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الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

فريقا النواب واحلكومة في لقاء النسخة املاضية الوزير د.هالل الساير يحجب الكرة عن عالم الكندري في مباراة الدورة السابقة ومرزوق الغامن يراقب

السفير عادل العيار وخالد الروضان في حديث جانبي

عبداهلل السرحان متوسطا أحد الفرق املشاركة في الدورة

تسديدة قوية من العب فريق املري على مرمى أبيات أحد الالعبني مير بالكرة مبهارة 

عرس ديموقراطي يجمع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم

النواب يواجهون الحكومة بتكتيك مدروس في ختام دورة الكندري
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زين ينتزع بطاقة التأهل من السالمية في »الروضان« 

وصلت اليها وعلى السمعة التي 
اكتسبتها باعتبارها من االحداث 
الرياضية الت����ي يلتف حولها 

الكثيرون داخل الكويت. 
وأوض����ح العيار ان اإلقبال 
اجلماهي����ري الكبير في أغلب 
املباريات يعد مؤشرا واضحا 
على النجاح الى جانب تواجد 
ش����ركات القطاع اخلاص التي 
تس����اهم في رعايتها، مشيرا 
إل����ى ان دورة الروضان تردد 
اسمها في اس����بانيا عندما زار 
خ����وان البورت����ا رئيس نادي 
برشلونة االس����بق الدورة في 

العام املاضي.

التي يلتقي  الزعام����ة  موقعة 
فيها سامس����وجن البابطني مع 
بي أم دبليو بحثا عن االنفراد 
بالصدارة، فيما تشهد املجموعة 
ذاته����ا لقاء حتصي����ل حاصل 
لفناي����ل دوت ك����وم مع فريق 
املرحوم رجب، في حني يخوض 
نادي القادسية اختبارا صعبا 
امام طلب الولي����د باملجموعة 

السادسة.
من جانبه اشاد سفير الكويت 
في اسبانيا عادل العيار بالتنظيم 
الذي تظهر عليه دورة  الرائع 
الروضان كل عام بالشكل الذي 
يحافظ على املكانة املرموقة التي 

متتاليتني. 
وخطف العبو الساملية االنظار 
في تلك املواجهة وصفعوا فريق 
زين مرتني عندما سجلوا هدفني 
متتالي���ني حم���ا توقيع ناصر 

القاف وسالم البلوشي. 
واعاد زين الذي يضم جنوم 
أزرق الصاالت تنظيم صفوفه في 
الشوط الثاني وعاد ألجواء اللقاء 
بهدفني لاعب النشط رضا بلوشي 
من متابعة جيدة لتمريرات احمد 

العصفور وسالم أمان. 

القادسية يتحدى طلب الوليد 

السابعة  وتشهد املجموعة 

أحلق فريق ديوانية ناصر 
الهزمية االول���ى بأبيات  املري 
2-1 ف���ي املجموع���ة الرابع���ة 
لدورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان لكرة الصاالت ليتأهل 
الفريقان معا للدور الثاني، بعدما 
املنافسات عقب  ودع املصارف 
خسارته امام اجلوازات 1-2، فيما 
شهدت املجموعة الثالثة انتزاع 
التأهل بتعادله مع  زين بطاقة 

الساملية 2-2.
في املباراة األكثر أهمية متكن 
ناصر املري من ايقاف زحف ابيات 
في املجموعة الرابعة ليخطف منه 
الصدارة وفي جعبته سبع نقاط 
فيما توق���ف رصيد ابيات عند 

ست نقاط.
ويدين املري بهذا االنتصار 
لنجمه البرازيلي اندريه صاحب 
الهدفني واالداء الراقي، كما تألق 
بصفوف الفريق مواطنه فافيو 
الذي كان من جنوم املباراة بفضل 
انطاقاته التي ال تهدأ، ومتيزه 

في اجلانب الدفاعي.
في املقابل لم يستسلم ابيات 
بس���هولة رغم حسم تأهله قبل 
خوض تلك املباراة حيث اجتهد 
التعادل  الفريق كثي���را إلدراك 
بعدم���ا احرز العب���ه البرازيلي 
سيرجيو هدف فريقه األول من 

تسديدة صاروخية. 
وبذل س���يرجيو مجهودات 
كبيرة خلط���ف التعادل لفريقه 
إال أن عارضة املري حرمته من 

تسجيل الهدف الثاني. 
وشهدت الدقائق األخيرة تبادال 
للف���رص الضائعة من الفريقني 
النهاي���ة املري من  ليتمكن في 
احلفاظ على تقدمه ليخرج فائزا 

باملباراة وبصدارة املجموعة.
وفي املجموع���ة ذاتها انهار 
فريق املص���ارف معنويا بعدما 
فقد فرصته في التأهل بفوز املري 
على أبي���ات حيث لعب الفريق 
مباراته االخيرة امام اجلوازات 
با هدف حقيقي وهو األمر الذي 
منح االخير فرصة حتقيق فوزه 

االول في الدورة.
ام���ا املب���اراة الت���ي جمعت 
زين مع الساملية فقد ظهر فيها 
األخير مبستوى مغاير ليعوض 
ال���ذي ظهر عليه  األداء الهزيل 
أمام ديوانية الفليج ونيس���ان 
البابطني عندما تلقى خسارتني 

جابر األحمد والفضالة يواصالن تألقهما في »النصر الرياضي«

تابعت فرق الفراعنة واملرحوم عبداللطيف 
الفضالة وجابر األحمد تألقها في دورة النصر 
الرياضي املقامة على ماعب مشرف، ففي أكثر 
مباريات األدوار النهائية إثارة متكن الفضالة 
من إيقاف مغامرات ديوانية باغة بالفوز عليه 
3-1، حيث سجل ثاثية الفضالة الاعب املتألق 
سعد الشمري. وكان الفضالة الطرف األفضل في 
املباراة بفضل مهارات العبيه العالية وإصرارهم 

على تسجيل األهداف. 
في املقابل قدم فريق باغة مستويات كبيرة 
وكان ندا للفضالة طوال شوطي املباراة وأهدر 
العبوه الكثير من الفرص احملققة. ورجح سعد 

الشمري كفة الفضالة، وكان العامة الفارقة في 
أداء فريقه خال مشواره بالدورة. 

وفى املباراة الثانية واصل فريق الفراعنة 
تألقه الافت محققا فوزا جديدا على حس����اب 
املصارف بركات الترجيح التي س����جل فيها 
للفراعنة محمد حس����ن واحمد سعد وسعيد 

شوقي. 
ويثبت فريق الفراعنة مع كل مباراة يخوضها 
في الدورة انه األجدر بنيل لقبها األول في ظل 
املستويات الرائعة لاعبيه الذين فرضوا أسلوب 

لعبه على كل املنافسني. 
ويتميز أداء الفراعنة باالنضباط التكتيكي، 

واحلرص على عدم اضاعة الكرة واإلكثار من 
التمري����رات خللخلة دفاع املنافس. كما يتميز 
الفراعنة بدفاع قوي شكل مصدر إزعاج دائم لكل 

املنافسني ومن خلفه حارس مرمى ثابت. 
وفي مباراة أخرى تابع فريق جابر األحمد 
سلسلة انتصاراته على حساب فريق الشهيد 
جيرمان املطيري 3-1 حيث سجل للفائز سامي 

الشمري ومحمد اخلتان ومشاري الشمري.
وفرض فريق جابر األحمد سيطرته املطلقة 
على مجريات املباراة وسط تراجع واضح في 
أداء العبي جيرمان املطيري الذين فشلوا في 

احلد من خطورة العبي جابر األحمد. 

حتتضن صالة نادي اليرموك 
الي���وم احلفل اخلتام���ي لدورة 
الكندري  السابق جاسم  النائب 
الرمضانية الثانية عشرة لكرة 
القدم، وسيشهد احلفل اخلتامي 
العديد من الفقرات ابرزها اللقاء 
املرتقب بني فريقي  اجلماهيري 
الذي ينتظره  النواب والوزراء 
عشاق اللعبة للوقوف على اي 
من السلطتني ستكون له الكلمة 
العليا ومن الذي سيسجل اهدافا 

اكثر في هذه املواجهة.
وما يجعل مواجهة السلطتني 
ذات طعم خاص هو ان السلطة 
التنفيذية كانت الطرف االقوى في 
املشهد السياسي قبل اسدال الستار 
على دور االنعقاد التشريعي، اذ 
جنحت احلكومة في الفوز ب� 6 
مواجهات س���ابقة اسقطت فيها 
البرملان في 6 استجوابات حتت 
قبة عبداهلل الس���الم، لذلك لن 
يجد نواب مجلس االمة فرصة 
للثأر افضل من اليوم الن الفوز 
لن يكون بكلمات يصدح بها من 

هناك او هناك او جملة تخلد في 
الذاكرة او تهديد يرعب الوزراء 
بل حتركات االقدام ودوران الكرة 
العاء كلمة الطرف الفائز الذي 
يجيد التكتيك في اوقات الشدة 
فلمن س���تكون الغلبة ومن هي 
السلطة االقوى هذا ما سنعرفه 

اليوم.
اللجن���ة املنظمة  انهت  وقد 
جميع الترتيبات الازمة الشعال 
فتي���ل االثارة لل���دورة، فقد مت 
االعداد لهذا احلفل اخلتامي على 
اعلى املستويات التنظيمية، فلم 
يترك املنظمون فسحة من الوقت 
دون دراس���ة ومتحيص جلميع 

اجلوانب.
وس���يكون الوزراء مطالبني 
بالفوز والثأر من فريق النواب 
خاصة ان فريق احلكومة ينطلق 
م���ن ارث تاريخي ق���دمي حافل 
القوانني  باالجن���ازات وبتمرير 
وهذا االرث سيشكل له الدعامة 
الزاوية في  االساس���ية وحجر 
املس���اهمة في حلحلة املشاكل 

اصاح وترميم ما قد تفس���ده 
اخلافات الرياضية او التباينات 
الوزراء  اذ يلتقي  السياس���ية 

بإخوانهم النواب.

الخسارة الحكومية

الكندري ان فريق  واوضح 
احلكومة ومن خال اتصاالت 
الزماء الوزراء س���يضاعفون 
جهده���م ويع���دون صفوفهم 
بشكل رياضي ممتاز للرد على 
اخلسارة الفادحة التي تلقوها 
العام املاضي اذ فاز فريق النواب 

بنتيجة قاسية 6 � 1.
واضاف انني ملست حماسا 
من اخوان���ي وزمائي النواب 
واندفاعا للمشاركة في الدورة، 
وانا بدوري اشكر جميع الوزراء 
والنواب وش���كر خاص لراعي 
الدورة الشيخ جابر املبارك على 
دعمه املتواصل للدورة على مدى 
تسع سنوات، مش���يرا الى ان 
حفل اخلتام هذا العام سيكون 

اكثر متيزا.

الهدف  ف���كان  والدميوقراطية 
من اقامة هذا اللقاء الس���نوي 
الرمضاني بني السلطتني لوحة 
ورس���ائل ومساهمة تظهر هذا 
اللقاء الرياضي السياسي االقوى 
بينهم في مباراة رياضية ليعلم 
القاصي قب���ل الداني انه مهما 
احتدم اخلاف بني الس���لطتني 
فهو اختاف من اجل مصلحة 
الكويت وها هم اس���رة واحدة 
محبة لشعبها ومصلحة بلدها 
حتت قيادة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد، وفعا 
هذا ال يحدث وهلل احلمد اال في 
الكويت فل���ن جند هذه الروح 
الرياضية السياسية االجتماعية 
بالعال���م اال في  الكويت ولعل 
ذلك يس���اهم في نق���ل حقيقة 
الدميوقراطية الكويتية ويخفف 
من حالة االحتقان والتخوف من 
البعض بسبب بتهويل بعض 
وسائل االعام لاحداث وتضخيم 

اخلافات والصراعات.
واكد الكندري اننا نهدف الى 

الدورة تهدف الى اظهار حقيقة 
العاقة املتينة بني الس���لطتني 
التي اساس���ها دس���تور بلدنا 
والتي حتاول بعض وس���ائل 
االعام اخلارجية اظهار الكويت 
البرملان  بأنها منقسمة بسبب 

الكويتية، وانه  للدميوقراطية 
مهما احتدم اخلاف حتت قبة 
البرملان واشتد التباين النيابي 
الود والتواصل  احلكومي فإن 

والصفاء هو االصل.
الكن���دري ان هذه  واضاف 

الكندري ان الهدف من الدورة 
وهذا العرس الكروي املزج بني 
السياسة والرياضة في اجواء 
حميمية والتقاء الساسة وصناع 
القرار في لقاءات ودية وكذلك 
جتس���يد الص���ورة احلقيقية 

والقضاي���ا كالبدون واالقتصاد 
والتنمية وحقول الشمال.

أهداف سامية

م���ن جانبه اوض���ح منظم 
الدورة النائب الس���ابق جاسم 

السرحان: حققت أهدافها

الرشيد: تفاعل وتجاوب

أش��اد عبداهلل الس��رحان نائب رئيس اللجنة املنظمة بالت��زام الالعبني وامتثالهم 
لق��رارات احلكام وهو ما س��هل من مهمة احلكام ف��ي إدارة املباريات نظرا لألخالق 
الرياضية العالية التي تتحلى بها الفرق. وأوضح الس��رحان ان مباريات الدورة جاءت 
في غاية اإلثارة والندية وقدمت مواهب جديدة، مش��يرا الى ان الدورة حققت أهدافها 
التي انحصرت في التواصل بني الش��باب في مناخ رياضي حضاري الى جانب منح 

الشباب فرصة قضاء أوقات الفراغ بطريقة مثالية تساعدهم على تنمية مهاراتهم. 

أكد ناصر الرش��يد رئيس اللجنة املنظم��ة ان دورة مركز النصر الرياضي خلقت 
جوا من التعارف واحملبة بني الفرق املشاركة وساهمت بشكل كبير في إبراز مواهب 

جديدة والعبني أصحاب مهارات عالية ظهروا بشكل جيد مع فرقهم.
وقال الرشيد اننا ملسنا من خالل الفرق والالعبني ردود أفعال طيبة على التنظيم 

كما ملسنا تفاعلهم وجتاوبهم مع قرارات اللجنة املنظمة.

من أقوالهم في الدورات الماضية
 الش�يخ جابر املب�ارك: أمتنى أن تنعكس روح الرياضة 
اجلميلة على دور االنعقاد املقبل وان تسود الثقة أجواء 

السلطتني.
 الشيخ أحمد الفهد: احلكومة ارتضت اخلسارة وسعت لها 
أيضا وذلك من اجل ارضاء النواب ليتراجعوا عن نيتهم في 

تقدمي استجوابات وتهدئة االجواء خالل الفترة املقبلة.
 النائب وليد الطبطبائي: أتوقع أن نتلقى من احلكومة هزمية 
ثقيلة، فنحن النواب منر بأزمات، بينما احلكومة متلك 

املال وقادرة على إقامة املعسكرات اخلارجية.
 الش�يخ احم�د العبداهلل: سندخل معس��كر مغلق قبل هذه 
املباراة مس��تقبال لنكون اكثر قدرة على اس��تثمار الكرات 

التي تتاح لنا أمام مرمى النواب.


