
13 alwasat.com.kw

النواب ثأروا من احلكومة في حتدي »الروضان«
ف��از فريق )ال��ن��واب( على نظيره 
فريق )احلكومة( بثالثة أهداف مقابل 
هدفني في املباراة االستعراضية التي 
أقيمت أول من أمس ضمن منافسات 
دورة ال��روض��ان الرمضانية ال�40 
لكرة القدم للصاالت املتواصلة على 
صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية 

برعاية أميرية  سامية.
وش��ه��دت امل���ب���اراة ال��ت��ي اتسمت 
بروح رياضية جميلة حضورا رسميا 
وجماهيريا الفتا تقدمه رئيس مجلس 
األم��ة م��رزوق الغامن ال��ذي قاد فريق 
)النواب( وسمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
راع��ي املباراة ونائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح الصباح.
حضر املباراة وزير اإلع��الم وزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري 
ووزيرالعدل وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس األم��ة املستشار الدكتور فهد 
العفاسي ووزير الشؤون االجتماعية 
سعد اخل��راز واملستشار في دي��وان 
سمو ول��ي العهد ن��اص��ر ال��روض��ان 
والعديد من الشخصيات السياسية 
والرياضية وامل��دع��وي��ن وجماهير 

غفيرة.
شارك مع فريق )النواب( األعضاء 
رياض العدساني وبدر املال وفيصل 
ال��ك��ن��دري وراك���ان النصف ومحمد 
الدالل والنائب السابق علي اخلميس 
واألم����ني ال��ع��ام ملجلس األم���ة ع��الم 

الكندري.
وم��ث��ل ف��ري��ق )احل��ك��وم��ة( األم��ني 
ال��ع��ام ملجلس ال���وزراء عبداللطيف 
الروضان ووزير التجارة والصناعة 
وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون اخل��دم��ات 
خ��ال��د ال���روض���ان ووزي����ر التربية 
وزير التعليم العالي الدكتور حامد 
ال��ع��ازم��ي ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
االس��ك��ان األس��ب��ق ياسر اب��ل ووزي��ر 
الكهرباء وامل��اء األسبق عبدالعزيز 
االبراهيم و وزير التربية والتعليم 
العالي االسبق الدكتور محمد الفارس 
واألمني العام املساعد ملجلس الوزراء 

فواز الفضل.

وجاءت املباراة قوية من اجلانبني 
حيث متكن قائد فريق النواب الرئيس 
الغامن من تسجيل هدفني مبكرين في 
الدقيقتني ال4 و ال5 على التوالي في 
حني جاء رد احلكومة سريعا إذ سجل 
عبداللطيف الروضان الهدف األول 
في الدقيقة السادسة ليضيف بعدها 
الوزير خالد الروضان هدف التعادل 

لينتهي الشوط األول بهذه النتيجة.
في الشوط الثاني هدأ اللعب قليال 
إال أن فريق ال��ن��واب ع��اد للتقدم من 
جديد بتسجيله الهدف الثالث عبر 
بدر املال بعد مجهود فردي رائع لقائد 
الفريق الغامن ال��ذي راوغ أكثر من 
منافس قبل أن ميررها سهلة للمال 
ال��ذي ل��م يجد صعوبة ف��ي إيداعها 
امل��رم��ى ل��ي��ح��اول ف��ري��ق احل��ك��وم��ة 
العودة للقاء بعد ذلك إال أنه العبوه لم 

يستثمروا الفرص.
وف���ي ت��ص��ري��ح للصحفيني على 
هامش امل��ب��اراة تقدم رئيس مجلس 
األم��ة م��رزوق الغامن بجزيل الشكر 
واالم��ت��ن��ان إل���ى أس����رة ال��روض��ان 

ال��ك��رمي��ة على تنظيم ه��ذه ال���دورة 
الناجحة واستضافة ه��ذه امل��ب��اراة 
االستعراضية في أج��واء رمضانية 
مميزة مشيدا بالتنظيم املميز للجنة 

املنظمة للدورة.
واعتبر الغامن أن ال��روح الطيبة 
التي س��ادت بني األعضاء وال��وزراء 
أثناء املباراة دليل مهم على أنه مهما 
احتدت النقاشات واحل��وارات داخل 
أروق��ة مجلس األم��ة وقاعة عبدالله 
السالم فإن عالقات األخ��وة واحملبة 
هي ما جتمع الكويتيني والتي تظهر 

بصورة جلية في هذا الشهر الكرمي.
وأشار إلى أن املباراة جاءت قوية 
وحماسية ظهر فيها النواب مبستوى 
جديد أمام فريق احلكومة الذين قدموا 
بدورهم أداء فاق التوقعات مضيفا 
أنه بفوز فريق النواب فإنه متكن من 
رد خسارته العام املاضي لتعود سكة 

االنتصارات إليه.
من جانبه مازح الوزير الروضان 
الصحفيني في تصريحه بقوله إن 
خ��س��ارة ف��ري��ق��ه ت��ع��ود أس��اس��ا إل��ى 

“إرهاق ال���وزراء الناجم ع��ن كثرة 
االس��ت��ج��واب��ات امل��ق��دم��ة م��ن ال��ن��واب 
للحكومة  في الفترة السابقة” الفتا 
إلى أن فريقه لديه معدل سن “أكبر 

من منافسه”.
وأض����اف ال���روض���ان أن “فريق 
)احلكومة( يتقبل اخل��س��ارة بروح 
رياضية في ضوء تفوق )النواب(” 
مشيدا ب”األجواء الطيبة التي ظهرت 
في امل��ب��اراة في ض��وء تواجد رئيسا 
السلطتني وجماهير غفيرة مألت 

الصالة”.
ون���وه ب��أن “هذا التجمع أصبح 
مبثابة العادة الرمضانية التي جتمع 
ال��ن��واب وال���وزراء بعيدا عن أج��واء 

العمل السياسي”.
يذكر أن هذه املباراة االستعراضية 
ت��ق��ام س��ن��وي��ا ع��ل��ى ه��ام��ش دورة 
الروضان الرمضانية كما أنها أقيمت 
ف��ي األع����وام ال��س��اب��ق��ة ف��ي ع���دد من 
ال��دورات األخرى مثل دورة الكندري 
و غيرها من الدورات التي تنشط في 

الشهر الكرمي.
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الغامن يحاول املرور من احلكومة

لقطة من مباراة فريقي النواب واحلكومة

املبارك يسلم الكأس لقائد فريق النواب مرزوق الغامن


