يستمر 
احت����اد اجلمعيات ف����ي اقامة 
مثل هذه الفعاليات التي تفيد 
الش����باب الرياضي، والشكر 
موصول للج����ان العاملة في 
البطولة. من ناحيته، ش����كر 
د.الشبو رئيس مجلس ادارة 
احتاد اجلمعي����ات التعاونية 
الشيخ طالل احملمد على هذه 
الرعاية الكرمية للبطولة، وقال: 
»هذا األم����ر ليس بغريب عن 
احملمد الداعم الكبير للرياضة 
واحلركة التعاونية«، كما شكر 
نادي التضام����ن على توفير 

صالته إلقامة مباريات البطولة، 
مؤكدا في الوقت ذاته ان احتاد 
اجلمعيات ماض في إقامة مثل 
هذه الفعاليات التي تخدم قطاعا 
كبيرا من أبناء الكويت أال وهو 

الشباب.
بدوره، هنأ حس����ن كاظم 
الوكي����ل املس����اعد ب����وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
لقطاع التعاون فريق جمعية 
الس����املية على حتقيقه لقب 

بطولة االحتاد.
بدوره، قال أمني سر نادي 
التضامن خالد رابح: »ان النادي 
يحتض����ن جمي����ع الفعاليات 
الرياضي����ة خصوص����ا ف����ي 
قطاع التعاون وأنشطة احتاد 
اجلمعيات، كون النادي له دور 
كبير في نشر الرياضة، وان 
باب الن����ادي مفتوح للجميع 
بجمي����ع األلع����اب والفئ����ات 
العمري����ة، متمني����ا ان تكون 
برعاية وحضور الشيخ طالل 
احملمد رئيس االحتاد اآلسيوي 

للبولينغ.

درع تذكارية ل�»االنباء« والزميل مبارك اخلالدي من الشيخ طالل احملمد الشيخ طالل احملمد ود. سعد الشبو ورابح اخلميلي يتبادلون الدروع التذكارية

احملمد سعيد 
بدعم هذه 

البطولة التي جتمع 
فرق التعاونيات 

على مستوى 
الكويت

الشبو يشيد باملبادرة 
الطيبة التي قامت 
بها ادارة اجلمعية 
مؤكداً أن اجلمعية 

أحدثت ثورة 
اجتماعية


