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)متين غوزال(فريق البترولية يحتفل بالكأس مرزوق الغامن يسدد الكرة 

متريرة بالكعب من الطاحوس  )متين غوزال( خالد الطاحوس يتسلم درعا تذكارية بحضور مرزوق الغامن وناجي العبدالهادي وطالل القحطاني  

انطالقة قوية بالكرة نحو املرمىصراع شرس الستخالص الكرة

أحد الالعبني يراوغ وينطلق بالكرة

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

النواب تفوقوا على »المهندسين« بالركالت الترجيحية

البترولية بدورة  فاز فري����ق 
جمعي����ة املهندس����ن الرمضانية 
الرابعة لكرة الق����دم التي أقيمت 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح بعد أن قلب تأخره 
بهدفن إلى فوز على حساب فريق 

املال 2-3.
حضر املباراة اخلتامية النواب 
ناجي العبدالهادي ومرزوق الغامن 
وخالد الطاحوس وعضو املجلس 
البلدي جس����ار اجلسار ورئيس 
جمعية املهندسن م.طالل القحطاني.  
اليوم اخلتام����ي مباراة  وش����هد 
استعراضية بن نواب مجلس األمة 
واملجلس البلدي ضد أعضاء مجلس 
ادارة جمعية املهندسن السابقن 
واحلالين وشارك مع فريق النواب 
النائب مرزوق الغامن والنائب خالد 
البلدي جس����ار  الطاحوس ومن 
الهيئات احلكومية  اجلسار ومن 
د.ص����الح املضحي مدي����ر الهيئة 
العامة للبيئة ومحمد العنزي مدير 
العالق����ات العامة بالبيئة وعضو 
مجلس اإلدارة الس����ابق بجمعية 
الدعيجان  املهندس����ن عب����داهلل 
وم.عيسى العنزي بينما مثل فريق 
جمعية املهندسن الرئيس املنتخب 
لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
العنزي  م.عادل اخلرافي وفارس 
وحسام اخلرافي وحسن بن طفلة 
وعباس الصراف وحمود الزعبي 
ومحمد السبيعي. وانطلقت املباراة 
االس����تعراضية بضغط قوي من 

مجرياته وأضاع العديد من الفرص 
وقبل نهاية الشوط االول متكن 
الهاجري من  الدورة حمد  هداف 

تسجيل هدف التقدم لفريقه.
ومع بداية الشوط الثاني ضرب 
النتيجة عن  املال بقوة وضاعف 
طريق مازن امليان وظن اجلميع 
ان األمور قد حسمت للمال إال ان 
فريق البترولي���ة كانت له كلمة 
اخرى وأثبت انه لم يصل للمباراة 
النهائية مبحض الصدفة بل عن 
جدارة وقلص الفارق سريعا عن 
طريق أحمد احلرز ليرتبك بعدها 
فريق املال ويتراجع للخلف ويخطئ 
حارس���ه في مترير الكرة لتصل 
ملهاج���م البترولية أحمد اخلياط 
الذي وضعها قوية فوق احلارس 
وقبل أن يعلن احلكم نهاية املباراة 
عاد أحمد احلرز وسجل هدف الفوز 
والبطولة بتسديدة رائعة حسمت 

الكأس لصالح فريقه.
وقام بعد املباراة النائب ناجي 
العبداله���ادي ورئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني بتكرمي النواب 
القدامى وقدموا لهم  واملهندسن 
دروعا تذكارية كما قام بتس���ليم 
اجلوائز للفرق الفائزة حيث حصل 
البترولية على املركز األول و3 آالف 
دين���ار وجاء الثاني املال وحصل 
على 1500 دين���ار، بينما حصل 
على لق���ب الهداف حمد الهاجري 
وأفضل العب س���عد الدوس���ري 
وأفضل حارس حسن عبداملالك 

ولكل منهم 100 دينار.

فريق النواب بفضل التفاهم الكبير 
بن الغامن والطاحوس اللذين أكثرا 
من تبادل الكرة بينهما حتى جاء 
هدف التقدم للن����واب عن طريق 
الطاحوس. وفي الش����وط الثاني 
املهندس����ن وشن  انتفض فريق 
الهجم����ات الواح����دة تلو األخرى 
حتى جاء هدف التعادل عن طريق 
الذي كان األفضل  عادل الصراف 
بن املهندسن ولم يتأخر النواب 
في العودة للتقدم بعد سلسلة من 
الكرات املتبادلة بن املضحي والغامن 
والطاحوس ليمررها الطاحوس إلى 
الغامن الذي راوغ ثم سددها قوية 
في املرم����ى، لكن لم تكتمل فرحة 

هذه الدورات ليس خالل الش����هر 
الكرمي فقط بل في مناسبات متفرقة 
ألنها تس����اهم في زيادة التعارف 
بن أطياف املجتمع.  وأضاف أن 
الدورات الرمضانية أصبحت من 
معالم هذا الشهر بالكويت واجلميع 
يحرص على متابعتها أو املشاركة 
بها، مضيف����ا ان هناك العديد من 
ال����دورات وصلت إلى مس����توى 
االحتراف ف����ي التنظيم وهو أمر 
جيد سيعود بالفائدة على اجليل 

القادم.

الطاحوس: عوضنا الخسارة 

وقال النائب خالد الطاحوس ان 

كل موس����م وس����تقوم اجلمعية 
بتطويرها أكثر على الرغم من انه 
لم يش����هد أي سلبية في التنظيم 
الف����رق، مؤكدا  او في مس����توى 
ان التنظي����م املمي����ز أثلج صدور 
جميع منتس����بي اجلمعية واثبت 
أن اجلمعية تسير بخطى ثابتة. 
وبن أن وصول الفرق املشاركة إلى 
32 فريقا  يعد دليال على تواصل 
أبناء اجلمعية مع بعضهم البعض 
وهذا هو اجلزء األهم من إقامة مثل 

هذه البطوالت.

القحطاني يشكر راعي الدورة 

من جهته شكر رئيس جمعية 

النواب دقيقة واحدة بعد ان عاد 
الصراف للتألق وس����دد كرة على 
الطائر ال تصد وال ترد وتس����كن 
ش����باك احلارس العنزي ليحتكم 
الفريقان إلى ركالت الترجيح التي 
ابتس����مت لصالح النواب بعد أن 
الركالت وأضاع  س����جلوا جميع 

املهندسن ركلة واحدة.

الغانم: فرصة لاللتقاء 

من جانبه قال النائب مرزوق 
الغ����امن ان ال����دورات تعد فرصة 
لاللتق����اء مع الش����باب الرياضي 
واالحتكاك معهم، واش����ار الغامن 
الى ان����ه دائما يوصي بإقامة مثل 

الفوز اليوم على اخوانه املهندسن 
عوض قليال من مرارة اخلسارة أمام 
احلكومة في دورة الكندري التي 
أيام قائال »عوضنا  اختتمت قبل 
انه  الى  اخلسارة شوي«، مشيرا 
من مؤيدي مثل هذه الدورات التي 
القدمي واحلالي  جتمع بن اجليل 
واملنتس����بن اجلدد للجمعية ما 
يس����اهم في سهولة اندماجهم مع 
بعضهم البعض من خالل االحتكاك. 
وشكر الطاحوس جمعية املهندسن 
على ه����ذه الدع����وة، متمنيا لهم 

التوفيق في الدورات املقبلة.
وأكد النائب ناجي العبدالهادي 
أن الدورة س����تواصل إبداعها في 

املهندسن م.طالل القحطاني راعي 
البطول���ة نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصباح عل���ى رعايته 
للدورة، وأش���ار الى أنه س���عيد 
ب���أن البطولة جمعت منتس���بي 
اجلمعية وكذلك الطلبة في كلية 
الهندسة والبترول في مكان واحد 
طوال 8 أيام وساهمت في زيادة 
معرفته���م لبعضهم البعض من 

خالل منافسات الدورة.
وبالعودة للمباراة النهائية التي 
كانت غريبة ف���ي جميع أحداثها 
حيث ضرب فريق املال بقوة في 
الشوط األول وسيطر على جميع 

البترولية يقلب الطاولة على المال ويفوز بلقب »جمعية المهندسين«

ڤيتو يسعى لإلطاحة بديوانية الحمر من »الشايع«

تختتم اليوم منافس���ات دور ال� 16 لدورة الشايع 
الرمضانية لكرة الصاالت والتي تقام على صالة نادي 
كاظمة الرياضي حيث يلتقي فريق ڤيتو مع ديوانية 
احلمر وفريق املرحوم محم���د العبدالهادي مع فريق 

املرحوم رجا سليم.
في املباراة االولى يسعى فريق ڤيتو بقيادة البرازيلي 
دوغالس وااليراني امن هاشميان الى مواصلة عروضهم 
القوية والوصول الى دائرة املنافس���ة خاصة بعد ان 
تخطوا عقبة فريق جريدة الشاهد في دور ال� 16 ويضم 
فريق ڤيت���و مجموعة من الالعبن احمللين مثل عبيد 
العتيبي ويوس���ف الصوله واحمد العوضي، في حن 
يسعى فريق ديوانية احلمر بقيادة ماجد عوض ومحمد 
عايض وعبداهلل املطيري الى استكمال مسيرتهم الناجحة 
في الدورة بعد ان قدم���وا عروضا قوية في املباريات 
السابقة وآخرها التغلب على نظارت حسن اقوى فرق 

املجموعة واالطاحة بهم من الدور ال� 16.
وفي املباراة الثانية يتطلع فريق محمد العبدالهادي 
صاحب اكبر املفاجآت بالدورة باقصائه الساملية من الدور 
ال� 32 الى مواصل����ة انتصاراته والتأهل الى دور ال� 8 
خاصة ان الفريق يضم مجموعة من الالعبن املتميزين 

مثل خالد عبدالسالم وعبداحملسن الدعيج ومحمد ميرزا 
وفاض����ل خلف. في املقابل يطم����ح فريق املرحوم رجا 
س����ليم هو اآلخر الى التأهل الى دور ال� 8 بعد جناحه 

في تخطي عقبة الندروڤر في اجلولة املاضية.

فونو يطيح ببالروزا

وقد اس���فرت نتائج مباريات امس االول عن تأهل 
فريق فونو الى دور الثمانية بعد تغلبه على بالروزا 
3-0 في لقاء جاء قويا وحماس���يا م���ن كال الفريقن 
واعتمد فونو على خبرة العبيه املصرين محمود جالل 
واسالم حسن وميمي محمد وعبداهلل الصالل وجنح 
فريق فونو في ترجمة س���يطرته الى 3 اهداف جاءت 
عبر ميمي محمد واسالم حسن وعبداهلل الصالل في 
حن حاول فريق بالروزا تقليص الفارق في الش���وط 
الثاني لكن دفاع فونو احكم قبضته على منطقة دفاعه. 
وف���ي املباراة الثانية واصل فري���ق اخلليج للكابالت 
انتصارات���ه وعروضه القوية بع���د تغلبه على فريق 
الش���هيد عبداللطيف الوهيب 3-1 في لقاء كان مليئا 
بالندية واالثارة من الفريقن وجنح فريق الوهيب في 
التقدم عن طريق مرزوق زكي العب الساحل لكن كان 

الرد سريعا من جانب فريق اخلليج للكابالت بادراك 
التع���ادل عبر البرازيلي االدنيي���و الذي اضاف ايضا 
الهدف الثاني في حن س���جل اله���دف الثالث عبداهلل 
القبندي وكانت هجم���ات فريق اخلليج للكابالت هي 
االخطر بعد ان جنح االدنييو في فرض رقابة صارمة 
على مرزوق زكي اخطر العبي الوهيب ليشل حركته 

ومينعه من التهديف.

الخالدية إلى نهائي المناطق

تأهل فريق اخلالدية الى نهائي بطولة املناطق بعد 
فوزه على كيفان 3-0 في لقاء شهد ندية بن الالعبن 
القدامى واس���تحق اخلالدية الفوز عن جدارة نتيجة 
حتركات عبداحلميد العسعوسي التي كانت لها االثر 

في ترجيح كفة فريقه.
من جانبه اشاد هاني الصقر العب القادسية واملنتخب 
الوطني السابق بدورة الشايع وقال انها تتطور دائما 
الى االفضل وتشهد منافسة قوية بن الفرق املشاركة 
باالضافة الى متيزها باقامة ثالث بطوالت في آن واحد 
للبراعم واملناطق والبطولة الرئيس���ية وهذا مينحها 

متيز وانفراد عن بقية الدورات.

مشاريع الخير يفوز على المصارف في »الحساوي«
بحضور جماهي���ري كبير يتقدمهم ياس���ن 
احلساوي راعي بطولة املرحوم شمالن احلساوي 
وعيس���ى احلساوي وكمال األيوبي رئيس احتاد 
الكرة الطائرة ويوسف بوطيبان شهدت املباريات 
الثالث التي جرت في دور ال� 16 لدورة احلساوي 
قمة التنافس وجنح فريق مشاريع اخلير في املباراة 
األولى في الفوز على فريق نادي املصارف القوي 
بالركالت الترجيحية 3-1 بعد  مباراة قوية انتهت 
بالتعادل دون اهداف واضاع خاللها فريق املصارف 
العديد من الفرص وخاصة االيرانين زهير وحسن 
وتألق حارس املشاريع عبداهلل زكريا في ابعاد كل 
الكرات اخلطرة وفي املقابل لعب فريق املشاريع 
مدافعا واعتمد على الكرات املرتدة لتنتهي املباراة 
بالتعادل دون اهداف ويسجل كل من محمد غريب 
وحمد جاسم ويونيل اهداف مشاريع اخلير في 
الركالت الترجيحية بينما يضيع رائد عبدالرزاق 

ركلته ليفوز مشاريع اخلير باللقاء.
وفي املباراة الثانية بن فريق موناكو للسفريات 
وفريق املرحوم خالد املسباح دفع فريق موناكو 
ثمن طرد حارس مرماه هاني حيدر في الش���وط 
الثاني وعدم وجود احتياطي له وعلى الرغم من 
ذلك جنح سالم حس���ن العب موناكو في احراز 

هدف فريقه الوحيد في الش���وط االول وتطبيق 
االسلوب الدفاعي للخروج بهدفهم اليتيم وجنحوا 
في حتقيق ذلك في الشوط االول على الرغم من 
الفرص العديدة التي اضاعها سعد الشمري وفالح 
الش���مري وفي الشوط الثاني خطف احمد رجب 

هدف التعادل لفريق املرحوم خالد املسباح.
واضاف فيصل رفاعي الهدف الثاني ويتبعه 
احمد رجب باحراز هدف االطمئنان ليصعد املرحوم 
خالد املسباح لدور الثمانية وفي املباراة الثالثة 
بن فريق بنك اخلليج وفريق شركة ڤيتو توقع 
اجلميع ان تك���ون املباراة »نهائي مبكر« للدورة 
لقوة الفريقن ونتائجهما السابقة وشهدت تتبادل 
الفريقن للهجوم وإضاع���ة الفرص حتى متكن 
محمد ابراهيم من احراز هدف فيتو االول واضاف 
محمد ابراهيم الهدف الثاني مباشرة بعد تسديد 
كرة ارتدت من جس���م احلارس اليه ليسكنها في 
شباكه لتتحول دفة املباراة لصالح فيتو ويضيف 
سعود ش���جاع الهدف الثالث لفريق فيتو وانقذ 
محمد ياس���ن مرماه من عدة فرص للخليج وفي 
الشوط الثاني ضغط فريق بنك اخلليج في محاولة 
الحراز اهداف وس���نحت له ع���دة فرص اضاعها 

بالتسرع والرعونة.


