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حتضير جيد بالكرةمهارة في املرور بالكرة دخول قوي ومنافسة لالستحواذ على الكرة

مواجهة صعبة للمرور بالكرة

الندية واإلثارة غلبتا على املنافسات الفريق الفائز مع أعضاء اللجنة املنظمة

قائد فريق عبداهلل الشمروخ مبارك البناي يتسلم الكأس

األحمد والرومي يواصالن زحفهما نحو نهائي الوطنية لالتصاالت

تختتم عصر اليوم منافسات 
الوطني���ة لالتصاالت  بطول���ة 
القدم  العاشرة خلماسيات كرة 
التي اقيمت منافساتها على صالة 
عبدالعزيز اخلطي���ب بالنادي 
العربي وتنقلها قناة العدالة على 
الهواء مباشرة مصحوبة باستديو 

حتليلي للقاءات البطولة.
وق���د انطلق���ت البطولة في 
اخلامس م���ن الش���هر اجلاري 
ويس���دل الي���وم الس���تار على 
املنافسات بإقامة اللقاء النهائي 
املقرر ان يجم���ع بني الفائز من 
مباراتي الوطنية »أ« مع مشاريع 
اخلير، والشهيد فهد االحمد مع 
املرحوم سلمان الرومي وذلك بعد 
تأهل الف���رق االربعة الى الدور 

النهائي عن املجموعتني  نصف 
االولى والثانية للبطولة.

البطولة  وكانت منافس���ات 
العاشرة قد انطلقت مبشاركة 32 
فريقا مت تقسيمها على مجموعتني 
وجرت املنافسات بنظام الدوري 
م���ن دور واحد بنظ���ام خروج 

املغلوب.
ويقام حفل خت���ام البطولة 
حتت رعاية اللواء متقاعد فيصل 
اجلزاف رئي���س مجلس االدارة 
العامة  العام للهيئ���ة  واملدي���ر 
للشباب والرياضة بحضور كل 
من املدير العام للشركة الوطنية 
لالتصاالت سكوت جيجنهامير 
وعبدالعزي���ز البال���ول مدي���ر 
العالقات العامة واإلعالم بالوطنية 

لالتصاالت وقيادات الشركة.

البالول:هدية لكل متفرج 

من جانبه اعرب عبدالعزيز 
البالول عن شكره لكل من ساهم 
في اجناح البطولة وخص بالذكر 
جميع اعض���اء اللجنة املنظمة 
باالضافة الى إدارة النادي العربي 
على توفي���ر صالة النادي التي 
املنافس���ات خالل  اس���تضافت 
الش���كر  اقامتها، وأوصل  فترة 
الى مسؤولي قناة العدالة على 
املوافق���ة على نقل منافس���ات 
البطولة على شاشة القناة على 

الهواء مباشرة.
واشار الى ان الشركة الوطنية 
لالتصاالت دائما ما حترص على 

تنظيم مثل هذه االنش���طة التي 
تسهم في توجيه طاقات الشباب 

الى اعمال مفيدة.
واض���اف البال���ول ان احلفل 
اخلتام���ي سيش���هد العديد من 
الفقرات اواله���ا تكرمي منتخب 
ناش���ئي الطائرة احلائز مؤخرا 
على املركز الثاني ببطولة كأس 
اخلليج، كما سيقام لقاء حتديد 
الثال���ث والرابع ألول  املركزين 
الرمضانية،  م���رة بالبط���والت 
الى إجراء السحوبات  باالضافة 
الدورية على جوائز قيمة مقدمة 
من الوطني���ة لالتصاالت عبارة 
عن احدث اجهزة الهواتف النقالة 
ومجموعة من اخلطوط الذهبية 
والفضية باالضافة الى اشتراكات 

انترنت مجانية.
كما بني ان اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة س���تقوم بتكرمي افضل 
الع���ب وافضل حارس مرمى في 
البطولة. كما اشاد باملستوى الفني 
للبطولة التي شهدت لقاءات غاية 
في القوة واالثارة تعكس حرص 
جميع الفرق على الظفر باللقب 
املهم للبطولة التي فرضت نفسها 
ضمن اقوى البطوالت الرمضانية 

التي تقام بالبالد كل عام.
ومتنى البالول التوفيق جلميع 

للفرق املنافسة مبباراتي اليوم.
وكان����ت مباري����ات الدور ربع 
النهائي للبطولة قد اختتمت مساء 
امس االول بإقامة لقائي الش����هيد 
فهد االحمد م����ع ديوانية احلمر، 

واحتاد الشرطة واملرحوم سلمان 
الرومي.

في اللقاء االول جنح الشهيد فهد 
االحمد في تخطي ديوانية احلمر 
2-0 تقدم ثامر س����يد في الشوط 
االول بينما عزز وحيد عبدالناصر 
تقدم فريقه خالل الشوط الثاني.

وعل���ى الرغم من عدم احراز 
ديوانية احلمر ألي اهداف خالل 
اللقاء اال ان الفريق قدم أداء مميزا 
الشهيد فهد االحمد  بادل خالله 
الهجمات على مدار شوطي اللقاء 
ولكن تسرع العبيه في انهاء تلك 
الهجمات حال دون احراز اي هدف 
خ���الل املباراة، وعل���ى اجلانب 
الشهيد فهد االحمد  االخر جنح 
في الوصول الى هدفه وهو الفوز 

بنتيجة اللقاء ومن ثم االستعداد 
ملباراة قبل النهائي.

وفي ثاني اللقاءات واصل فريق 
املرحوم س���لمان الرومي تقدمي 
عروضه القوية ضمن منافسات 
البطولة حيث جنح الفريق في 
الفوز بلق���اء الدور ربع النهائي 

امام احتاد الشرطة 1-6.
فعلى الرغم من إدراك الشرطة 
اللق���اء عن طريق  ألول اهداف 
ابوالفضل سيدي اال ان رد املرحوم 
سلمان الرومي كان سريعا عن 
طريق امير بكي الذي جنح في 
اح���راز هدف التع���ادل ومن ثم 
احلقه ولي زادة بالهدف الثاني 
لفريقه لينتهي الشوط االول 1-2 

للمرحوم سلمان الرومي.

الثاني  ومع انطالق الشوط 
بدأ الرومي في بس���ط سيطرته 
على مجريات اللعب بغية ادراك 
هدف االطمئنان الثالث حتى جاء 
الهدف عن طري���ق مهدي اميان 
الذي احرز هدفا  العب الشرطة 

باخلطأ في مرماه.
ويعقب الهدف الثالث للرومي 
سيطرة كاملة على مجريات اللعب 
جنح خاللها كل من امير كوكليان 
في احراز الهدفني الرابع واخلامس 
بينما اختتم ولي زادة اهداف الفريق 
في الدقيقة االخيرة من عمر املباراة 
لينتهي اللقاء 6-1 ليبقى املرحوم 
سلمان الرومي على موعد مع لقاء 
الشهيد فهد االحمد ضمن مباريات 

الدور نصف النهائي.

الجزاف يرعى حفل الختام اليوم والبالول يعلن عن جوائز قيمة

إسدال الستار على دورة الراشد اليوم

حفل كبير في ختام »الحساوي« اليوم ترشيد بطل دورة الشهيد الحمدان
أحرز فريق ترشيد لقب دورة الشهيد عبداللطيف احلمدان الرمضانية 
ال���� 11 لكرة القدم جلمعية الفنطاس التعاونية بعد فوزه على فريق 
املرحوم فهد الصواغ في املباراة اخلتامية بحضور النائبني فالح مطلق 
والصيف���ي مبارك الصيفي.  وفي اخلتام قام النائبان مبجلس األمة 

ورئيس اجلمعية ناصر احلمدان وأعضاء مجلس اإلدارة بتسليم كأس 
الدورة لكابنت فريق ترشيد وحصل فريق املرحوم فهد الصواغ على 
املركز الثاني في حني نال سعد الشمري كأس أفضل العب ومشاري 

احلمدان كأس أفضل حارس وفهد السهلي كأس هداف الدورة.

الشمروخ يصطاد الشاهين ويتّوج بطاًل لدورة المهندسين
املرح���وم  دورة  تط���وي 
عبدالعزيز عبداحملسن الراشد 
الس���ابعة لكرة  الرمضاني���ة 
الص���االت صفحته���ا االخيرة 
عص���ر اليوم حيث ستش���هد 
صالة نادي كاظمة حفل ختام 
البطولة واملباراة النهائية على 
اللقب السابع، كما ستقام قبلها 
مباراة حتديد املركزين الثالث 
والرابع وه���ي تقام ألول مرة 
الدورات الرمضانية حيث  في 
الفريق احلاصل  سيتم تكرمي 
على املرك���ز الثالث باالضافة 
املركزين األول  الى صاحب���ي 
والثان���ي وقد اع���دت اللجنة 
املنظمة لل���دورة العدة لذلك، 
وسيقام عقب املباراة النهائية 
حفل ختام بسيط، كما وجهت 
اللجنة العديد من الدعوات الى 
املهمة  الرياضية  الشخصيات 
وكذلك الى مجلس ادارة نادي 
إدارة جمعية  كاظمة ومجلس 
العديلية وكذلك الى عبدالعزيز 
الراشد ممثال عن اسرة الراشد 
وقررت اللجنة ايضا تخصيص 
القيمة  عدد كبير من اجلوائز 
للجماهير من خالل الس���حب 
الذي سيتم اجراؤه عقب املباراة 

النهائية.
ام���س  اقيم���ت  وكانت قد 
األول ثالث مباريات ضم���ن دور 
الثمانية للبطولة حي���ث جمعت 
املباراة األول��ى فريق��ي ب��ي ام 
دبليو وموناكو للسفري��ات ف��ي 

نهائي مبكر للدورة وح��رص 
الوهلة األولى  الفريقان من���ذ 
اللعب بشك��ل هجومي  عل��ى 

حلس��م الصراع مبكرا والوصول 
ال��ى امل�ربع الذهب��ي وب��رز م��ن 
صف����وف بي ام دبليو العب��اه 

الهولندي��ان اوري وجيرم��ان 
وقدموا العدي��د م��ن اللمح��ات 
الفني���ة املثي���رة وكانت كلمة 
االفتتاح لصالح فريق موناكو 
حيث جنح الالعب عبدالعزيز 
بوراشد في احراز هدف التقدم، 
كان���ت هن��اك ع���دة محاوالت 
للهولن�����دي اوري لتعدي���ل 
النتيجة من خالل التسديدات 
القوي���ة الت���ي جن���ح حارس 
موناكو ف��ي التصدي لها حتى 
استط��اع اوري بالفعل احراز 
ه��دف التع���ادل لفريق بي ام 
دبل�يو من كرة بينية استغله��ا 
املرم���ى ليحتك��م  جي���دا في 
الى ركالت اجلزاء  الفريق���ان 
التي انته���ت لصالح موناك��و 
الى  للسف��ريات 4-3 ويتأهل 

نص��ف النهائ��ي.
وفي املب���اراة الثانية ب��ني 
فريق الربيع��ة وبنك اخللي��ج 
غلب الطابع التكتيكي عل��ى االداء 
وكان��ت الرقاب��ة اللصيق��ة ه��ي 
العنوان األب��رز للمباراة التي 
انتهى شوطه��ا األول بالتع��ادل 
السلبي ولع��ب حارسا م�رم��ى 
الفريقني دورا كبيرا في ال��ذود 
عن مرمييهم���ا لينجح فري��ق 
بنك اخللي��ج في احراز هدف��ني 
خالل الش��وط الثاني لينت�ه��ي 
اللقاء بف��وزه 3-1 وفي املب��اراة 
االخيرة ف��از فريق التسهي��الت 
ع�لى نظارات��ي حس��ن 2-0 ف��ي 

لق��اء متكافئ م��ن الطرف��ني.

يسدل الس����تار عصر اليوم على دورة املرحوم شمالن 
عبدالعزيز احلس����اوي الرمضانية ال� 14 لكرة الصاالت في 
صالة املرحوم فجحان هالل املطيري بنادي القادسية بإقامة 
املباراة النهائية، ويتّوج الفريق الفائز باللقب والوصيف 
في حفل رياضي كبير يبدأ بوصول راعي الدورة ياس����ني 
احلساوي وأسرة احلس����اوي الكرام وشخصيات رياضية 

والفريقني املتباريني في املباراة اخلتامية.
وأعلنت اللجنة املنظمة للدورة عن إقامة مباراة استعراضية 
بني جنوم القادسية احلاليني، واحملترفني الذين شاركوا في 
الدورة من مصر وايران وتايلند، ثم تقام املباراة النهائية 

والتي يتخللها توزيع جوائز قيمة للجماهير والفائزين.
ويش����ارك مع القادسية احلارس نواف اخلالدي، فراس 
اخلطيب، جهاد احلسني، صالح الشيخ، وعدد من الالعبني 
بالفريق. وأكد مدير الدورة يوسف أحمدي ان دورة املرحوم 
شمالن احلساوي جنحت بكل املقاييس سواء من الناحية 
الفنية أو اإلدارية مع تعاون رائع من جميع الفرق مع اللجنة 
املنظمة، وحكام املباريات بحضور جماهيري الفت في هذا 

املوسم ما ساهم في هذا النجاح.
وكشف أحمدي عن ان الدورة ستكون بها مفاجآت كبيرة 
في العام املقبل خاصة انه����ا متر بعامها ال� 15 ما يعني ان 
اللجنة املنظمة للدورة س����ترتب بع����د االنتهاء من الدورة 
احلالية للدورة املقبلة، حيث ستش����هد املباريات مشاركة 
جنوم ومحترفني، باإلضافة الى دراسة العديد من املقترحات 

اإليجابية التي تصب في مصلحة الدورة.

وقال ان جناح ه���ذه التجربة 
للمرة الثالثة لم يأت من فراغ 
بل بع���د جهد بذلت���ه جمعية 
املهندسني الكويتية إلجناح أي 
نشاط أو أي مشروع تنفذه أو 

تشارك فيه.

قدرها 100 دينار.
من جهت���ه، أش���اد رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية م.طالل 
القحطاني بالدور املتميز الذي 
قامت به اللجنة املنظمة للبطولة 
ورئيس���ها م.محمد السبيعي، 

ال���دورة صالح وليد من فريق 
الشمروخ وحصل على جائزة 
مالية قدره���ا 100 دينار، وفاز 
بجائزة أفض���ل حارس مرمى 
يعقوب املصباح من فريق مكتب 
الشاهني الهندسي ومكافأة مالية 

املهندسني  اختتمت جمعية 
الرمضانية  ال���دورة  الكويتية 
الثالثة التي أقيمت على ملعب 
اجلمعية بتتويج فريق املرحوم 
الش���مروخ بطال بعد  عبداهلل 
فوزه على فريق مكتب الشاهني 
الهندسي وسط اهتمام إعالمي 
واسع النطاق وحضور جماهيري 
حاف���ل، وبحض���ور لفيف من 
كبار قياديي جمعية املهندسني 
الكويتية من أعضاء ورؤساء 
اللجان باجلمعية وفي مقدمتهم 
إدارة اجلمعية  رئيس مجلس 
م.طالل القحطاني ونائب رئيس 
اجلمعية ونائب رئيس مجلس 

األمة م.ناجي العبدالهادي.
وسبق اللقاء النهائي مباراة 
استعراضية شارك فيها العبو 
املنتخ���ب الوطني م���ع فريق 
جمعي���ات النفع العام وانتهت 

بفوز األزرق 3-6.
وقد تس���لم فريق املرحوم 
عبداهلل الشمروخ كأس البطولة 
الى  عن اس���تحقاق باإلضافة 
جائزة املركز األول والتي بلغت 
3 آالف دينار وميداليات لالعبي 
الثاني على  الفريق، وحصول 
كأس صغير وجائزة مالية قدرها 
1500 دينار وميداليات لالعبني، 
كما حصل يوسف الفضلي العب 
فريق بنك اخلليج على جائزة 
هداف الدورة قدرها 100 دينار 
مع كأس هداف الدورة، وحصل 
على جائزة أفض���ل العب في 


