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ناصر الرشيد يتحدث خالل املؤمتر الصحافي

عبدالعزيز البالول يقدم إحدى اجلوائز

صراع على الكرة بني العبني

عبدالهادي احلويلة وغازي السبيعي وبداح السهلي يتوسطون احدى الفرق املشاركة

مراوغة ومهارة كبيرة من أحد الالعبنياملنافسة حاضرة بقوة في املباريات

العسعوسي وبيان كونيري يقصان شريط افتتاح دورة النصر الرياضي اليوم
تضيء دورة مركز النصر الرياضي لكرة القدم شمعتها األولى 
اليوم بإقامة منافسات املجموعة األولى في الدورة التي ستنطلق 
مساء على ملعب مشرف التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة، 

وتقام املباريات خالل الفترة من 7 الى 17 رمضان.
وكانت اللجنة املنظمة قد أقامت مؤمترا صحافيا أول من أمس 
أعلنت فيه عن أهداف الدورة كما كشفت خالله عن املفاجآت التي 

أعدتها للجماهير وكذلك حتديد طريقة وآلية إقامة املباريات.
ورحب ناصر الرشيد رئيس اللجنة العليا املنظمة باحلضور 
في بداية املؤمتر وأكد ان اللجنة املنظمة لدورة النصر الرياضي 
تسعى الى ظهور منافسات النسخة األولى بشكل جديد ومضمون 

مختلف عن بقية الدورات الرمضانية. 

مفاجآت كثيرة

وأعلن الرش����يد عن قيمة جوائز الدورة، مؤكدا ان الفريق 
الفائز س����ينال ألفي دينار والثاني أل����ف دينار باإلضافة الى 

جوائز عينية لبقية الفرق. 
وأشار الرشيد الى ان الدورة ستشهد الكثير من املفاجآت 
للجماهي����ر حلثهم على احلضور والتواصل مع املنافس����ات 
مضيفا: أود اإلشارة الى ان الكم الكبير من الدورات الرمضانية 
املقامة في ش����هر رمضان املبارك لن يجعلنا نتردد في إقامة 

دورة خاص����ة بنا إميانا منا بأهمية األدوار امللقاة على عاتق 
شركات القطاع اخلاص لتوفير مناخ مناسب للشباب لقضاء 

أوقات الفراغ في أشياء مفيدة.
وأكد ان اللج����ان العاملة بالدورة حترص على زيادة عدد 
اجلوائ����ز لتش����جيع اجلماهير على احلض����ور والتفاعل مع 
مباريات الدورة في نس����ختها األول����ى الى جانب تخصيص 

أماكن للعائالت.
وأشار الرشيد الى ان الهدف الرئيسي من وراء إقامة تلك 
الدورة هو إيجاد املناخ املالئم للش����باب لقضاء أوقات الفراغ 

الى جانب تنمية املواهب الفنية.

العسعوسي وكونيري

هذا ويشهد اليوم األول للدورة عدة مباريات حيث يلتقي 
خاللها فريق ديوانية العسعوسى مع بيان كونيري واحلر في 
مواجهة ڤالنسيا وفريق املرحوم احمد الرشيد ضد ديوانية 
بالغة وفريق املرحوم عبداللطيف الفضالة أمام فريق معهد 

املتحدون والعميد في مواجهة النصر الرياضي.
وقد تأهلت فرق شركة املنش����ر روتانا وديوانية الصفار 
وناصر الرش����يد مباشرة الى الدور الثاني عن طريق القرعة 

التي ستجنبها خوض منافسات الدور األول.

الرشيد: رصدنا جوائز كبيرة للفرق والجماهير 

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

فونو يكتسح دشتي والتسهيالت يفوز 
على هاتريك في »الوطنية«

حتت ش����عار »رمضان روحك الرياضية« 
تدخل دورة الوطنية لالتصاالت احلادية عشرة 
لكرة قدم الصاالت والتي تقام منافساتها على 
صالة عبدالعزيز اخلطيب في النادي العربي 
يومها الرابع بإقامة 3 مباريات قوية ومثيرة 
ضمن لقاءات املجموعة الثانية فيالقي فريق 
املرحوم رجب منافسه بي ام دبليو في اللقاء 
األول فيما جتمع املواجهة الثانية فريقا املرحوم 
احمد ارتي مع نادي الساملية وتختتم مباريات 
اليوم الرابع مبواجهة فانيلة دوت كوم والشاهد. 
وكانت منافسات اليوم الثاني لبطولة الوطنية 
لالتصاالت والتي أقيمت اول من امس قد أسفرت 
عن اكتساح فونو لفريق الشهيد جاسم دشتي 

ب� 7 أهداف مقابل 3 وبالنتيجة نفس����ها تفوق 
التسهيالت على هاتريك الرياضية، فيما قضى 
اخلليج للكابالت على طموح شباب ديوانية 

ابا اخليل ب� 5 اهداف لهدف. 
ولعب احملترفون دورا مؤثرا في ترجيح 
كفة فرقهم خالل منافسات اليوم الثاني ففي 
املباراة األولى جنح الثالثي اإليراني احملترف 
في صفوف فونو سينا باسني وميرداد وامير 
صديقي في منح فريقهم األفضلية مع العبيه 
احملليني نواف محمد وشاكر املطيري وطالل 
غالب على حساب العبي فريق الشهيد جاسم 

دشتي. 
وباملثل تالعب احملترفون املصريون هاني 

سعد واحمد العجوز ورمضان غريب ومصطفى 
نادر في صفوف التسهيالت بالعبي هاتريك 
الرياضية، وجاءت البداي����ة قوية من جانب 
التسهيالت الذي تقدم بهدفني عن طريق هاني 
سعد ومصطفى نادر اال ان هاتريك عاد ملعادلة 
األمور سريعا، بعدها سارت املباراة سجاال حتى 
أضاف مصطفى نادر هدف السبق للتسهيالت 
وقبل نهاية الشوط األول فطن العبوا التسهيالت 
لصعوبة موقفهم واندفعوا للهجوم مع بداية 
الش����وط الثاني وجنح هاني سعد في اضافة 
الهدف الرابع قبل ان يضيف رمضان غريب 3 
اهداف متتالية وقبل النهاية سجل عادل فاضل 

هدف ثالث ملصلحة هاتريك الرياضية. 

نظارات حسن يفوز على الزامبو في »الكندري«
النائب السابق  دخلت دورة 
جاسم الكندري الرمضانية لكرة 
القدم الت����ي تقام برعاية كرمية 
من النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك مراحل متقدمة واقتربت 

من املراحل النهائية.
الرئيس����ي  العن����وان  وكان 
ملنافس����ات أم����س األول انه ال 
مفاجآت وان املرش����حني للقب 
الطموحات  مازالوا على خ����ط 
والتوقع����ات، ورغم هذا االتزان 
والهدوء فإن رياح االثارة واملتعة 
مازالت تتوالى على صالة نادي 

اليرموك.

اللقاء المنتظر

وفي خط مواز مع املنافسات 
التي تأججت مع بداية انطالق 
الدورة، فإن اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة تعمل جاهدة وبدون كلل 
او ملل استعدادا للقاء املنتظر بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 

والذي سيحدد موعده الحقا.
أما على صعيد نتائج امس 
االول، فقد ازدادت وتيرة املنافسة 
الفرق املش����اركة، فشهدت  بني 
مباراة الزامبو ونظارات حسن 
اثارة وندية بني الفريقني، وقدم 

الالعبون اجمل فنون اللعب.
وكان نظارات حسن هو البادئ 
في التس����جيل عن طريق العبه 
حامد حاج مهدي ثم أتبعه علي 
ث����ان، لكن فريق  ديوان بهدف 
الزامبو لم يقف مكتوف االيدي 
وشن هجمات قوية ترجمت الى 
هدف لعمران العمران وس����جل 
زميل����ه عزي����ز العتيبي الهدف 
الثاني ليتع����ادل الفريقان 2-2 
واش����تعلت املباراة بشكل كبير 

الثواني االخيرة  حتى ج����اءت 
ومتكن خاللها جنم نظارات حسن 
احملت����رف االيراني كاظم محمد 
من تسجيل هدف الفوز لتنتهي 

املباراة 2-3.
اكتس����ح  الثاني  اللقاء  وفي 
فريق ن����ادي التضام����ن فريق 
احلسيني، سجل اهداف التضامن 
عب����داهلل فؤاد )هدف����ني(، فيما 
س����جل زميله ناص����ر العجمي 
الثالث وس����جل الهدف الشرفي 
للحسني ثامر الهاجري، يذكر ان 
فريق التضامن يضم جنوما من 

مصر منهم عبداهلل فؤاد، احمد 
حمادة، عبداهلل عفيفي واحملترف 

اجلزائري احمد.
وفي لقاء غير متكافئ، سحق 
فريق الوطنية لالتصاالت فريق 
بيضون بثمانية اهداف نظيفة 
دون رد تناوب على تس����جيلها 
احمد يسري )محترف مصري( )6 
أهداف( وناصر محمود )هدفني(، 
وواضح ان فريق الوطنية هيمن 

على اللقاء من االلف إلى الياء.
اما اللقاء الرابع واالخير والذي 
اقيم امس االول، فقد فاز فيه فريق 

املرحوم عبدالقادر الرفاعي على 
ڤيتو بثالثة اهداف مقابل ال شيء، 
الفائز محترفني  الفريق  ويضم 
من مصر منهم السيد الوهيدي، 
حس����ن القاضي، محمود محمد 
واسامة حجازي وسجل الهدف 
األول ناص����ر الرفاعي والهدف 
الثاني اسامة حجازي والثالث 
الس����يد الوهيدي، وكان حارس 
مرمى فريق املرحوم عبدالقادر 
الرفاعي مهن����د الرفاعي بالفعل 
حارس����ا مميزا حيث متكن من 

الدفاع عن مرماه بكل قوة.

السهلي والبرازيل يتأهالن في »الرقة« السامبا ونفط الكويت يفوزان في »الحساوي«

تختتم اليوم منافس����ات الدور األول لدورة 
جمعية الرقة الرمضانية األولى التي تقام حتت 
رعاية النائب محمد احلويلة مقرر مجلس األمة 
على مالعب نادي الس����احل خالل الفترة من 4 
رمضان ال����ى 13 رمضان مبش����اركة 32 فريقا، 
بإقامة 4 لقاءات حيث يلتقي في إطار منافسات 
املجموعة األولى مدريد مع آخر حلظة ويواجه 
أبوعايض الكتائب، بينما ستش����هد منافس����ات 
املجموعة الثانية لقاء املرحوم مرزوق محمد مع 
البيرق، وفي اللقاء الرابع واألخير في منافسات 
دور ال� 32 يتقابل املرحوم حس����ني مشلش مع 

ديوانية الصيفي. 
وكانت منافسات البطولة قد انطلقت السبت 
املاض����ي بحض����ور جماهيري كبي����ر يتقدمهم 
م.عبدالهادي احلويلة رئيس مجلس ادارة جمعية 

الرقة التعاونية ومحسن ارتيبان رئيس اللجنة 
املنظمة وغازي السبيعي رئيس نادي الساحل 

وبداح السهلي رئيس اللجنة اإلعالمية.
وقد شهدت منافسات اليوم األول تفوق فريق 
عبداهلل الكندري الذي حقق أولى مفاجآت الدورة 
في مباراة االفتتاح بفوزه على النخبة 8-0. وفي 
لقاءات املجموعة الثانية كان جنوم الشهيد رجا 
السهلي على موعد مع التألق بعد ان قادوا فريقهم 
لتحقيق فوز عريض على الشهيد نواف العذاب 
5-0، وف����ي املقابل لم يظهر فريق العذاب ندية 
واضحة واستسلم أمام مهارات العبي السهلي 

ليتعرض للهزمية ويودع البطولة. 
وف����ي مواجهة من طرف واح����د فرض ليدز 
يونايتد شخصيته وحضوره القوي بالفوز على 

الشهيد حمود العنزي 0-2 .  

الشهيد عبد احلسني متكن فريق 
الش����هيد حمود من الصعود الى 
ف����وزه على  الثاني بعد  ال����دور 
الشهيد عبداحلسني بركالت اجلزاء 

الترجيحية 6-7.
وتقام اليوم اربع مباريات في 
اليوم الثالث للبطولة حيث يلتقي 
فريق املعرفة م����ع النيراتزوري 
والس����بيعي مع املرح����وم حامد 
املسباح واملنيع مع املرحوم احمد 
الزعابي والشهيد فيصل ذياب مع 

نهير.

عبداهلل احلداد من اضافة هدف 
فريقه الثالث ويختتم بالل اهداف 
النفط باضافة الهدف الرابع لينهي 

املباراة لصاحله.
وفي املباراة الثانية بني فريق 
الس����راية وفريق الهاشمي متكن 
فريق السراية من حتقيق الفوز 
على الهاشمي بسهولة 5-2 على 
الرغم من اضاعة فريق الهاشمي 

فرصا كثيرة.
وفي املباراة الرابعة بني فريق 
العنزي وفريق  الش����هيد حمود 

انطلقت دورة املرحوم شمالن 
احلس����اوي اخلامس����ة عش����رة 
القدم بصالة  الرمضانية لك����رة 
فجح����ان هالل املطي����ري بنادي 
القادس����ية برعاي����ة وحض����ور 
ياسني شمالن احلساوي وعيسى 
احلساوي وعبداللطيف احلساوي 
بنجاح كبير وش����هدت مباريات 
الي����وم االول مفاج����أة بخروج 
فريق النهار امام فريق الس����امبا 
بنتيجة 3-2 بع����د مباراة جيدة 
تألق خاللها من فريق النهار الكابنت 
راشد الشهير )مبيسي( والهداف 
حمد مناحي ومن فريق السامبا 
منير جوزيف وطالل الذي خطف 
هدف الفوز للسامبا. واعرب ياسني 
احلساوي عن س����عادته لنجاح 
الدورة واكد ان البطولة اصبحت 

لها خصوصيتها.
واضاف ان دورة احلس����اوي 
حققت اهدافه����ا كاملة حيث انها 
ليس����ت له����ا دافع سياس����ي او 
مصلحة ش����خصية وامنا الهدف 
االساسي هو خدمة الشباب وتخليد 
ذكرى املرحوم شمالن احلساوي 

واكتشاف املواهب.
وفي املباراة الثانية بني فريق 
نفط الكوي����ت وفريق بوصلوح 
وضح من����ذ البداية تفوق فريق 
شركة النفط وسجل احلداد اول 
اهداف فريقه ولكن س����رعان ما 
تعادل بوصلوح عن طريق احمد 
حسن ونشط فريق النفط وسجل 
عبداهلل بالل الهدف الثاني لفريقه 
لينتهي الشوط االول لصالح نفط 
الكويت بهدفني لهدف. وفي الشوط 
الثاني يواصل النفط س����يطرته 
واضاعة االه����داف حتى يتمكن 

»مويا« يضرب بقوة 
في الدور األول بـ »الزلزلة«

ختام الدور األول 
في دورة الهدى الـ 15

ضرب حامل اللقب فريق شركة مويا بقوة في ختام 
منافسات الدور األول لدورة النائب د.يوسف الزلزلة الثامنة 
وجنح في حتقيق فوز عريض على فريق بلوك5 ب� 0-6 

ليعلن عن نفسه مرشحا بقوة للحفاظ على لقبه.
وف���ي بقية النتائج فاز فريق ذو الفقار على فيالكيو 
3-1 وجنح فريق املرحوم عبداهلل اكبر في التغلب على 
فريق الناصر 6-5 بركالت الترجيح، وفاز اتلتيكو مدريد 
على هانكونك 2-1، وتغلب فريق ديوان اخلميس على 

الكشميري 0-1.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة املنظمة علي الهاشمي 
ان احلصيلة النهائية للدور االول للبطولة كانت جيدة 
جدا على الصعيد الفني، حيث شهدت مباريات هذا الدور 
االثارة والندية ب���ني الفرق املتبارية، مضيفا ان االدوار 

النهائية للبطولة ستشهد لقاءات قوية بني الفرق.

تواصلت االثارة في دورة الهدى ال� 15 الرمضاني�������ة 
التي جتري منافس���اتها على مالعب مركز حسن أبل 
مبنطقة الدسم��������ة، حيث اختتمت منافسات الدور 
األول ب� 5 لق���اءات ممتعة، ففي املب���اراة األولى فاز 
فريق املرحوم جواد ابو احلسن عل������ى شباب الهمة 
3-0، وتغلب فريق ش���باب الهدى على شباب الهمة 
3-1 في لقاء  اس���تطاعت فيه اخلب���رة التغلب على 
حماس���������ة الشباب، وف���ي اللقاء الثالث فاز فريق 
املرحوم علي املرداس على انصار اهلل 3-1، وبنفس 
النتيجة فاز فريق ديوانية غامن دشتي على فضل من 
الل���ه، وحسمت القرعة التعادل في املباراة االخي������رة 
بعدما رج�حت كفة فريق املرحوم حسن عاشور على 
ديواني������ة الزلزل�����ة بعد ان تعادال في شوطي املباراة 

1-1 وبركالت الترجي�����ح 3-3.


