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الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

جمهور »الروضان« يحتفي بموراتي وكؤوس إنتر ميالن اليوم

اإلدارة المالية يتّوج في »الصناعات الوطنية«»النهار« يتّوج بطاًل لدورة اإلعالميين

زيادة الفرق المشاركة  في »أبطال الدورات« إلى 32 فريقًا

ت����وج فري����ق االدارة املالي����ة 
بلقب بطولة الصناعات الوطنية 
الرمضانية لكرة القدم للعام الثالث 
على التوالي بعد فوزه على فريق 
املوارد البش����رية 3 - 2 بركالت 
الترجيح بعد تعادل الفريقني 1 - 1 

في املباراة النهائية للبطولة.
وقام مدير عام شركة الصناعات 
الوطنية د.سعود الفرحان بتقدمي 
كأس البطولة لفريق االدارة املالية 
الذهبي����ة، وذهبت  وامليدالي����ات 
الفضي����ة الى املوارد البش����رية، 
فيم����ا حصل فري����ق االتفاق على 
البرونزية بعد حلوله  امليداليات 
ثالثا، كما قدم د.الفرحان جوائز 
افضل الالعبني، حيث حصل اكرامي 
من فريق االتفاق على جائزة أفضل 
العب وحصل عل����ى لقب الهداف 
محمد مصطف����ى )االدارة املالية( 
البشرية(  ومحمد جمال )املوارد 
لق����ب أفضل حارس  حصل على 
مرمى في البطولة. وقامت اللجنة 
املنظمة للبطولة بتوزيع جوائز 
قيمة على اجلماهير التي حضرت 
املباراة النهائية. وشكر د.الفرحان 
رئيس واعضاء اللجنة الرياضية 
واالجتماعية في الش����ركة والتي 
تكفلت بتنظيم البطولة على حسن 

ت���وج فريق النهار )أ( بطال للنس���خة 
السادسة لدورة اإلعالميني بعد تغلبه في 
النهائي على فري���ق نادي املصارف 0-2 
أحرزهما الالعب املتألق نواف الشمرى في 

الشوط الثاني.
وقام وكيل وزارة اإلعالم وراعي الدورة 
الش���يخ فيص���ل املالك بتس���ليم الكأس 
وامليدالي���ات للفائزين في اليوم اخلتامي 
لل���دورة التي أقيمت عل���ى مالعب وزارة 
اإلعالم حتت رعاية الش���يخ فيصل املالك 
وكيل وزارة اإلعالم وحصل فريق جريدة 
النهار على كأس املركز األول ومكافأة قدرها 
1000 دينار وسط أجواء احتفالية كبيرة، 
كما حصل فريق نادي املصارف على كأس 

املركز الثاني ومكافأة قدرها 750 دينارا.
وكانت املباراة النهائية قد شهدت ندية 
كبيرة من الفريقني وش���هد الشوط األول 
عدة فرص للتسجيل من الفريقني اللذين 
تبادال فيه الهجمات وان كان فريق النهار 
األخطر على املرمى وف���ى املقابل لم يكن 
فريق املصارف مستسلما ونظم اكثر من 

هجمة ولم يوفق.
وفى بداية الشوط الثاني أحرز فريق 
النه���ار الهدف األول الذي رفع من حماس 
املباراة وحاول املصارف تعديل النتيجة 
وأهدر اكثر من فرصة ومن هجمة مرتدة 
ثم أحرز نواف الشمري الهدف الثاني له 
ولفريقه ليحس���م اللقاء بفوز النهار )أ( 

بهدفني لال شيء ليتوج بطال للدورة. 
وكانت قد اقيمت قبل املباراة النهائية 

مباراة استعراضية بني فريق وزارة اإلعالم 
بقيادة الشيخ فيصل املالك والفنانني بقيادة 
النجم املتألق داود حس���ني وانتهت بفوز 
اإلعالم بثالثية نظيفة أحرزها أحمد املجاوب 
هدفا ورياض الش���ارخ هدفني في الشوط 

الثاني.
وضم فريق وزارة اإلعالم الشيخ فيصل 
املالك وبندر املطيري واحمد املجاوب ورياض 
الشارخ وموسى تركي وخالد العبيد ومحمد 
البلوشي وعلي املطير وجمال البديح. ومثل 
فريق الفنانني داود حسني وأحمد السلمان 

وأحمد الفرج وبدر الطيار وحسن املهدي 
ومحمد رمضان وش���هاب حاجيه واحمد 

العونان وعلى جمعة ومبارك سلطان. 
من جهته أبدى الش���يخ فيصل املالك 
الصباح سعادته الكبيرة باألجواء االحتفالية 
التي شهدها اليوم اخلتامي للدورة، مشيرا 
الى ان الدورة لها مكان مميز على الساحة 
الرياضية في شهر رمضان الفضيل، مشيدا 
باملجهودات الكبي���رة التي بذلتها اللجنة 
املنظمة خل���روج الدورة في تلك الصورة 

الرائعة.

ڤيتو وماجيك يتأهالن إلى الدور الثاني ومحترفو أمريكانا يتحّدون مواهب الكابالت 

أنشور محترف فريق كويت ستيل

تكرمي الفنان داود حسني

سباق على الكرة في املباراة النهائية

علي الهمالن يتوسط العبي الفريقني قبل املباراة النهائية

صراع قوي على الكرة

أحد الالعبني يحاول املرور بالكرة

جانب من لقاء ستيل ونظارات حسن

مؤيد شهاب يسلم جائزة أفضل العب

طفلة تتابع املباريات

محمد الرجيب

يستقبل جمهور دورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان لكرة 
الصاالت اليوم مالك ورئيس نادي 
انتر ميالن االيطالي ماس���يمو 
موراتي ال���ذي يحل ضيفا على 
الدورة بدعوة من اللجنة املنظمة 
التي اعدت حفل استقبال مميز 
ل���ه والوفد املراف���ق الذي يضم 
حارس االنتر الشهير فرانسيسكو 

تولدو.
وس���يتم عرض كؤوس انتر 
مي���الن التي حصدها املوس���م 
املنقضي داخل امللعب، لتصبح 
دورة الروضان املكان اخلارجي 
الذي ستعرض فيه الكؤوس وهي: 
ألقاب الدوري وكاس���ي ايطاليا 
ودوري االبط���ال، والتي يطلق 
عليها الثالثية التاريخية للنادي 

االيطالي. 
كما سيتم عرض تقارير عبر 
العمالقة داخل الصالة  الشاشة 
لتسليط الضوء على تاريخ نادي 
االنتر الى جانب الترحيب بالوفد 

االيطالي. 
ومن املنتظر ان تكتسي صالة 
الشهيد فهد األحمد باحتاد كرة 
اليد ب���األزرق واألس���ود ألوان 
فانيلة وش���عار االنت���ر امللقب 

بالنيرازوري.
وس���يحضر ذل���ك االحتفال 
العديد من الشخصيات البارزة 
من بينها الش���يخ أحمد النواف 
الرئيس الفخري للجنة املنظمة 
وناصر الروضان راعي الدورة. 
اللجنة املنظمة بفتح  وستقوم 
األبواب أم���ام اجلماهير اعتبارا 

من احلادية عشرة صباح اليوم 
أربع س���اعات من  وذلك قب���ل 
املرافق  حضور موراتي والوفد 

له للصالة. 

تأهل ڤيتو وماجيك 

وكان���ت منافس���ات الي���وم 
العشرين للدورة قد شهدت تأهل 
الثان���ي بعد فوزه  ڤيتو للدور 
على فريق الباز للنظم العقارية 
5-1 ليراف���ق متصدر املجموعة 
العاشرة كويت ستيل الذي أقصى 
نظارات حسن 4-1. وفي املجموعة 
التاسعة انضم ماجيك الى قافلة 
الثاني بفوزه  لل���دور  املتأهلني 
العريض على النزهة برباعية. 

وج���اءت مواجه���ة ماجيك 
والنزهة من جانب واحد تسيدها 

الطرف االول من البداية للنهاية 
بعدما سجل أربعة اهداف حملت 
توقيع سامح صالح ووليد عودة 
وعبدالعزي���ز العتيب���ي وفايز 

املطيري. 
ف���ي املقابل لم يق���در العبو 
النزهة على الصمود طويال امام 

حيوية ونشاط العبي ماجيك.
وفي املباراة الثانية حول ڤيتو 
تخلفه بهدف ال���ى فوز صريح 
بخماس���ية عن طريق االيراني 
سعود شجاعي الذي سجل هدفني، 
بينما تناوب على تسجيل بقية 
االهداف هاشميان ومحمد الصقر 

وڤيتور. 
واكتفى فريق الباز بتسجيل 
هدف شرفي لسليمان الصايغ قبل 
ان يختفي عن االنظار متاما في 

الشوط الثاني الذي شهد تفوقا 
واضحا لڤيتو الذي قاتل العبوه 
بشراس���ة لضمان حجز بطاقة 
التأهل بفارق االهداف عن نظارات 
حسن الذي انهار متاما بخسارته 

امام كويت ستيل برباعية. 

ثالث مواجهات نارية 

تتواصل منافسات الدور الثاني 
الي���وم بإقامة 3 مباريات جتمع 
اخلليج للكابالت مع أمريكانا في 
نهائي مبكر والسد القطري امام 
ماجيك وأخيرا كويت ستيل في 

مواجهة الشاهد. 
في اللقاء االول يتطلع اخلليج 
الفرق املرش���حة  للكابالت أحد 
حلص���د اللقب الجتي���از عقبة 
أمريكانا املتسلح بنجوم املنتخب 

املصري لكرة الصاالت. 
ويع���ول اخللي���ج للكابالت 
املتمثلة  املواهب احمللي���ة  على 
في فهد الطريجي وفهد الفرهود 
وعبدالرحمن الوادي الى جانب 
املبدع االدينو، وهي  البرازيلي 
مجموع���ة متجانس���ة قدم���ت 
عروضا كبي���رة، حققت خاللها 
ثالثة انتصارات مستحقة على 
الش���اهد والوطن وعذبي  فرق 

الصباح. 
أم���ا أمريكان���ا، فنج���ح في 
استعادة توزانه سريعا ليتجاوز 
كبوة السقوط امام طلب الوليد 
ليس���جل أكبر االنتصارات على 
فري���ق املرحوم رجب ب� 11 هدفا 
شهدت تألقا الفتا لهداف الفريق 
وائل ابوالقصمان الذي يتنافس 

حاليا على لقب هداف الدورة. 
ويعتمد أمريكانا على املهارات 
الفردية حملترفيه املصريني أمثال 
ابوس���ريع  ابوالقمصان واحمد 

ووائل عبداملنعم. 
الثانية سيرفع  املباراة  وفي 
السد القطري شعار الفوز ملواصلة 
مش���واره نحو االدوار النهائية 
عندما يواجه ثان���ي املجموعة 

التاسعة.  
ولم يقدم السد كل ما لديه من 
امكانات فنية حيث اليزال يدخر 
الكثير من اس���لحته ملواجهات 
احلس���م وهو ما يفس���ر غياب 
جنمه اللبناني خالد تكاجي عن 
مباراة فريق املرحوم حسن كمال 

املاضية. 
وال���ى جان���ب تكاجي ميلك 

السد بني صفوفه النجم املصري 
عمرو محسن، والبرازيلي لوكس، 
فض���ال عن قائ���د الفريق محمد 

الكبيسي. 
اما املباراة الثالثة التي ستجمع 
الشاهد مع كويت ستيل، فستكون 
صعب���ة على الفريق���ني اللذين 
يضمان العديد من املواهب التي 
ظهرت مبستوى طيب، فكويت 
س���تيل يراه���ن عل���ى الثالثي 

البرازيلي.
الذي  املقابل فان الشاهد  في 
حتسنت عروضه في آخر مباراة، 
انحص���رت خطورته في النجم 
احمللي ناصر املسند الذي سجل 
أربعة اهداف مبفرده في مباراة 
فريقه املاضية امام الوطن ليشكل 
ثنائيا كاسحا مع عمر اجلاسر. 

ادارتهم لها واخراجها بالش���كل 
املطلوب، فيما قدم رئيس واعضاء 
اللجنة درع���ا تذكارية للفرحان 
تقديرا منهم على دوره في اجناح 
البطولة. م���ن جهته، قال رئيس 
الرياضي���ة واالجتماعية  اللجنة 
ف���ي الش���ركة علي الهم���الن ان 
البطولة ش���هدت منافسة مثيرة 

بني الفرق املش���اركة والتي متثل 
قطاعات وادارات شركة الصناعات 
الوطنية، مشيدا كذلك باملستويات 
التي قدمتها الف���رق والتي نالت 
استحسان ورضا اجلماهير التي 
تابع���ت مباريات البطولة بصفة 
يومي���ة. ووجه الهمالن ش���كره 
اجلزيل الى د.سعود الفرحان على 

دعمه الالمحدود لألنشطة الرياضية 
التي تقيمها الشركة والتي كان لها 
بالغ األثر في تنظيم هذه البطولة 
بصفة مستمرة في األعوام األخيرة 
الخراج املوظفني من أجواء العمل 
الى جو ترفيهي يخلق مزيدا من 
التجانس والترفيه ملوظفي الشركة 

في مختلف قطاعاتها.

دعا محمد الرجيب رئيس اللجنة المنظمة العليا 
لبطولة أبطال الدورات الرمضانية مس����ؤولي الفرق 
الفائزة بألقاب بطوالت هذا العام الى ضرورة تزويد 
اللجنة المنظمة العليا لبطولة األبطال بقوائم اسماء 
تل����ك الفرق على ان تكون مصدق����ة من قبل اللجان 
المنظمة للبطوالت الفائزة بلقبها. وأش����ار الرجيب 
الى ان اللجنة المنظمة العليا لبطولة األبطال تدرس 
حاليا زيادة عدد الفرق المش����اركة بالبطولة الثانية 
عشرة الى 32 فريقا بدال من 16 فريقا وذلك بمشاركة 
الفريقين صاحبي المركزين األول والثاني في 16 بطولة 
من البطوالت الرمضانية المقامة حاليا، حيث سيتم 
ترشيح الفريقين صاحبي المركزين األول والثاني في 
كل بطولة، مشيرا الى ان اللجنة المنظمة ستبدأ في 
تلقي قوائم الفرق الفائزة بتلك البطوالت خالل الفترة 

المقبلة حيث تتجه النية إلقامة منافس����ات البطولة 
المقبلة عقب عيد الفطر المبارك وذلك لزيادة فرص 

مشاركة الالعبين المحترفين بكل فريق.
كما أضاف ان فكرة زيادة عدد الفرق جاء كمسعى 
لزيادة التنافس فيم����ا بينها على اللقب حيث تبقى 
البطولة ملتقى ألبطال اقوى الدورات الرمضانية وهو 
ما يضمن لجماهير اللعبة االستمتاع بمستويات مميزة 
حيث تبقى المنافسات اكبر تجمع ألفضل الالعبين 

على مستوى البالد.
وتوجه الرجيب بخالص شكره الى جميع اللجان 
المنظمة لجميع البطوالت الرمضانية خاصة تلك التي 
حرص مسؤولوها على التواصل مع اللجنة المنظمة 
لبطولة األبطال خالل الشهر الجاري وهو ما يسهل 

عمل اللجنة المنظمة.

الشيخ فيصل املالك يسلم كأس املركز األول


