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)محمد ماهر(جانب من لقاء رجب ودوت كوم جماهير الروضان.. ابتكارات تشجيعية متجددة   ياسر أبل يسلم جائزة أفضل العب إلى اندرسون

ناصر الرشيد يسلم الزميل إبراهيم مطر درع تذكارية لـ »األنباء«

راعي الدورة خالد الدويسان يسلم كأس البطولة لقائد اخلدمات اجلوية هيثم اجلندل

)محمد ماهر( فريق الفضالة متوجا بالكأس مع أعضاء اللجنة املنظمة  

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

موراتي يصل البالد غدًا مع الكؤوس األربعة ويعرضها في  »الروضان«
سامسونغ البابطين يوقف انتصارات بي إم دبليو 

ملزاحمة الكبار على انتزاع اللقب 
الذي يحتفظ به فريق اخلرافي من 
العام املاضي. و لن يساوم ڤيتو 
على حتقيق الفوز في مواجهة الباز 
للتمسك بآماله الضعيفة في التأهل 
التي تتوقف على نتيجة ستيل مع 

نظارات حسن.

كرنڤال رياضي

حتولت مدرجات الروضان إلى 
كرنڤال رياضي فني يشهد يوميا 
كل ما ه����و جديد في عالم األزياء 
التي يرددها  الرياضية واألغاني 
الكثيرون للتعبير عن تفاعلهم مع 

منافسات الدورة املثيرة. 
ولم تعرف مدرجات الروضان 
طعم الهدوء ه����ذا العام حتى بني 
الش����وطني او أثناء االستراحات، 
فالغناء ال يتوقف على احلان الطبول 
وتصفيق اجلماهير، في مشهد رائع 

نال إعجاب ضيوف الدورة. 
ويتس����ابق عشاق الدورة على 
خطف األنظار سواء من خالل ارتداء 
املالبس الغريبة او املالبس الرياضية 
التي ترمز الى الفرق العاملية وحتمل 

أرقام مشاهير كرة القدم.

نادري وغالمي. 
وتش���هد اجلول���ة الثالث���ة 
للمجموعة العاشرة اليوم حسم 
هوية املتأه���ل الثاني الى الدور 
الثاني مع املتصدر كويت ستيل 
الذي س���يواجه نظارات حسن، 
بينما يلتقي الباز للنظم العقارية 
مع ڤيتو، وفي املجموعة التاسعة 
يخوض ماجيك مواجهة سهلة 

أمام النزهة. 
في اللقاء األكثر أهمية، يتطلع 
نظارات حسن الى حتقيق الفوز 
على كويت ستيل او التعادل على 
اقل تقدير خلط����ف بطاقة التأهل 
الثانية، حيث ميلك في جعبته أربع 
نقاط جمعها من الفوز على الباز 

والتعادل مع ڤيتو. 
أم����ا كويت س����تيل فتنحصر 
آماله في اخلروج بنقطة التعادل 
التي س����تضمن ل����ه التواجد في 

الصدارة.
ويعتمد كويت ستيل على كتيبة 
احملترفني اإليرانية التي تضم الثالثي 
مسعود انشور وجاسم السلطاني 
وسجادي سعدي. وقدم كويت ستيل 
أوراق اعتماده مبكرا كمرشح قوي 

سامسونغ على نفسه ومتكن من 
إيقاف خطورة الهولندي جيرمن.

وفي املباراة الثانية باملجموعة 
ذاتها ترك فريق املرحوم رجب ذكرى 
طيبة قبل الوداع بفوزه املستحق 
على فنايل دوت كوم بهدفي رضا 

كل طرف بنتيجة التعادل قبل ان 
يكسر صاروخ باتستيال أجواء الهدنة 
املؤقتة، لتشتعل املباراة في الشوط 
الثاني ولكن ينجح سامسونغ في 

احلفاظ على تقدمه. 
وتف����وق ع����ادل توفيق العب 

للمحترف البرازيلي باتستيال. 
وغابت اللمس����ات الفنية رغم 
تواجد الثنائي الهولندي جيرمن 
وبخاري في بي ام دبليو وباتستيال 
ونونو في سامسونغ وذلك لعدم 
اندفاع الفريقني الى الهجوم، لقناعة 

حني ودع فريق املرحوم رجب الدورة 
رغم فوزه عل����ى فنايل دوت كوم 

بهدفني نظيفني. 
وواصل سامسونغ البابطني تألقه 
مسجال فوزه الثالث على التوالي 
على حس����اب بي ام دبليو بهدف 

العالم للع����ام الثاني على التوالي 
وذلك بعد استضافة خوان البورتا 
رئيس نادي برشلونة األسبق الذي 
زار الدورة العام املاضي بعدما توج 
البارسا بطال لنفس الكؤوس التي 

يحملها االنتر في الوقت احلالي.
وأضاف الروضان الذي التقى 
موراتي مؤخرا في ميالن ان األخير 
س����بق ان أبدى إعجاب����ه بالدورة 
وبأجوائها احلماسية عندما شاهد 
لقطات ڤيديو، مضيفا ان مالك االنتر 
لم يخف سعادته عندما علم بتواجد 
نخبة من جنوم كرة الصاالت في 
ايطالي����ا ضمن الفري����ق احلاصل 
على اللقب في النس����خة املاضية، 
مش����يرا الى انه يتش����وق كثيرا 
خلوض تل����ك التجربة والتواصل 
مع قاعدة جماهيرية جديدة لناديه 

االيطالي.
وكانت منافسات اليوم الثامن 
عش����ر لدورة الروضان قد شهدت 
تأهل طلب الوليد لل����دور الثاني 
بتعادله مع القادسية بهدفني لكل 
منهما، فيما احتفظ سامس����ونغ 
البابطني بصدارة مجموعته بتغلبه 
على بي ام دبليو بهدف نظيف في 

أعلن خال����د الروضان رئيس 
اللجن����ة املنظمة ل����دورة املرحوم 
عبداهلل مش����اري الروضان لكرة 
الصاالت عن وصول رئيس نادي 
انتر مي����الن االيطالي ماس����يمو 
موراتي ال����ى الكويت غدا الثالثاء 
ليحل ضيفا على الدورة بدعوة من 

اللجنة املنظمة. 
وأك����د الروض����ان ان موراتي 
سيصل ومعه ارنس����تو باوليلو 
الرئيس التنفيذي لالنتر الى جانب 
جنم سابق سيكون مفاجأة جلمهور 
الدورة، مشيرا الى ان الوفد االيطالي 
سيحضر منافسات الدورة بعد غد 
األربعاء داخل صالة الش����هيد فهد 

األحمد. 
وكش����ف الروضان ان موراتي 
سيأتي ومعه الكؤوس األربع التي 
نالها االنت����ر مؤخرا وهي الدوري 
وكأس ايطالي����ا وكأس الس����وبر 
اإليطالية ودوري أبطال أوروبا ، 
مؤكدا ان اللجنة املنظمة أعدت الكثير 
من املفاجآت التي ستصاحب الزيارة 

التاريخية ملوراتي. 
وأب����دى الروضان س����عادته 
باستضافة رئيس أفضل نادي في 

الشمري: نجاح كبير

ماجد: أشكر اللجنة المنظمة

قال العب فريق الفضالة س���عد الشمري الذي حصل 
عل���ى جائزة أفضل العب في الدورة انه س���عيد للغاية 
لف���وزه أوال مع فريقه بلقب النس���خة األولى من دورة 
النصر الرياضي وثانيا النه فاز بجائزة أحس���ن العب، 
وقال الشمري اتوجه بالشكر للقائمني على هذه الدورة 
التي حققت جناحا كبيرا في سنتها االولى واهنئهم على 
التنظيم اجليد الذي نال استحس���ان اجلميع من العبني 

وجماهير.

أكد حارس مرمى فريق الفضالة الذي فاز بجائزة 
احسن حارس في الدورة انه رغم اإلصابة التي تلقاها 
خالل املباراة النهائية إال أنه كان متيقن�����ا من الفوز رغم 
اننا كنا متأخرين بهدف ولك�������ن جنحنا في حتقيق 
التعادل ووفقت في أن اتصدى لركلتني ترجيحيتني، 
وأعرب ماجد عن تقدي���ره للجنة املنظمة التي كانت 
سببا من أسباب جناح الدورة إلى جانب عوامل أخرى 

كثيرة ساهمت في حتقيق النجاح.

الفضالة يتوج بطاًل للنسخة األولى لدورة »النصر الرياضي«
توج فريق املرحوم عبداللطيف 
الفضالة بطال للنسخة األولى لدورة 
مركز النصر الرياضي بتغلبه على 
فريق جابر األحمد بهدفني مقابل 
هدف عبر ركالت الترجيح، بعدما 
انتهى الوقت األصلي للمباراة بهدف 

لكل فريق.
وقام فيصل الرشيد مدير عام 
الرياضي وناصر  النص����ر  مركز 
اللجنة املنظمة  الرش����يد رئيس 
بتسليم الكأس وامليداليات للفائزين 
في اليوم اخلتام����ي للدورة التي 

أقيمت على مالعب مشرف. 
وحصل فري����ق الفضالة على 
كأس املرك����ز األول ومكافأة مالية 
قدرها 2000 دينار وس����ط أجواء 
احتفالية كبيرة تليق بحجم النجاح 
الكبير الذي حققته الدورة في عامها 
األول، كما حصل فريق جابر األحمد 
عل����ى كأس املركز الثاني ومكافأة 

قدرها 1000 دينار.
ونال جائزة أفضل حارس في 
الدورة عم����اد ماجد حارس فريق 
الفضالة الذي تفوق على نفسه في 
ركالت الترجيح ليهدي فريقه لقب 
النسخة االولى، فيما حصل سعد 

في وقت املباراة األصلي. 
ف����ي املقابل ظه����ر فريق جابر 
األحمد على فترات ومتكن العبه 
مشاري الشمري من تسجيل هدف 
فريقه في اللقاء، ليتأجل احلسم الى 
ركالت الترجيح التي انحازت لفريق 

الفضالة ليتوج بطال للدورة.
بدوره أبدى فيصل الرشيد مدير 
عام مركز النصر الرياضي سعادته 

رئيس اللجن����ة املنظمة ارتياحه 
النس����خة األولى للدورة  لنجاح 
الكبير على  واإلقبال اجلماهيري 
حضور أغلب املباريات، مؤكدا ان 
الدورة حققت معظم أهدافها ومنها 
إبراز دور مركز النصر الرياضي 
النش����اطات  واهتمام����ه بتفعيل 
الش����بابية وتوفير مناخ مناسب 
يساعد الشباب على قضاء أوقات 

الشمري على جائزة افضل العب 
بعد املستويات الكبيرة التي قدمها 

طوال مشواره في البطولة. 
وكان����ت املب����اراة النهائية قد 
شهدت ندية كبيرة من الفريقني، وان 
كان فريق الفضالة الطرف األكثر 
خطورة على املرمى بفضل انطالقات 
العبه الرائ����ع عبداللطيف احلمد 
الذي س����جل هدف فريقه الوحيد 

الكبيرة باألجواء االحتفالية التي 
اليوم اخلتامي للدورة،  ش����هدها 
مشيرا الى ان دورة النصر وجدت لها 
مكانا مميزا على الساحة الرياضية 
في شهر رمضان الفضيل، مشيدا 
باملجه����ودات الكبيرة التي بذلتها 
اللجنة املنظمة خلروج الدورة في 

تلك الصورة الرائعة.
من جانبه أبدى ناصر الرشيد 

التنافس  الفراغ، ومنحهم فرصة 
في أجواء رياضية تسودها احملبة 

واأللفة.
واضاف ان هذا النجاح سيدفع 
اللجنة املنظم����ة للمحافظة على 
التي وجدت  الدورة  اس����تمرارية 
مكانا مميزا بني مختلف األحداث 
الرياضي����ة التي تقام في ش����هر 

رمضان الفضيل.

الرشيد: الدورة حققت أهدافها وسنحافظ على استمراريتها 

النظاراتي حسن 
يتأهل في »الحساوي«

شهدت املباريات األربع التي جرت مساء امس في آخر املباريات 
املؤهلة إلى دور 16 لدورة احلس���اوي الرمضانية لكرة القدم بصالة 
فجحان هالل املطيري منافسات قوية وقمة الندية واحلماس وضياع 
الفرص باجلملة من كل الفرق وجنح جنم الكرة سمير عبدالرؤوف 
في  قيادة فريق النظاراتي حسن الى الفوز على ف��ريق السبيع��ي 
ب���� 3-0 كانت نتيجة الش���وط األول 1-0 اح���رزه علي ديوان وفي 
الشوط الثاني اش���تدت وتيرة املباراة وسرعتها وحاول السبيعي 
حتقيق التعادل ولعب النظاراتي حسن على الكرات املرتدة واقتناص 
الفرص فأضاف احملترف االيراني مسعودي الهدف الثاني ثم اختتم 
سمير عبدالرؤوف اهداف فريقه بعد مراوغة حارس مرمى السبيعي 

واحراز هدف االطمئنان لفريقه.
وفي املباراة الثانية متكن فريق اخلليج للكابالت من الفوز على 
فريق نهي���ر 3-2 بعد مباراة مثيرة ومفتوح���ة من الفريقني متكن 
خاللها البرازيلي آالدينهو من اح���راز هدف الكابالت االول واضاع 
فهد الفرهود عدة فرص قبل ان ينشط فريق نهير ويبادل الكابالت 
الهجمات واضاعة الفرص ويسدد احمد مالبش في قائم اخلليج ليرد 
عليه البرازيلي بإضاعة هدف ال يضيع ويسددها بعيدا واملرمى خال 

من حارسه.

الخدمات الجوية  بطاًل لدورة »كاسكو«
توج فري���ق الخدمات الجوية بلقب 
النسخة الرابعة لبطولة الشركة الكويتية 
لخدمات الطيران »كاسكو« الرمضانية 
لكرة القدم الخماسية للصاالت بتغلبه 
في المباراة النهائية على فريق كاسكو 
بهدف دون رد في ختام منافسات الدورة 
التي ضمت ثمان فرق ونال العب الخدمات 
الجوية احمد الش���مالي جائزة افضل 
العب فيما منح عبدالرحمن الش���عالن 
حارس كاس���كو لقب افضل حارس في 
التي استضافتها صالة نادي  البطولة 
خيطان الجمعة الماضي في يوم رائع 
تحول الى كرنڤال رياضي مبهر في ظل 
حضور حشد جماهيري كبير تقدمه راعي 
البطولة خالد يوسف الدويسان رئيس 
مجلس االدارة والعضو المنتدب وفؤاد 
المزيدي مساعد المدير العام للشؤون 
المالية واالدارية وممثل عن نادي خيطان 

باالضافة الى العديد من الرياضيين. 

وفي بداية المراسم الختامية اهدى 
رئيس اللجنة المنظمة فيصل الشعالن 
الدروع التذكارية لراعي البطولة خالد 
الدويسان وفؤاد المزيدي وحسين صالح 
حبيب نيابة عن حمد المري رئيس نقابة 

العاملين بالخطوط الجوية.
البطولة  ومن جانبه اعرب راع���ي 
خالد الدويس���ان عن سعادته بخروج 
البطولة في نسختها الرابعة بشكل رائع 
فنيا وتنظيميا مثنيا على اداء والتزام 
العبي جميع الفرق الذين اشتركوا في 
البطول���ة ومثمنا الجه���ود التي بذلها 
اعضاء اللجنة المنظم�ة للبطولة برئاسة 
فيصل الشعالن متمنيا في الوقت نفسه 
ان تتواصل البطولة خالل الس���نوات 

القادمة. 
وهنأ الدويسان الفريق الفائز بالبطولة 
وتمنى لمن لم يحالفهم التوفيق الفوز 

في الدورات القادمة. 

من الدورة لقطات

تضع اللجنة املنظمة للدورة اللمس����ات األخيرة لتجهيز برنامج 
زيارة رئيس نادي انتر ميالن االيطالي ماسيمو موراتي الذي سيحل 
ضيفا على الدورة غدا الثالثاء، وسيشاهد املباريات بعد غد األربعاء، 
وسيقوم تلفزيون الوطن بعرض تقارير عن نادي االنتر يستعرض 

فيها اجنازاته.
ــتعراضا بالكرة على هامش انشطة   قدم فريق زوايا التطوعي اس
اليوم الثامن عشر، استمر ملدة 5 دقائق قام خالله العبان مبداعبة الكرة 

بطريقة نالت إعجاب اجلماهير. 
 قام خليفة بهبهاني عضو مجلس ادارة احتاد الكرة األسبق وياسر 

ابل عضو مجلس ادارة العربي األسبق بتقدمي جوائز أفضل العب.
ــر عاطف عبدالعظيم  ــال جوائز أفضل العب في اليوم الثامن عش  ن
ــونغ البابطني وغالمي  ــرف سامس ــون محت ــية، واندرس محترف القادس
ــل الالعبون الثالثة على أجهزة  ــرف فريق املرحوم رجب، حيث حص محت

موبايل مقدمة من سامسونغ البابطني. 

الهشال سعيد بتجربة التعليق 
ــال سعادته بخوض  أبدى املعلق ابراهيم الهش
جتربة التعليق على مباريات الروضان، مبديا ارتياحه 
للعودة مجددا الى وطنه بعد فترة احتراف دامت 
أربع سنوات عمل خالله كمعلق محترف في قنوات 
ايه آر تي والدوري والكأس بعد ان انطلق من القناة 
الثالثة الرياضية.وأوضح الهشال انه خاض جتربة 
مماثلة، عندما علق على مباريات الدوري القطري 
ــاالت عبر الدوري والكأس، مضيفا ان  لكرة للص
ــل دورة الروضان دفعته الى  األجواء املثالية داخ
قبول عرض اللجنة املنظمة بالتعليق على مبارياتها 
والتواصل مع جمهورها الكبير خلف شاشة تلفزيون 
»الوطن«.  وأوضح الهشال انه تلقى عروضا كثيرة 
من قنوات رياضية عربية سيعكف على دراستها 

الختيار األفضل.


