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برعاية النائب إبراهيم التميمي والفهد

فريق املرحوم سمير سعيد بطالً لدورة شهداء القرين الـ 22

الدورة هي الـ 22 وبطل الدورة 
هو فريق املرحوم سمير سعيد 
الذي كان يحمل الرقم 22، داعيا 
اهلل أن يتغمد الراحل سمير 

سعيد برحمته ومغفرته.
وثمن الفهد رعاية النائب 
عبــــداهلل ابراهيــــم التميمي 
الثانية والعشرين  للنسخة 
من هذه الدورة شاكرا جميع 
من أســــهم فــــي جناحها من 
اللجان  او  الداعمــــة  اجلهات 
العاملة والوسائل االعالمية، 
متمنيــــا أن يكون هناك دور 
اكبر الستذكار املالحم الوطنية 
وشهداء الكويت مختتما حديثه 
بقولــــه: رحم اهلل شــــهداءنا 
األبــــرار جميعهــــم وآخرهم 
شهداء مسجد اإلمام الصادق 
بإذن اهلل الذين رحلوا في هذا 

الشهر املبارك والفضيل.
وعبر راعي الدورة النائب 
عبداهلل ابراهيم التميمي عن 
التي  الــــدورة  اعتزازه بهذه 
حتمل أسماء خالدة في قلوب 
الكويتيني جميعا، مؤكدا أن 
اســــتمرارها يعد مــــن قبيل 

الواجب لشهدائنا األبرار.
وقال التميمي: إضافة إلى 
استذكار شهداء القرين الذي 
كانوا مثاال للوحدة الوطنية 
والفداء فإننا نستذكر أيضا 

شهداء مسجد اإلمام الصادق 
الزكية  الذين ذهبت دماؤهم 
الغالي، داعيا  فداء للوطــــن 
اهلل عز وجل أن يتغمد شهداء 
الذين قدموا دروسا  الكويت 
في الوحدة الوطنية والتالحم، 
مضيفا أن ما حدث بعد تفجير 
مسجد اإلمام الصادق من حلمة 
وطنية وتكاتف من كل اطياف 
الشعب الكويتي األصيل يعد 
الرســــالة  دليال واضحا عن 
الوطنية التي قدمها شهداؤنا 
األبرار سائال اهلل ان يحفظ 
الكويت واميرها وشعبها من 

كل شر ومكروه.
من جهته، فقــــد أكد بدر 
مناحي الفزير أن جمعية مبارك 
الكبير والقرين ستستمر في 
دعم هذه الدورة ملا حتمل من 
أهداف ورسائل هادفة، مضيفا 
أن بيت القرين الذي اختلطت 
فيه دماء أبناء الشعب الكويتي 
يعبر عن مدى التالحم واحملبة 
بني أطياف الشــــعب دون أي 
تفرقة بني طائفة وأخرى بل 
إنها جســــدت بشكل واضح 
معنى شــــعب واحد ووطن 
واحد، وعلى هذا األساس فان 
دعم هذه الدورة يعد تشريفا 
إدارة اجلمعية ألنها  ملجلس 

بذلك تقدم واجبا وطنيا.

الفهد نيابة عن القائمني على 
الدورة السالمة للبلوشي الذي 
يتواجد في رحلة عالجية في 
اخلارج داعيا اهلل أن مين عليه 

بالشفاء العاجل.
كما مت تكرمي الفرق الفائزة 
الدورة  فــــي  باملراكز األولى 
وتكرمي حكام املباريات، فيما 
مت اختيــــار أمين وجدي من 
فريق املرحــــوم محمد فهاد 
الدورة،  أحســــن حارس في 
واختير حمد محمد شــــعيب 
الذي ســــجل هدفي الفوز في 
املباراة النهائية لصالح فريق 
املرحوم سمير سعيد أفضل 

العب في الدورة.
بدوره، فقد قال الشــــيخ 
د طــــالل الفهــــد: احلمد هلل 
فاليوم انتهت النسخة الثانية 
والعشــــرين من الدورة التي 
نحرص على استمرارها كونها 
متثل ذكرى لشهدائنا األبرار 
الذي ضحوا بأرواحهم الطاهرة 
الغالية وإقامة  فداء للكويت 
هذه الدورة هي رسالة هادفة 
لألجيال القادمة واسأل اهلل أن 
يدمي األمن واألمان حتت قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو 

ولي عهده األمني.
واضاف الفهد: من محاسن 
الصدف أن هذه النسخة من 

أحرز فريق املرحوم سمير 
ســــعيد كأس دورة شــــهداء 
الــ 22  الرمضانيــــة  القرين 
لكرة القدم بعــــد فوزه على 
فريق املرحــــوم محمد فهاد 
املطيري بثنائية نظيفة في 
املبــــاراة التي جمعتهما على 
ملعب الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في منطقة مبارك 
الكبيــــر بحضــــور رئيــــس 
الكويتية  اللجنة االوملبيــــة 
الكرة رئيس  ورئيس احتاد 
اللجنة املنظمة العليا للدورة 
الشيخ د.طالل الفهد والنائب 
عبداهلل ابراهيم التميمي راعي 
الدورة ورئيس مجلس إدارة 
جمعية مبارك الكبير والقرين 
الفزير وأعضاء  بدر مناحي 
اللجنة املنظمة للدورة وعدد 
من الشخصيات واجلماهير 

الرياضية.
الدورة  وأطلق منظمــــو 
والفرق املشاركة الفتة جميلة 
ومعبرة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل ورعــــاه حملــــت عبارة 
»كلنــــا عيالــــك وكلنا صف 
اللهم ارحم شهداءنا  واحد.. 
األبرار «، وكذلك فقد أقيمت 
مبــــاراة ودية قبــــل املباراة 
النهائية جمعت فريق جنوم 
العصر الذهبي والذي تكون 
من: سامي احلشاش وسعد 
احلوطي ونعيم سعد وبشير 
بلور ومحمد كرم واحمد عسكر 
مع فريق أهالي منطقة مبارك 
الكبير والقرين والذي تكون 
البلوشــــي ووليد  من جمال 
عبدالقدوس وخالد عبدالرضا 
وجابر مبارك وغلوم حبيب 
وعــــادل عبدالعزيز وصادق 
صاحب وانتهت لصالح األخير 
بالقرعة بعد التعادل في الوقت 
األصلي بهدفني لكل فريق وبعد 
استمرار التعادل في الركالت 

الترجيحية.
وعقب اللقاء اخلتامي، قامت 
اللجنة املنظمة للدورة بتكرمي 
اجلهات املســــاهمة في جناح 
الدورة حيــــث قدمت دروعا 
تذكارية للهيئة العامة للشباب 
والرياضة واالحتاد الكويتي 
النصر  القــــدم ومركز  لكرة 
الرياضي وجمعيــــة مبارك 
التعاونية  الكبير والقريــــن 
وقســــم البرامــــج الرياضية 
في إذاعة الكويت وتلفزيون 
الواضح  الشاهد إلســــهامهم 
في جناح الدورة، كما قدمت 
اللجنة املنظمة درعا تذكارية 
ابراهيم  للنائــــب عبــــداهلل 
التميمي راعي الدورة وشكرت 
جميع اجلهات املكرمة على ما 
بذلته من جهد ودعم إلجناح 
الدورة وفي مبادرة جميلة من 
الشيخ د طالل الفهد، فقد كرم 
نائب رئيس اللجنة املنظمة 
للدورة حسني البلوشي ناب 
عنه جنله محمد حيث متنى 

اللجنة املنظمة حتمل شعار »كلنا عيالك وكلنا صف واحد«

النائب عبداهلل التميمي والشيخ طالل الفهد يكرمان كابنت فريق املرحوم سمير سعيد

برشلونة بطل دورة »تعاونية« اجلهراء

»الدولي« يرعى دورة املرحوم جاسم الشرهان الرمضانية

وأشـــار خـــالل احلفل 
اخلتامي للبطولة الرمضانية 
جلمعية اجلهراء التعاونية 

الرمضانيـــة للعديـــد مـــن 
مؤسسات وأجهزة القطاعني 
العام واخلاص، مشيرا الى أن 

مساء أول من امس الى أن 
مجلس اإلدارة حريص على 
تقدمي اخلدمات واألنشطة 
التي تخدم الشباب بجميع 
فئاتهـــم العمريـــة، وذلك 
انطالقا من املبادئ التعاونية 

التي أسست عليها.
كما ان تنظيم البطولة 
الرمضانية لكرة القدم يأتي 
متاشيا مع اخلطة املوضوعة 
في تقـــدمي اخلدمات التي 
تقدمها اجلمعية التعاونية 
لكل الفئات العمرية، حيث 
نهدف مـــن خالل البطولة 
الى استقطاب عدد كبير من 
إبداعاتهم  الشباب إلظهار 
ومواهبهـــم باإلضافة إلى 
اســـتغالل وقـــت فراغهم 
مبا ينفعهم صحيا وبدنيا 

وذهنيا.

الدورة حتظى باهتمام  هذه 
األوساط الشبابية والرياضية، 
ونحرص في البنك دائما على 
التواصـــل الفعال مع جميع 
شرائح املجتمع، وخصوصا 
فئة الشباب، ودعم أنشطتهم 
الرياضيـــة واملســـاهمة في 
تعزيز املنافسة في األلعاب 
الرياضية خالل شهر رمضان 

املبارك«.
وقد أعرب منظمو الدورة 
عن بالغ تقديرهم وشكرهم 
اجلزيـــل للدولي على دعمه 
ورعايته للـــدورة من خالل 
درع تذكارية تسلمها مدير 
وحدة االتصال املؤسسي في 
البنك نواف ناجيا، مثمنني 
جهـــود البنـــك املبذولة في 
دعـــم األنشـــطة الرياضية 

املتنوعة.

ظهرت على الوجوه خالل 
احلفل اخلتامـــي وتكرمي 

الفائزين.

حدثـــا رياضيا مهمـــا بات 
يفرض نفســـه على برنامج 
وجدول األنشطة والفعاليات 

أحرز فريق برشـــلونة 
لقب دورة جمعية اجلهراء 
الرمضانيـــة لكـــرة القدم 
والتي أقيمت منافساتها على 
ثانوية جابر بن عبداهلل، 
حيث متكن فريق برشلونة 
من حسم اللقب في الوقت 
األصلي على حساب فريق 

ديوانية السوباط 0-4.
وفي هذه املناسبة، أعرب 
رئيس جمعيـــة اجلهراء 
التعاونيـــة عبدالعزيـــز 
عويد العنزي عن سروره 
للنجاح الكبير الذي حققته 
الرمضانية لكرة  البطولة 
القدم وهو ما انعكس في 
احلضور احلاشد للمباراة 
والتشـــجيع  النهائيـــة 
املستمر ملجرياتها، إضافة 
إلـــى الفرحة العارمة التي 

في إطار برنامجه الرائد في 
مجال املسؤولية االجتماعية، 
أعلن بنك الكويت الدولي عن 
رعايته لدورة املرحوم جاسم 
الشـــرهان الرمضانية لكرة 
القدم لهـــذا العام، ملا يوليه 
من اهتمام كبير لدعم األنشطة 

الرياضية.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
وحدة االتصال املؤسسي في 
البنك نواف ناجيا: »إن رعاية 
الدولي لدورة املرحوم جاسم 
الشرهان لكرة القدم التي تعد 
من أبرز األنشطة الرياضية 
خالل الشهر الفضيل، جاءت 
نتيجة للنجاح الذي تلقاه هذه 
الدورة على مدى السنوات 
املاضيـــة، فضال عن اإلقبال 
الذي  اجلماهيري والشعبي 
حصدتـــه، مما جعـــل منها 

الفريق الفائز باللقب 

تبادل الدروع في اخلتام 

»القناعي« يظفر بكأس
 »تعاونية عبداهلل السالم واملنصورية«

الصرعاوي يواجه بنك االئتمان في نهائي »كيفان«

»األنشطة واإلعالم« في الرعاية االجتماعية 
تنظم الدورة الرياضية الرمضانية الـ »22«

محمد راتب

اختتمت علــــى صالة املرحــــوم عبدالعزيز 
اخلطيب بالنادي العربي في منطقة املنصورية 
الدورة الرمضانية لكرة القدم لتعاونية عبداهلل 
السالم واملنصورية 2015 والتي شارك فيها 24 
فريقا خالل الفترة من 6/24 حتى 7/4 بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة م.أســــامة العثمان وأمني 
الصندوق صالح الصفار وامني السر احمد عبداهلل 
الرشــــيد ونائب رئيس مجلــــس اإلدارة م.نزار 
العواد واألعضاء حمد بودي وعبدالكرمي الغيث 

وبوحمد عباس بوحمد.
وقد صرح رئيس مجلس اإلدارة م.أســــامة 
العثمان بان هذه الدورة تعتبر مميزة عن العام 
املاضي من حيث اإلعداد والتنظيم والفرق املشاركة 
حيث شارك 24 فريق هذا العام مقابل 8 فرق العام 
املاضي ومتت االستعانة بعدد 2 من احلكام من 
االحتاد الكويتي لكرة القدم واالستعانة بلجنة 
منظمة محترفة في تنظيم البطوالت حيث جرت 
املباراة النهائية بني فريقي املرحوم عبداللطيف 

ضرب فريق الصرعاوي موعدا ملواجهة بنك 
االئتمان في نهائي دورة جمعية كيفان التعاونية 
االولــــى لكرة القدم داخل الصاالت وذلك بعد ان 
جنح في تخطي الذكر اهلل بثالثة أهداف مقابل 
هدف في اللقاء الذي جمع الفريقني ضمن الدور 
نصف النهائي للبطولة، في الوقت الذي واصل 
فيه بنك االئتمان تقدمي مستوياته املميزة بتحقيق 
فوز مهم على القديري بثالثة أهداف مقابل هدف 
ليبقى الفريقان على موعد مع صراع على اللقب 
االول للبطولة التــــي تقام برعاية مجلس إدارة 

جمعية كيفان.
من جانبه، أعرب سعد التنيب عضو اللجنة 
املنظمة عن سعادته مبا تشهده منافسات البطولة 
من مســــتويات مميزة لكل الفرق في نســــختها 
االولى، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة بالتنسيق 
مع مجلس ادارة جمعية كيفان. وبني ان اللجنة 

بشرى شعبان

حتت رعاية الوكيل املساعد لقطاع الرعاية 
االجتماعية د.فاطمة املال أقامت إدارة األنشطة 
العامة واإلعالم الدورة الرمضانية الرياضية 
الثانية والعشرين والتي يتجلى الهدف األسمى 

الفضالة وفريق املرحوم عيســــى القناعي وقد 
أعدت اجلمعية جوائز للفريق الذي يحصل على 
املركز األول بصرف 100 دينار لكل العب وللمركز 
الثاني 50 دينارا واملركز الثالث 25 دينارا فضال 
عن تكرمي احلكام واللجنة املنظمة وشكر العثمان 
إدارة النادي العربي إلتاحة الفرصة واستخدام 
صالة املرحوم عبدالعزيز اخلطيب للدورة ملدة 
أســــبوع من جهته، اشاد امني الصندوق صالح 
الصفار بحس التنظيم واإلعداد للدورة والتزام 

الفرق املشاركة باللوائح والروح الرياضية.
وفي السياق نفسه، شكر عضو مجلس اإلدارة 
بوحمد عباس بوحمد اجلهود التي بذلها أعضاء 
مجلس اإلدارة خلروج الدورة بشكل مشرف والتي 
بدت مشرفة عن العام املاضي وسارت األمور فيها 
سهلة وميسرة، وفي اخلتام قام العثمان بتسليم 
الفريق الفائز باملركز األول كأس البطولة وهو 
فريق املرحوم عيسى القناعي كما حصل فريق 
املرحوم عبداللطيف الفضالة على املركز الثاني 
وفريق شهداء الكويت على املركز الثالث وقد مت 

تكرمي بقية الفرق واحلكام واللجنة املنظمة.

ســــتعقد اجتماعا مع ادارة اجلمعية في الفترة 
املقبلة لبحث نتائــــج البطولة وما صحبها من 
إيجابيات وسلبيات في مسعى للتجهيز املبكر 
لفعاليات رياضية اخرى خلدمة شباب املنطقة 

والعمل على إخراج طاقاتهم بالشكل املطلوب.
ومتنى التنيب ان تشهد البطولة مشاركات 
أوسع من فرق أخرى، مؤكدا ان اللجنة ستبحث 
زيادة احلوافز املالية واملعنوية للفرق املشاركة 
وأصحاب املراكز االولى في النسخ املقبلة لتحفيز 

اجلميع على حجز مكان في البطولة.
بدوره، أشــــاد طارق العيــــدان رئيس جلنة 
التنظيم داخل الصالة بنظام الفرق املشــــاركة 
وعدم وجود أي جتــــاوزات تذكر في البطولة، 
مؤكدا ان الهدف الدائم من مثل هذه املشاركات هو 
التقريب بني الشباب من مختلف املراحل السنية 

واالبتعاد عن التشاحن غير املبرر باملرة.

منها في التنافس الودي الشـــريف بني نزالء 
وأبناء وموظفي قطاع الرعاية االجتماعية وذلك 
بحضور مدير إدارة املعاقني مسلم السبيعي 
ومراقب األنشطة واإلعالم عبداللطيف البلوشي 
ورئيس قسم اإلعالم واالستقبال عبدالرحمن 

الضامر.
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مسلم السبيعي يسلم امليداليات للفائزين
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