
رياضةاالحد  23  اغسطس  2009   46

حمد العنزي يأمل في تقدمي موسم جيد مع األصفر

جراح الظفيري يتطلع لتحقيق األلقاب مع كاظمة

منافسات دورة بوخمسني حتمل طابع اإلثارة

الظفيري: اإلصابات وراء ابتعاد كاظمة عن البطوالتالعنزي: القادسية لن يتنازل عن كأس السوبر

المنيع وسبورت زون يفتتحان »بوخمسين« 

عبدالعزيز جاسم
أبدى العب وسط كاظمة جراح 
الظفيري سعادته لفترة االعداد 
القوية التي خاضها البرتقالي في 
معسكر القاهرة، والفائدة الكبيرة 
التي عادت على الفريق ككل بالرغم 
من انه لم يش����ارك اال في مباراة 
واحدة بسبب جرح في اصبع قدمه، 
حيث كان يكتفي فقط بالتدريبات 
مع زمالئه، مشيرا الى ان كاظمة 
واجه فريقني يلعبان في الدوري 
املص����ري املمتاز وهم����ا اجلونة 
وبتروجيت وكانت املبارتان على 
قدر من الق����وة والندية وهذا ما 
يحتاجه الفريق من خالل االحتكاك 

القوي لتكون الفائدة مضاعفة.
وقال الظفيري ان احلظ يعتبر 
املنافس االكبر لكاظمة في حتقيق 
البطوالت في املواسم املاضية حيث 
يكون قاب قوس����ني او أدنى من 
حتقيق البطوالت اال ان االصابات 
املفاجئة او االيقافات او سوء احلظ 
الذي يالزم املهاجمني خصوصا في 
املباريات مع الفرق الضعيفة يضيع 
كل اجلهد طوال املوسم، مبينا انه 
ال يريد ان يلقي باللوم فقط على 
احلظ واالصابات لكن ايضا كان 
هناك تذبذب في مستوى بعض 
الالعبني من مباراة الى اخرى، كما 
ان احملترف����ني لم يخدموا الفريق 
مثل باقي الفرق باستثناء العماني 
فوزي بشير الذي غاب عن عدد من 

املباريات الرتباطه مع املنتخب.
واضاف ان كاظمة يعتبر افضل 
ناد قدم العبني ش����بابا ومواهب 
مميزة وخير دليل ان اغلبهم مت 
استدعاؤهم الى صفوف املنتخب 
ومنهم نصر الوهيب وفهد العنزي 
ويوسف ناصر وناصر فرج وكانت 
له����م كلمة في اغل����ب املباريات، 
مضيف����ا ان الظ����روف مهيأة في 
الوقت احلالي لتحقيق البطوالت 
بعد ان تعاقدت االدارة مع مدرب 
عاملي وله خبرة كبيرة وقد ظهر 
ذلك من خ����الل تدريباته القوية 
واملميزة، كما ان تواجد 4 العبني 
برازيليني سيكون له بصمة كبيرة 

على نتائج واداء البرتقالي.
الظفي����ري ان كاظمة  وب����ني 

يعتبر م����ن اكبر النوادي الوالدة 
للمواهب لالهتمام الكبير من قبل 
ادارة النادي بقطاع الناشئني الذي 
يدعم الفريق االول كل موسم مبا 
ال يق����ل عن 3 العبني وسيش����هد 
املوسم املقبل عددا منهم ستكون 

لهم كلمة مع كاظمة. واش����ار الى 
ان الالعبني عازمون هذا املوس����م 
على حتقيق بطولة على اقل تقدير 
إلسعاد اجلماهير الكظماوية بعد 
خسارة لقب الدوري املوسم املاضي 
لصالح القادسية في اخر جولتني، 

مشيرا الى انه يتطلع الى تقدمي 
مس����توى مميز في بداية املوسم 
بكأس االحتاد حتى يتم استدعاؤه 
لصف����وف األزرق ويكون عامال 
مساهما للتأهل معه الى نهائيات 

كأس آسيا في الدوحة 2011.

أزرق الصاالت يصطدم بديوانية الفليج في الروضان

3 مباريات في انطالق دورة الشايع

عبدالعزيز جاسم
اكد مهاجم القادسية حمد العنزي ان القادسية لن يرضى بأقل مما 
حققه املوسم املاضي من ألقاب بعد ان ظفر بكأس االحتاد وبطولة 
الدوري املمتاز وكأس س����مو ولي العهد. الفتا الى ان املنافسة هذا 
املوسم ستكون شرسة بني عدد من األندية وليس فقط بني الكويت 
والقادسية كما كان في املواسم املاضية بسبب تدعيم العديد من الفرق 

صفوفها مبحترفني مميزين ستكون لهم كلمة في البطوالت.
وأشار الى انه يعشق املنافسة والتحدي سواء كان على مستوى 
األزرق او األصفر وانه س����عيد بوج����ود مجموعة من املهاجمني في 
الفريق مثل بدر املطوع واحمد عجب وخلف السالمة وسعود املجمد 
ألن ذلك في النهاية سيصب في مصلحة القادسية أوال والالعب ثانيا 
لكي يرفع ويطور من مستواه، الن البديل الكفء موجود وقادر على 
خطف املكان بنفس الكفاءة. وعن تواجد السوريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلس����ني ضمن صفوف القادس����ية قال العنزي ان األصفر 
بوجودهما ستزداد حظوظه في حصد األلقاب ملا ميلكانه من موهبة 

كبيرة وسيكونان عونا ودعما قويا لتحقيق البطوالت.

وبني ان ظروف االع����داد واملباريات الودي����ة تختلف دائما عن 
املباريات الرسمية، حيث يقوم املدرب خاللها بتجربة اكبر عدد من 
الالعبني للوقوف على مستواهم واعطائهم الفرصة اكثر لالستفادة 
منهم مستقبال خصوصا الوجوه الشابة والصاعدة من فريق حتت 
19 س����نة، لذلك يجب اال ننظر الى نتائج هذه املباريات بقدر النظر 
الى االس����تفادة منها، موضحا ان معس����كر القاهرة اظهر عددا من 
الالعبني الذين س����يكونون مفاجأة االصفر املوسم املقبل بالنسبة 

جلماهيره.
وأضاف العنزي ان دورة العني الودية املقبلة في 28 اجلاري ستظهر 
مدى االستفادة من معسكر القاهرة وستحدد املالمح النهائية لألصفر 
خلوض املباريات الرسمية والدخول في املنافسة التي سيكون اولها 
مبواجهة الكويت 24 س����بتمبر املقبل في مباراة كأس السوبر التي 
لن يتنازل عنها الالعبون لتكون باكورة األلقاب احمللية وفأل خير 
على الفريق، متمنيا ان يبتعد ش����بح االصابات عن العبي األصفر 
بعد ان أرهقهم املوسم املاضي وقد اثبت ابناء بني قادس ان الالعب 

البديل موجود وقادر على تكملة املشوار.

تنطلق اليوم األحد دورة بوخمسني الرمضانية 
الرابعة لكرة القدم على صالة عبدالعزيز اخلطيب 
بالنادي العربي باقامة 4 مباريات، تبدأ األولى 3:30 
عصرا بني املنيع وسبورت زون، وفي الرابعة يلعب 
عناية للتأمني مع الشهيد فهد االحمد، ويلتقي فريق 
املرح����وم احمد الرومي مع فونو 4:30، فيما يواجه 
فريق بوحديد شركة التسهيالت التجارية في املباراة 
االخيرة 5 مساء. وتستمر منافسات الدورة حتى 12 
رمضان، وتضم 40 فريقا من العبني مميزين يعدون 
من جنوم الدورات الرمضانية، وتتميز الدورة هذا 
العام مبشاركة 18 فريقا جميع العبيها من احملترفني، 

ما سيضيف املتعة واالثارة بصورة اكبر.
وتق����ام الدورة بنظام خ����روج املغلوب من مرة 
واحدة، وسمحت اللجنة املنظمة بتسجيل 10 العبني 
5 داخل امللعب و3 احتياطيني ويتواجد اثنان على 
املدرج، وتقسم املباراة الى شوطني، مدة كل شوط 
10 دقائق، على ان حتس����م املباراة في حال التعادل 
ب� 3 ركالت ترجيحية، واذا اس����تمر التعادل حتسم 

النتيجة باجراء القرعة.
وطالب رئيس اللجنة املنظمة جواد مقصيد جميع 

العبي الفرق بااللتزام بالقرارات الصادرة من قبل حكام 
البطولة، والتقيد بالشروط والقواعد التي وضعتها 
اللجنة من اجل اخراج الدورة بأفضل صورة، مشيرا 

الى ان تعاون الالعبني سيسهم في اجناحها.
وأوضح ان الدورة وجدت من اجل شغل أوقات 
فراغ الشباب من خالل ممارسة هوايتهم، وان اللجنة 
ستعمل خالل النسخة احلالية على تالفي السلبيات 
التي حدثت خالل النس����خ املاضية متوجها بالشكر 
باسمه وباسم اعضاء اللجنة وعائلة بوخمسني الى 
الفرق واجلماهير الرياضية التي حتضر منافسات 
الدورة. ومتنى مقصيد ان تس����ير منافسات الدورة 
على خير ما يرام من دون تعرض اي العب او فريق 
لعقوبات موضحا ان احت����رام القوانني واالنصياع 
لقرارات احلكام واالبتعاد عن االحتكاكات واحترام 
قرارات اللجنة املنظمة وتعليماتها أمور اساس����ية 

لسير الدورة من دون أي سلبيات.
وعن جوائز البطولة ذكر ان هناك جائزة افضل 
العب وجائزة افضل حارس مرمى كما يحصل الفريق 
الفائز باملركز االول على جائزة مالية قدرها 2000 دينار 

ويحصل صاحب املركز الثاني على 1500 دينار.

يبدأ فريق اخلليج للكابالت املطعم 
بنجوم ازرق الصاالت مش���واره اليوم 
االحد في دورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروض���ان لك��رة الص���االت مبواجهة 
ديوانية الفلي�����ج ف��ي أقوى مباريات 
اليوم الثاني لل���دورة وفي قمة مبكرة 
ملجموعة أميركانا. وفي املباراتني األولى 
والثالثة يلتقي شركة فونو مع حمامة 
الس���الم وفريق الشهيد عبداهلل العمر 

مع اجلوازات.
اماال عريضة على  الكابالت  ويضع 
جنوم ازرق الصاالت للحصول على لقب 
الدورة في نسختها الثالثني ومنافسة 

فرق احملترفني.
ويض���م الكابالت احم���د العصفور 
العثمان  وعبدالوهاب الصف���ي وحمد 

وفراج ناصر وس���يد موسوي وسالم 
مبارك وسالم أمان وصالح عوض ورضا 

بلوشي.
ويتميز هؤالء الالعبون بالتجانس 
والتفاهم ولكن يعيبهم عدم التركيز في 
املباريات النهائية حيث فشل جنوم ازرق 
الصاالت من خ���الل تواجدهم مع فرق 
مختلفة في بلوغ املباراة النهائية للدورة 
في السنوات األخيرة وهو ما سيدفعهم 
الى التمسك بفرصة تواجد أكبر عدد من 
جنوم كرة الصاالت الكويتية في فريق 
واحد.  ويدرك فريق الكابالت صعوبة 
التغلب على ديوانية الفليج خاصة ان 
األخير لم يعتد على اخلروج من الدورة 
في أدوارها األولى ودائما ما يراهن على 
جنوم كبار أمثال املغربي توفيق بالغة 

احملترف الس���ابق في صفوف العربي 
والذي ش���ارك مع الفليج في املوس���م 

املاضي.
وفي مواجهة متكافئة يلتقي شركة 
فونو مع حمامة السالم ويعتمد فونو 
على محترفني مصريني جاءوا خصيصا 
لقيادة الفريق في دورة الروضان الى 
جانب مجموعة م���ن العناصر احمللية 
املتمثل���ة في محمد حم���زة احد جنوم 
ال���دورة العام املاض���ي ومحمد جميل 

وسامر ابوبكر.
أما حمامة السالم فيضم موسى عقيل 
وعلي محيي الدين العب سابق في الساملية 
وفاضل محمد وعلي الفضلي ونايف فهد 

حارس مرمى وبشير محمد.
ويتطلع حمامة السالم الى تسجيل 

حضور قوي ف���ي الظهور األول له في 
الظ���روف خدمته  الدورة خاص���ة ان 
وأبعدته عن الفرق الكبيرة في مجموعة 

أميركانا.
الثالث���ة يواجه فريق  وفي املباراة 
اجلوازات أحد أكثر الفرق حصوال على 
لقب الدورة صعوبات كبيرة عندما يواجه 
فريق الشهيد عبداهلل العمر الذي يقوده 
هاني الصقر العب القادس���ية السابق 
الفيل���كاوي واحمد  وبجواره محم���د 

خليفة.
ويضم اجلوازات العديد من النجوم 
احمللي���ني أمثال زيد العليان وجاس���م 
الفضالة وعبدالرحمن اليعقوب وعدنان 
النجدي وعادل حنون واحمد باقر وجمال 

خليل.

تنطلق اليوم االحد في الثالثة والنصف 
عصرا منافسات دورة الشايع الرمضانية 
احلادية عش���رة لكرة القدم بصالة نادي 
كاظمة حتت رعاية قناة س���كوب الراعي 

الرسمي للدورة.
وتقام اليوم ثالث مباريات حيث يلتقي 
في األولى فريق املرحوم حسني اشكناني مع 
ديوانية الغامن وفي الثانية يتلقي ديوانية 
العمر مع فريق الشهيد عبداللطيف الوهيب. 
وفي الثالثة ديوانية احلمر مع فريق املرحوم 

محمد العبدالهادي.
املباريات انطالق منافسات  وتس���بق 
بطولة البراعم باقام���ة 4 مباريات حيث 
يلتقي القادسية مع الشطي والكندري مع 

الساملية وأكادميية اجيال مع جنوم الروضة 
وكاظمة مع برشلونة.

وف���ي بطولة املناطق تق���ام 4 لقاءات 
ايضا فيلتقي قطعة )2( مع كيفان وجنوب 
السرة مع اخلالدية وقطعة )1( مع اجلابرية 

وقرطبة مع قطعة )4(.
من جانبه، قال هش���ام الشايع رئيس 
اللجنة املنظمة لدورة الش���ايع ان الدورة 
تشهد تطورا ملحوظا في نسختها احلادية 
عش���رة حيث مت االتفاق على نقل جميع 
املباريات على قناة س���كوب على الهواء 
مباشرة باإلضافة الى وجود استديو حتليلي 
قبل كل مباراة يس���تضيف فيه نخبة من 
رموز الرياض���ة والنقاد من اعداد وتقدمي 

خالد ابراهيم وبرنامج بعنوان ديوانية دورة 
الشايع. وقال د.محمد خليل مقرر اللجنة 
املنظمة ان هناك جوائز يومية ستوزع على 
اجلماهير من خالل السحب اليومي الذي 
يقام في كل املباريات مشيرا الى ان دورة 
الشايع أثبتت وجودها وجناحها في تنظيم 
ثالث بطوالت في وقت واحد حيث يشارك 
40 فريقا للمس���ابقة الرئيسية و12 فريقا 

ملسابقة املناطق و16 فريقا للبراعم.
وأضاف خليل ان اللجنة املنظمة عقدت 
امس االول اجتماعا مع مدراء الفرق املشاركة 
بصالة نادي كاظمة مت خالله وضع الترتيبات 

النهائية قبل انطالق الدورة.
وقال اس���عد عبدالهادي نائب رئيس 

اللجن���ة املنظمة ان الفرق املش���اركة مت 
تقسيمها الى 4 مجموعات وتقام املباريات 
بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة ويطبق 
القانون اخلاص بكرة القدم للصاالت ومدة 
املب���اراة 20 دقيقة على ش���وطني وتلعب 
ركالت الترجيح ف���ي حالة انتهاء املباراة 

بالتعادل.
وقال طارق الشايع املدير املالي للدورة 
ان هناك جوائز قيمة للفريق الفائز باملركز 
االول لكأس البطولة باإلضافة الى امليداليات 
الذهبية وسيحصل الفريق الفائز باملركز 
الثاني عل���ى امليدالي���ات الفضية وهدايا 
قيمة، وهناك جائزة ألفضل العب وحارس 

مرمى.

اعتبر أن معسكر القاهرة كان مميزاًأكد أن الخطيب والحسين سيزيدان من قوة األصفر في حال انضمامهما

الجوازات في مواجهة غامضة مع العمر وفونو يلتقي حمامة السالم

أكد اإلعالمي عبدالعزيز عطية 
مق���دم »ديواني���ة الروضان« ان 
الوطن  القائمني على تلفزي���ون 
يحرصون دائما على تقدمي كل ما 
هو جدي���د من أجل إظهار الدورة 
بالص���ورة التي تلي���ق بها على 

املستوى اإلعالمي.
وأشار الى أن ديوانية الروضان 
ستشهد حضور نخبة من جنوم 
ك���رة القدم والرياض���ة ليكونوا 
ضيوفا بشكل يومي على محللي 
الدورة صال���ح العصفور وفواز 
بخيت وأسامة حسني الى جانب 

حسني اخلضري. 
وأض���اف عطي���ة ان ديوانية 
الروض���ان س���تتلقى تعليقات 
املشاهدي��ن واملتابعي��ن لل��دورة 
عب���ر خدمة الرس���ائل القصيرة 
للم���رة األولى في  التي تطب���ق 
التي تقام داخل  الدورات  تغطية 

الصاالت.
وأوضح أن التغطية التلفزيونية 
لقن���اة الوطن ل���دورة الروضان 
أصبحت من عوامل انتشار الدورة 
خارجي���ا وحتديدا ف���ي املنطقة 

العربية.

نجوم الكرة في ديوانية الروضان
لقطات من الدورة

اللجنة املنظمة فيلما  أعدت 
وثائقي���ا عن تاري���خ الدورة مت 
توزيع�����ه عل�����ى احلضور في 
املؤمت��ر الصحاف��ي الذي نظمته 
اللجنة مؤخرا، فضال عن عرض 
الف�����رق متضمن���ة  لفاني���الت 
اسماء الشركات الراعية للدورة، 
وكذل���ك كتابا فخما ع���ن الدورة 
وخصوصيته���ا باعتبارها أعرق 

الدورات الرمضانية في البالد.
ــب محمــد  ــر الالعــ حضــ
حيـدريــان أفضــل العــب فــي 
الــدورة الـ 29 التــي جرت في العام 
ــرا الى الكويت،  املاضي جــاء مبك

وأكــد مشاركته مع فريق ڤيڤا، وقال 
أمتنى ان أقدم عروضا قوية واظهر 
بنفس املستوى الذي ظهرت به العام 
ــم برفع كأس الدورة  املاضي، واحل

مرة ثانية.
مدير املنتخب الوطني لكرة 
الق��دم أس���ام��ة حسي��ن أكد انه 
مرتب���ط ب���دورة الروض��ان منذ 
س���نوات طويل��ة، مشي��را ال��ى 
ان��ه سيك��ون متابعا لها يوميا، 
انها تقدم مس���تويات  خصوصا 
النجاح  فنية جيدة، ويتوقع لها 
الكبير بعد دخول أندية الدوري 

الى املنافسة فيها.


