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• م�صطفى املو�سوي يتو�سط ال�شيخ طالل املحمد والأمري حممد بن �سلطان و�سامل العرادة

• ال�شيخ طالل املحمد وحمود �سلطان و�أ�سد تقي و�صقر املال

المحمد :نهنئ سمو األمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بشهر رمضان المبارك

مصطفى الموسوي أحرز لقب البطولة الرمضانية للبولينغ باقتدار

,,

محمد بن
سلطان :صالة
عالمية رائعة
ستلعب دوراً
كبيراً في تطوير
المنتخبات
الوطنية

• �سامل الهجر�س و�أ�صيل الرومي يتو�سطان الأمري حممد وال�شيخ طالل املحمد و�سامل العرادة

كتب فتحي ال�سواح:
ب��رع��اي��ة وح�����ض��ور ال�شيخ طالل
املحمد رئي�س االحتادين العاملي
واال�سيوي رئي�س نادي البولينغ
ال��ك��وي��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت البطولة
الرم�ضانية ال��ت��ي نظمها نادي
البولينغ الكويتي على �صالة
امل��رك��ز ال��ع��امل��ي وا�ستغرقت
ا�سبوعني و�شارك فيها جميع العبي
املنتخبات الوطنية «النا�شئني -
ال�شباب  -ال�سيدات  -الرجال» وقد
مت تق�سيم امل�شاركني الى فئتني A
و ،Bوتكونت الفئة  Aمن ال�شباب
والرجال و 4العبني من املنتخب
ال�سعودي ال�شقيق وه��م الأم�ير
حممد بن �سلطان وع��ادل البارقي
وع��ب��دال��رح��م��ن اخل��ل��ي��وي وع�لاء
هارون.
وق���د اح���رز ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة جنم
منتخبنا الوطني م�صطفى املو�سوي
الذي فاز بن�صيب الأ�سد من اجلوائز
املخ�ص�صة ح��ي��ث ف���از بجائزة
ال�شوط الكامل وج��ائ��زة املركز

الثاين للزوجي ثم اجلائزة الكربى
للبطولة كبطل لها.
زيارة خاطفة
ق��ام ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ادارة
الهيئة العامة للريا�ضة �أ�سد
تقي ونائب املدير العام ل�ش�ؤون
الريا�ضة د�.صقر امل�لا وحمود
�سلطان بزيارة خاطفة ال��ى مقر
نادي البولينغ الكويتي يف املركز
العاملي ا�ستغرقت اكرث من �ساعة
تبادلوا فيها الأحاديث مع ال�شيخ
طالل املحمد وح�رضوا جانبا من
مناف�سات النهائي ثم غادروا قبل
اخلتام.
توزيع اجلوائز
عقب ان��ت��ه��اء مناف�سات نهائي
البطولة قام ال�شيخ طالل املحمد
يرافقه االم�ير حممد ب��ن �سلطان
و�سامل العرادة امني ال�رس العام
لنادي البولينغ بتتويج الالعبني
الفائزين وت�سليمهم جوائزهم
و�سط ت�شجيع جماهريي كبري ممن

البغيلي :إعداد سجل شرفي
ألصحاب اإلنجازات في جمعية
الرياضيين
تقيم جمعية الريا�ضيني
الكويتية غبقة رم�ضانية بعد
�إ�شهارها ر�سمي ًا وذلك اليوم يف
فندق جي دبليو ماريوت.
ودع��ا رئي�س اجلمعية نواف
ج���دي���ان ال��ب��غ��ي��ل��ي جميع
الريا�ضيني �إلى ح�ضور الغبقة
والتي تعترب عادة �سنوية لأهل
الكويت يف رم�ضان وليبقى
التوا�صل والرتاحم والتزاور
ب�ين جميع �أط��ي��اف ال�شعب
الكويتي.
وق���ال البغيلي يف ت�رصيح
�صحايف ان الغبقة �سيكون فيها
ال�سجل ال�رشيف للجمعية من
• نواف البغيلي
�أج��ل ت�سجيل �أ�سماء �أ�صحاب
االجن��ازات الريا�ضية يف خمتلف الألعاب،الفتا الى �أن الهدف من
ال�سجل هو ثوثيق ح�ضورهم وو�ضع ب�صمة لهم على ما حققوه خالل
فرتة ممار�ستهم الريا�ضية.
و�أك��د البغيلي �أن مثل هذه التجمعات تعمل على مل �شمل جميع
الريا�ضيني وتخلق �أجواء مميزة بينهم للحديث عن ذكرياتهم وما�ضيهم
والذي �ساهموا من خالله يف تطور م�ستوى الريا�ضة الكويتية م�شريا
�إلى �أن التجمع �سي�ساهم يف طرح �أفكار جديدة من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف
تطور امل�ستوى الريا�ضي ب�شكل عام.

ح�رضوا مناف�سات البطولة.
بطولة ناجحة
ق��ام ال�شيخ ط�لال املحمد بالرد
على ا�سئلة االعالميني الريا�ضيني،
وقال« :اوال ،با�سمي وبا�سم جمل�س
ادارة ن��ادي البولينغ الكويتي
و�أ�رسة البولينغ يف الكويت ارفع
�أ�سمى �آي��ات التهنئة والتربيكات
�إل��ى �سمو �أم�ير البالد و�سمو ويل
العهد و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء
وال�شعب الكويتي الكرمي مبنا�سبة
�شهر رم�ضان املبارك �أع��اده الله
باليمن والربكات ،وثانيا ،لقد
جنحت البطولة جن��اح��ا كبريا
وحققت �أهدافها فنحن ن�سعى دائم ًا
الى ان تكون منتخباتنا يف حالة
ا�ستعداد دائم وهذه البطولة كانت
مقيا�س ًا حقيقي ًا مل�ستوى العبينا
خا�صة مب�شاركة  4الع��ب�ين من
املنتخب ال�سعودي ال�شقيق وهم
من ابرز النجوم يف االخ�رض،وقد
ا�ضافوا قوة وحما�سة للمناف�سات
ون��ح��ن ن��رح��ب بهم دائ��م�� ًا وبكل

• مايرا «الفلبني» الفائزة باملركز الثاين

الأ���ش��ق��اء اخلليجيني للم�شاركة
معنا يف مثل هذه البطوالت لتبادل
اكت�ساب املهارة واخلربات».
واختتم ال�شيخ طالل املحمد بقوله:
«انني اهنئ الذين ف��ازوا بجوائز
ه��ذه البطولة و�أق���ول للذين مل
يحالفهم التوفيق هارد لك وان �شاء
الله تفوزوا يف بطوالت �أخرى».
�رصح عاملي عظيم
ق���ال الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سلطان
لـ«ال�شاهد»« :ي�سعدين ان يكون
لدى اال�شقاء يف الكويت مثل هذه
ال�صالة العاملية فهي من �أروع
ال�صاالت التي �شاهدتها حتى الآن
وهي جمهزة جتهيز ًا كام ًال و�ستكون
دافع ًا قوي ًا للمنتخبات الوطنية
الكويتية و�ستلعب دور ًا كبري ًا يف
تطوير البولينغ الكويتي».
وا���ض��اف ب��ن �سلطان ان املركز
ال��ع��امل��ي ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ من�ش�أة
ريا�ضية نفخر ونعتز بها كعرب
وبتواجدها يف الكويت فهي ا�ضافة
كبرية لريا�ضة البولينغ العربي

واخلليجي ب�صفة عامة وللكويت
ب�صفة خا�صة.
واختتم الأم�ير حممد بن �سلطان
ت�رصيحه ب��ق��ول��ه« :ان��ن��ي اهنئ
ال�شيخ ط�لال املحمد لتحقيقه
هذا الإجن��از الكبري بان�شاء مثل
هذا املركز واهنئ �أ�شقائي �أ�رسة
البولينغ الكويتي مب��ا حققوه
حتى الآن ومب�شيئة الله املزيد من
النجاحات».
نهائي كويتي �سعودي
ا�سفرت مناف�سات الفئة  Aعن �أن
يكون نهائي البطولة كويتي ًا -
�سعودي ًا حيث �صعد  5العبني الى
الدور النهائي منهم  3العبني من
منتخبنا الوطني الكويتي حيث
احتل ال�صدارة م�صطفى املو�سوي
ثم ابراهيم اجلدي وخالد الدبيان
والعبان من ال�سعودية هما عادل
البارقي وعبدالرحمن اخلليوي
وا�ستطاع اخل��ل��ي��وي ان يتخطى
الدبيان ثم اجلدي وقابل مواطنه
يف ال����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي ع��ادل

البارقي الذي �صعد الى النهائي
للقاء م�صطفى امل��و���س��وي على
اجلائزة الكربى للبطولة وا�ستطاع
املو�سوي ان يحرز اللقب بجدارة
وجاءت النتائج كالتايل:
الأول :م�صطفى املو�سوي «الكويت»
الثاين :عادل البارقي «ال�سعودية»
ال��ث��ال��ث :عبدالرحمن اخلليوي
«ال�سعودية»
الرابع� :إبراهيم اجلدي «الكويت»
اخلام�س :خالد الدبيان «الكويت»
م�سابقة الزوجي
الأول��� :س��امل الهجر�س و�أ�صيل
الرومي «الكويت»
الثاين :م�صطفى املو�سوي وبا�سل
العنزي «الكويت»
الثالث :حممد دروي�ش و�إبراهيم
اجلدي «الكويت»
م�سابقة ال�شوط الكامل
ا�ستطاع  6العبني خالل مناف�سات
البطولة ان ي�سجل كل منهم نقاط
ال�شوط الكامل وهم:

القادسية والكويت في نصف نهائي دورة

عبداهلل العصفور اليوم
يلتقي م�ساء اليوم فريق القاد�سية نظريه الكويت يف
مواجهة مرتقبة �ضمن ن�صف نهائي دورة املرحوم
عبدالله الع�صفور الرم�ضانية ل�سدا�سيات كرة القدم
لقدامى العبي الأندية وهي ال��دورة التي تقام حتت
رعاية رئي�س اللجنة الأوملبية الكويتية ال�شيخ د.طالل
الفهد وتنظمها وت�رشف عليها �إدارة العالقات العامة
بنادي القاد�سية وكان الأ�صفر قد ت�أهل الى هذا الدور
عقب تغلبه على الريموك بثنائية نظيفة بينما ت�أهل
الكويت على ح�ساب العربي بعدما متكن من الفوز
عليه بثالثة �أهداف مقابل هدف وحيد.
فيما �ستجمع مباراة ال��دور ن�صف النهائي الأخرى
فريقي ال�ساملية وكاظمة م�ساء غد على ملعب املرحوم
ح�سني �أ�شكناين بنادي القاد�سية.
بدوره فقد �أ�شاد مدير البطولة عبا�س �أ�شكناين بجميع
اللجان العاملة يف الدورة بن�سختها الأولى م�ؤكد ًا �أن
البطولة القت اقبا ًال جيد ًا خا�صة يف ظل م�شاركة العبي
وجنوم الأندية القدامى ممن تعدت �أعمارهم � 50سنة،
م�شري ًا الى ان هذا النجاح يعد عام ً
ال م�شجع ًا وحافز ًا
للجنة املنظمة على ا�ستمرار ال��دورة يف ال�سنوات
املقبلة.
و�شكر �أ�شكناين ال�شيخ د.طالل الفهد راعي الدورة على
اهتمامه ودعمه كما �شكر جمل�س �إدارة نادي القاد�سية
برئا�سة ال�شيخ خالد الفهد على التعاون واالهتمام
بالدورة التي حتمل م�ضامني كونها حتمل ا�سم �أحد
ا�ساطري الكرة الكويتية املرحوم عبدالله الع�صفور
تخليد ًا لذكراه  ،ف�ض ً
ال عن �أنها ت�ستقطب النجوم
القدامى من العبي الأندية واملنتخبات الكويتية ليتجدد
لقا�ؤهم �سواء بني بع�ضهم البع�ض �أو بينهم وبني
اجلماهري الريا�ضية التي نا�شدها بح�ضور املباريات
املتبقية من الدورة التي حتظى مب�شاركة العديد من
جنوم الع�رص الذهبي وا�ساطري الكرة الكويتية.

«ت�صوير :ف�ؤاد ال�شيخ»

الأم���ي���ر حم���م���د ب����ن ���س��ل��ط��ان
«ال�سعودية»
جا�سم دروي�ش «الكويت»
في�صل ال�سليم «الكويت»
م�صطفى املو�سوي «الكويت»
حممد �صالح حبيب «الكويت»
الفئة B
جاءت النتائج النهائية للفئة B
على النحو التايل:
الأول :عمر ال�صقران «الكويت»
الثاين :الالعبة مايرا «الفلبني»
الثالث :يحيى العنزي «الكويت»
الرابع :بدر العمري «الكويت»
اخل���ام�������س :ن���ا��ص�ر ال��ي��ح��ي��وح
«الكويت»
غبقة رم�ضانية
عقب انتهاء توزيع اجلوائز اقام
ال�شيخ طالل املحمد غبقة رم�ضانية
جلميع الالعبني امل�شاركني يف
البطولة وعدد كبري من احل�ضور
الذين ح�رضوا مناف�سات الدور
النهائي للبطولة.

اليوم مباريات الدور قبل
النهائي لدورة شهداء القرين
اق�ت�رب���ت دورة
�شهداء القرين من
نهايتها واليوم
ت��ق��ام مباريات
ال�����������دور ق��ب��ل
النهائي ،و�أعرب
امل��ن�����س��ق العام
ل���ل���دورة ح�سني
امل�������ش���م���وم عن
�سعادته لنجاح
ال������دورة الـ26
وع�����ودة رئي�س
اللجنة املنظمة
ال�شيخ طالل فهد
الأحمد ما زاد من
• ح�سني امل�شموم
ع��ط��اء اجلميع،
وا�ضاف ان الدورة حققت �أهدافها بتخليد ذكرى �شهداء
القرين والوطن وان هناك تقييم ًا للدورة وهناك نية
لرفع عدد الفرق يف العام املقبل وزيادة املباريات
اليومية وتخ�صي�ص جوائز يومية للجماهري ،و�شكر
راعي الدورة النائب احلميدي بدر ال�سبيعي وجمعية
مبارك الكبري والقرين التعاونية على الدعم املقدم
وزيادته يف العام املقبل باذن الله كما �شكر رجال
ال�صحافة والإعالم على جهودهم الوا�ضحة و�إبراز دورة
�شهداء القرين والوطن واحياء ذكراهم وهن�أ اجلميع
بحلول منت�صف رم�ضان اعاده الله على الكويت والأمة
اال�سالمية باخلري والربكات.

• في�صل الدخيل يقود فريق القاد�سية

