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الفهد واحلساوي يكرمان البراعمالشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي وتكرمي ألسرة املرحوم حسن بحروه

الشيخ أحمد الفهد وأحمد الشحومي وناصر صالح في تكرمي عبداهلل املزين

انطالق بالكرة ومتابعة من أحد الالعبني

الشيخ طالل الفهد مكرما احد الالعبني

أحد الالعبني يسدد كرة قوية

مهارة عالية في املرور بالكرة

جانب من إحدى املباريات

ختام ناجح لدورة القادسية الداخلية

وصل عصر امس قطار منافسات 
بطولة الوطنية لالتصاالت العاشرة 
لكرة القدم الى نهايته، وقد اقيمت 
منافس����ات البطول����ة على صالة 
املرح����وم عبدالعزي����ز اخلطيب 
بالنادي العربي وقامت قناة العدالة 
بنقل منافساتها على الهواء مباشرة 
باإلضافة الى استديو حتليلي يقوم 
خالله محللو االس����توديو بإلقاء 
الضوء على اهم ما تشهده اللقاءات 

من حملات فنية.
وكانت مبارات����ا الدور نصف 
النهائي للبطولة قد شهدت تأهل 
كل م����ن فريقي مش����اريع اخلير 
واملرحوم سلمان الرومي الى املباراة 
النهائية للبطولة بعد تخطيهما 
فريقي الوطنية »أ« والشهيد فهد 
األحمد في لقائي الدور قبل النهائي 

للبطولة.
أما عن أحداث اللقاءين املهمني 
فقد جنح فريق مشاريع اخلير في 
تخطي فريق الوطنيه »أ« بعد فوزه 
3-2 بعد مباراة مثيرة تألق خاللها 
محترفو الفريقني اللذين قدما وجبة 
املتابعة  كروية دسمه للجماهير 
للمباراة س����واء من صالة النادي 

العربي او عبر قناة العدالة.
وجنح مشاريع اخلير في إحراز 
هدف السبق عن طريق اسماعيل 
رفسا بعد ان جنح في فك طالسم 
الدفاعات القوية لفريق الوطنية 

لالتصاالت.

ومع انطالق الشوط الثاني من 
اللقاء بلغت اإلثارة ذروتها عندما 
جنح احمد يسري في إدراك هدف 
التعادل للوطنية »أ« ثم حلق به 
زميله امين ابراهيم محرزا هدف 
التفوق للوطنية من هجمة مرتدة 

سريعة جنح خاللها ابراهيم في 
قطع الكرة مبجهود فردي ليتقدم 
نحو مرمى املشاريع ويسدد بقوه 

باجتاه مرمى علي زمان.
ويعود مجددا مشاريع اخلير 
ال����ى اللقاء بعد ان اس����تغل امير 

كامياب خطأ دفاعيا للوطنية جنح 
من خالله في تسجيل هدف التعادل 
لفريقه لتأخذ املباراة منحى آخر 
بعد مجموعة من الفرص الضائعة 
للفريقني اعقبه����ا جناح مجبتي 
معيني في إدراك هدف التقدم والفوز 
ملشاريع اخلير لينتهي اللقاء بفوز 
املشاريع وبلوغه املباراة النهائية 
بينم����ا يبقى الوطنية على موعد 
مع مباراة حتديد املركزين الثالث 

والرابع.
وفي ثاني لقاءات الدور نصف 
النهائي فاز فريق املرحوم سلمان 
الرومي على فريق الش����هيد فهد 
االحمد ب� 4 أهداف نظيفة في اللقاء 
الذي جمع الفريقني وتفوق خالله 
العبو الرومي على انفسهم بينما 
عانى الشهيد فهد األحمد من نقص 
بصفوفه وبدا اإلرهاق واضحا على 

اكثر من العب ضمن صفوفه.
وأدرك الروم����ي اول األهداف 
الش����وط االول عن طريق  خالل 
امير كوكليان من تسديدة قوية 
من خارج منطقة اجلزاء منتصف 
الش����وط االول الذي انتهى بتقدم 

الرومي بهدف واحد لالشيء.

صعد فريقا فابريغاس وفونو 
لالتصاالت الى املباراة النهائية 
عل���ى كأس املرح���وم ش���مالن 
عبدالعزيز احلساوي الرمضانية 
ال� 14 لكرة القدم للصاالت بعد 
فوزهما على الش���امية وشباب 
الرميثية في الدور نصف النهائي 
أقيم أمس األول بحضور  الذي 
جماهي���ر الفت ولقاءات متيزت 
بالندية واإلثارة، ما يؤكد ان بطل 
الدورة من الصعب التكهن باسمه 

نظرا لقوة الفريقني.
وكان فابريغاس قد فاز على 
الش���امية بهدفني دون رد، بعد 
ان قدم مب���اراة قوية تفوق من 
خاللها على خصمه، سجل الهدف 
األول لفابريغاس الالعب يوسف 
الصولة من تسديدة قوية على 

يسار احلارس.
الش���امية بقوة في  وضغط 
محاول���ة إلدراك التعادل اال ان 
الفابريغاس اصر على انهاء املباراة 
ملصلحته عندما لدغ الش���امية 
بهدف قاتل في الثواني االخيرة 
بواسطة العبه النشط راشد محمد 

لينهي املباراة 0-2.
واكد ح���ارس مرمى الفريق 
محم���د احلس���اوي ان فريق���ه 
فابريغاس يس���عى بق���وة الى 

موناك���و  فريق���ا  تأه���ل 
للس���فريات والتسهيالت إلى 
نهائي دورة املرحوم عبدالعزيز 
عبداحملسن الراشد الرمضانية 
السابعة لكرة الصاالت والتي 
تقام عل���ى صالة نادي كاظمة 
حي���ث تخط���ى موناكو عقبة 
الكيبالت بسهولة 2-0، فيما 
استطاع فريق التسهيالت من 
خالل جنومه املصريني املعتز 
باهلل رشيد عبداهلل واملخضرم 
مليس عبدالق���دوس باإلضافة 
إل���ى احل���ارس املتألق صالح 
عبدالعزي���ز الفوز على فريق 
بن���ك اخللي���ج 3-0 وجاءت 
املباراة قوية من الطرفني حيث 
أن  التسهيالت  استطاع فريق 
يحسم اللقاء بسهولة لصاحله 
دون أدنى معاناة. وبهذا الفوز 
السابعة  الدورة  انحصر لقب 
بني موناكو الذي قدم عروضا 
قوية خالل مسيرته في البطولة 
منذ البداية وبني التس���هيالت 
الذي امت���ع العبوه اجلماهير 
التي آزرته بقوة خالل البطولة 
الفريقني ميتلكان  أن  وال شك 
طموحا مشتركا للظفر باللقب 

الغالي.
من جهته أكد احلكم فاضل 

حسم لقب الدورة ولديه عزمية 
قوي���ة وإرادة للوصول الى هذا 
الهدف بعد مشوار صعب وطويل 
في الدورة، وال يريد ان يضيع 

جهده.
واضاف سواء قابلنا شباب 
الرميثي���ة او فونو فإن املباراة 
ستكون صعبة جدا كون الفرق 
التي تأهلت ل���دور األربعة من 

أفض���ل الف���رق في املس���توى 
واألداء.

ونوه احلساوي بدور اللجنة 
القيمة في  املنظمة وجهوده���ا 
تنظي���م ال���دورة م���ن الناحية 

االدارية.
واعرب الالعب املصري محمد 
رش���دي عن س���عادته بصعود 
الفريق الى املب���اراة اخلتامية، 

متمنيا ان يحرز لقب الدورة.
واكد فريق فونو لالتصاالت 
جدارت���ه وأحقيته في الوصول 
الى املب���اراة النهائية اثر فوزه 
الرميثية في  على فريق شباب 
لقاء قوي بهدف مقابل ال شيء 
س���جله احملترف املصري خالد 
محمود في الوقت االضافي االول 

مبهارة عالية.

بوفتني ان البطولة تعتبر واحدة 
من اقوى الدورات الرمضانية، 
حيث تضم مجموعة جيدة من 
الالعبني املهاريني وكذلك فرقة 
ذات مستوى عال، مشيدا بتعاون 
الف���رق مع احل���كام للخروج 

بالبطولة إلى بر األمان.

واعتبر خالد جاسم رئيس 
اللجنة املنظمة ان دورة الراشد 
حققت جناحا كبيرا هذا العام 
ال���ذي بذل من  نتيجة للجهد 
أعض���اء اللجنة والعمل اجلاد 
والذي ارتك���ز على التخطيط 
والتنس���يق وحتديد األهداف 

والوس���ائل لذلك، مشيرا إلى 
أن هناك جهات عدة س���اهمت 
في ه���ذا النجاح منها اس���رة 
الراش���د  املرحوم عبدالعزيز 
ممثلة في عبدالعزيز وباس���ل 
الراش���د ومجلس إدارة نادي 
كاظمة الذي ساهم في تخصيص 
الصالة إلقامة املباريات عليها 
والش���ركات الراعية من خالل 
رعايتها ألحداث البطولة وتقدمي 
مجموعة قيمة م���ن اجلوائز 
والهداي���ا القيم���ة يوميا على 
مدار الدورة واشاد باحلضور 
الكبير  والتواجد اجلماهيري 
الذي اض���اف للبطولة مذاقا 
مختلف���ا مش���يرا الى حرص 
التواصل مع  اللجن���ة عل���ى 
اجلماهير من خالل املس���ابقة 
الثقافية التي يتم نشرها عن 
طريق املوقع االلكتروني على 
شبكة االنترنت واشاد  مبستوى 
التحكي���م خ�����الل البطول���ة 
وبتعاون والت��زام الفرق بجميع 
التعليم��ات مضيفا ان بطولة 
هذا الع�ام تالفت اي مش���اكل 
حدث��ت خالل االعوام السابقة 
وم��ن ثم حصدنا هذا النجاح 
املمي��ز متمنيا التوفيق لالعبني 

والف��رق.

اختتمت أمس األول ال��دورة الداخلية 
لنادي القادسية برعاي��ة رئ�ي�س النادي 
الشيخ طالل الفه��د وحض��ور نائبه فواز 
احلس���اوي واعض��اء مجل��س االدارة 
على صالة فجح���ان ه��الل املطي��ري 
وقد قام الش���يخ طالل الفه��د بتسليم 
مكافآت العبي الفريقني الفائزين باملركز 
االول والثاني ومن ثم تس���لي��م كأس 
البطول���ة لقائد فريق الق���دم عبدالل�ه 
احلقان، وك��ذلك فقد مت تكرمي الالعب 
مخت��ار أشكناني بصفته هداف الدورة 

بسبع��ة أهداف.
وأش���اد الش���يخ طالل الفهد بفكرة 
الدورة مؤكدا ان االهداف منها حتققت 
الراحلني من رجاالت  سواء باستذكار 
القادس���ية والذين أطلقت اس���ماؤهم 
على ف���رق الدورة او من زيادة اواصر 
احملبة واالخوة بني العاملني في القلعة 
الصفراء والتي ليس مبستغرب عليها ان 
حتمل لواء الريادة والتقدم بني االندية 

الكويتية.
 وقال ان���ه بعد حتقي���ق االهداف 
املرجوة فان النية قائمة على تواصل 
هذه الدورة بعد ان ملس���نا النجاح في 
تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وأشار 

الى ان النية تتجه لدى ادارة القادسية 
لتطوير الدورة ال���ى األفضل ودعمها 
لتكون مواكبة لسمعة ومسيرة القادسية 
على الصعيدين احمللي واخلارجي وذلك 
لتأكيد ان القادسية ليس رياضيا فحسب 
بل يتعدى ليكون النادي الشامل ثقافيا 

واجتماعيا.
من جانبه اكد فواز احلساوي جناح 
الدورة مشيرا ان القدساويني يعملون 
كأسرة مترابطة واحدة مستشهدا باجلو 
احلبي والودي الذي خرجت به الدورة 
طوال مدة اقامتها واضاف ان هذه الدورة 
تأتي مبثابة تشجيع للقائمني والعاملني 
في فرق النادي خاصة ان امامهم موسم 
جهد وعمل ش���اق ينتظر فيه االصفر 
التتوي���ج والبطوالت كم���ا هي عادته 
في املواسم السابقة في كافة االنشطة 

واأللعاب.
وق���د قامت ادارة القادس���ية ممثلة 
بالش���يخ ط���الل الفهد ونائب���ه فواز 
احلساوي بتكرمي اسرتي املرحوم فهد 
عبدالكرمي واملرحوم حسن بحروه حيث 
اس���تلم التكرمي جنال املرحومني عامر 
وعلي على التوالي كما كرمت الفائزين 

باملراكز االوائل واحلكام.

برعاية الفهد وحضور الحساوي وأعضاء مجلس اإلدارة

مشاريع الخير وجهًا لوجه مع الرومي في نهائي »الوطنية«
بعد فوزهما على الوطنية »أ« واألحمد

موناكو يلتقي التسهيالت في نهائي الراشدفابريغاس يواجه فونو على لقب الحساوي

المزين يستعد لبطولة العالم لإلسكواش

حامد العمران
يواصل العب نادي الساملية لالسكواش الدولي 
عبداهلل املزين استعداداته لبطولة العالم للرجال 
املزم���ع اقامتها في الدمنارك والتي تبدأ  27 من 
الشهر اجلاري وتستمر ملدة اسبوع، حيث ميثل 
الكوي���ت في البطولة الى جان���ب الالعبني بدر 
احلسيني وسالم فايز وعمار التميمي، وسيغادر 

الوفد في 24 من الشهر اجلاري.
وكان املزي���ن قد حقق مفاج���أة في البطولة 
العربي���ة بعد فوزه الصري���ح على بطل العالم 
الس���ابق واملصنف الرابع حاليا املصري عمرو 
شبانة وهذا يؤكد ارتفاع املستوى الفني للمزين 
الذي يخضع لبرنامج تدريبي منظم حتت اشراف 
مدرب املنتخب عمران خان استعدادا للبطوالت 
العاملية ولتحسني التصنيف السيما ان املزين 
صاحب افضل تصنيف خليجي وكويتي بحلوله 

في املرتبة 75 على العالم.
وفي تصريح ل� »األنباء« أكد املزين انه يطمح 
لتحس���ني تصنيفه من خالل البطوالت العاملية 
املقبلة واملشاركة في بعض البطوالت الدولية 
التي تضيف له نقاط تصنيف ليرتقي الى املراكز 

اخلمسني األولى، مشيرا إلى أن اعضاء االحتاد 
ونادي الس���املية يس���خرون كل االمكانيات له 
لالرتقاء  مبس���تواه الفني، متمنيا ان يوفق مع 
زمالئه في البطولة العاملية املقبلة في الدمنارك 
باحلصول عل���ى مركز متقدم، مؤكدا ان زمالءه 
احلسيني وفايز والتميمي يعتبرون من الالعبني 
املميزين على املس���تويات العربية واآلسيوية 
وهذا ما يعطي حافزا للجميع لتحقيق النتائج 

االيجابية.
واثنى املزين على بادرة النائب السابق احملامي 
أحمد الش���حومي لتكرميه في خت���ام بطولته 
الرمضانية لكرة الي���د بحضور رئيس اللجنة 
االوملبية الشيخ أحمد الفهد، مؤكدا أن الشحومي 
لي���س غريبا عن الرياضة وتكرميه رفع الروح 
املعنوية لديه، متمنيا ان تقتدي الش���خصيات 
األخرى بالشحومي ليساهم ذلك في رفع مستوى 
الرياضة بش���كل عام، كما ش���كر املزين شركة 
الوطنية لالتصاالت على تكرميه وخص بالذكر 
مدير العالقات العامة عبدالعزيز البالول الذي 
يعتبر اكبر الداعمني للرياضة احمللية حلرصه 

على تكرمي جميع الرياضيني املميزين.

أشاد بالشحومي و»الوطنية« لتكريمه وتشجيعه


