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»بي إم دبليو« يلتقي المالية في أقوى منافسات اليوم

الجوازات يفقد تأشيرة المرور وفونو والكابالت يتألقان في »الروضان« 

خ����رج فريق اجل����وازات أحد 
أكث����ر الفرق حص����وال على لقب 
دورة املرحوم عبداهلل الروضان 
الشهيد  امام فريق  بعد خسارته 
عب����داهلل العمر 2-4 ف����ي ثاني 
مفاجآت الدورة ليلحق اجلوازات 
بسامس����ونغ البابطني الذي ودع 

الدورة من اليوم االول.
وتأهل العمر الى الدور الثاني 
في مجموع����ة احلميضي ليلحق 
باخلليج للكابالت املطعم بنجوم 
ازرق الصاالت الذي هزم ديوانية 
الفليج 2-0 فيما تأهل فونو بعد 
تخطي�����ه عقب�ة حمامة الس����الم 

بهدفني أيضا.
ولم يكن اجل���وازات جديرا 
بالتأهل الى الدور التالي خاصة 
ان���ه كان الط���رف االضعف في 
مواجهته مع العمر الذي ش���هد 
تفوقا واضحا من جانب األخير 
طوال الشوطني. وعلى الرغم من 
التقدم املباغت للجوازات بهدف 
لالع���ب احمد جمال اال ان فرحة 
ل���م تدم طويال  االخير بالهدف 
خاصة بعد ان متكن العب العمر 
التعادل  احمد خليفة من احراز 
لفريقه قبل ان يضيف زميله عالء 
طالب الهدف الثاني ليمنح فريقه 

التقدم في بداية الشوط الثاني.
الهدف  واضاف هاني الصقر 
الثالث للعمر ثم رد عليه العب 
اجلوازات سليمان سامي بتسجيل 
هدف فريقه الثاني وهو االفضل في 
املباراة ثم أنهى محمد الفيلكاوي 
النتيجة لصالح العمر بتسجيله 
الهدف الراب���ع ليودع اجلوازات 
الدورة م���ن دورها االول ويقف 
ألق���اب ويظل  رصيده عن���د 6 
صاحب الرقم القياسي من حيث 

عدد األلقاب.
وفي واحدة من أفضل مباريات 
الي���وم الثان���ي متك���ن اخلليج 

للكابالت الذي يضم جنوم ازرق 
الصاالت في التغلب على ديوانية 
الفليج بهدفي سالم امان وحمد 
العثمان في املباراة التي شهدت 
تألق جنوم ازرق الصاالت العثمان 
واحم���د العصفور وعبدالوهاب 
الصفي الى جانب احلارس فراج 
ناصر الذي لم يختبر كثيرا اثناء 

املباراة.
كما تألق من صفوف الكابالت 
النش����ط صالح عوض الذي فاز 
بلقب الدورة في العام املاضي مع 
فريق الزمردة القابضة. في املقابل 
لم يظهر العبو الفليج مبستواهم 

املعروف أمثال مالك القالف والالعب 
البرازيل����ي تيلس ال����ذي لم يكن 
متفاهما مع الالعب الغاني محمد 
الفحيحيل. ورغم  يحيى الع����ب 
اخلروج املبكر اال ان فريق ديوانية 
الفليج اس����تحق اشادة اجلمهور 
واهدر العبوه الكثير من الفرص 

السهلة.
وكان فري����ق فون����و مفاجأة 
اليوم الثاني للدورة خاصة بعد 
ان قدم العبوه مس����توى متميزا 
في مباراته امام حمامة الس����الم 
التي انتهت لصالح فونو بهدفي 
الثنائي املص����ري احملترف جهاد 

عرفة واسالم محمد.
وكان فون����و الطرف االفضل 
واالقوى اثناء املباراة ويحس����ب 
ملدير الفريق وائل شاهني جناحه 
في ايج����اد توليفة بني احملترفني 
املصريني عرفة واس����الم ومحمد 
امثال  ادريس والالعبني احملليني 
س����امر ابوبكر واحل����ارس وليد 
احلويلة ومحم����د جميل ومحمد 

عباس.
أما حمامة السالم فلم يستحق 
البقاء في الدورة لتواضع مستوى 
العبيه وفشلهم في مجاراة العبي 
الذي بات احد املرش����حني  فونو 

للتأهل ع����ن املجموعة الى املربع 
الذهبي.

3 مباريات اليوم

وتتواص����ل منافس����ات دورة 
الروضان بإقامة 3 مباريات اليوم 
ضمن مجموعة اخلليج للكابالت 
حيث س����يلتقي املالية مع بي ام 
دبليو وفي املباراة الثانية توصيل 
دوت كوم مع فريق املرحوم مشاري 
اجلليل واخيرا ديوانية ناصر املري 

مع خلك رياضي.
ويعد ب����ي ام دبليو من الفرق 
املرش����حة النتزاع بطاقة التأهل 

عن املجموعة لبلوغ املربع الذهبي 
ولكن����ه س����يواجه صعوبات في 
التغلب على عقبة املالية احد الفرق 
التي متلك س����جال جيدا في دورة 

الروضان.
وتعتبر كفة مش����اري اجلليل 
االرجح في مواجهة توصيل دوت 
كوم خاصة ان االخير يشارك في 
الدورة للمرة االولى ويراهن على 
مجموعة من الالعبني الصاعدين. اما 
مواجهة النصر مع خلك الرياضي 
فان التكهن بهوية الفائز سيكون 
صعبا خاصة ان كال الفريقني لديهما 

االوراق الرابحة. 

جمهور غفير حرص على حضور مباريات الدورة أحد الفائزين يتسلم جائزتهاإلثارة دائما حاضرة في منافسات »الروضان«

»ديوانية العمر« يقهر الوهيب في الوقت القاتل

فوز كاسح للغانم على أشكناني في »الشايع«
مؤتمر صحافي لدورة علي زكرياالمنيع يتخطى سبورت زون في »بوخمسين«

64 فريقًا في دورة الكندري

لقطات من الدورةفالح: فكر احترافي  القناعي: »الروضان« عروس الدورات 

3 مباريات في »المشاري«

اس���تهل فريق ديوانية الغامن وسط حضور 
جماهيري غفير مشواره في دورة الشايع بتحقيق 
فوز كاسح على فريق املرحوم حسني اشكناني 
6-2 في لقاء مثير للغاي���ة من جانب ديوانية 
الغامن الذي لم يجد العب���وه ادنى صعوبة في 
حتقيق هذا الفوز الكبي���ر بفضل تألق العبيه 
العمران وعبدالرحمن  العدواني وناصر  محمد 
العمر وسجل اهداف ديوانية الغامن ناصر العمران 
)ثالثة اهداف( وعبداهلل الدويسان وعبدالرحمن 
العمر ومحمد العداوني لكل منهم هدف في حني 
سجل هدفي الفريق اخلاسر هاني ارتي وخلف 

املنديل.
وفي مباراة اخرى متكن فريق ديوانية العمر من 
اخلروج فائزا في الوقت القاتل على فريق الشهيد 
عبداللطيف الوهيب بهدفني مقابل هدف في مباراة 
ج���اءت مليئة باالثارة والندية من كال الفريقني 
واتسمت باحملاوالت الهجومية منذ بدايتها. وتقدم 
فريق عبداللطيف الوهيب بهدف عن طريق احمد 
التركي لكن فريق ديوانية العمر جنح في ادراك 
التعادل عن طريق محم���د صالح الذي اضاف 

الهدف الثاني ايضا في الوقت الضائع.
وفي املباراة الثالثة فاز فريق ديوانية احلمر 

على فريق املرحوم محمد العبدالهادي 4-2 في 
لقاء جاء ملصلحة ديوانية احلمر الذي اجاد العبوه 
املراوغة وس���رعة التحول م���ن الدفاع للهجوم 
وترجمة س���يطرتهم الى اربعة اهداف سجلها 
راش���د محمد ومبارك احلسيني وعادل توفيق 
هدفني في حني سجل هدف فريق املرحوم محمد 

العبدالهادي خالد النمش.
من جانبه اشاد راعي الدورة فيصل الشايع 
باحلضور اجلماهيري في اول ايام الدورة، وقال 
ان الدورة حافظت على اسلوبها في تنظيم ثالث 
بطوالت في توقيت واحد بطولة للبراعم واخرى 
للمناطق واملس���ابقة الرئيس���ية التي تضم 40 

فريقا.
وبذلك تعتبر »الشايع« الوحيدة ضمن الدورات 
الرمضانية التي تنظم ثالث مسابقات في توقيت 
واحد وهذا من منطلق القاء الضوء على البراعم 
واالهتمام بهم من خالل هذه البطولة التي افرزت 

مواهب جديدة.
ووجه فيصل الشايع الشكر الى املسؤولني 
بقناة سكوب على جهودهما في نقل منافسات 
الدورة على الهواء مباشرة وهذا يدل على جناح 

الدورة واهتمام اجلماهير على متابعتها.

< حرص بدر اخلرافي رئيس مجلس ادارة اخلليج 
للكابالت على حضور مباريات اليوم الثاني لتشجيع 
فريقه الكابالت الذي فاز على ديوانية الفليج واثنى 
اخلرافي على الصورة املتطورة واملختلفة التي ظهرت 

عليها الدورة.
< بعد تأهل فريق فونو الى الدور التالي وتألق 
العبيه في الظهور االول لهم أعلن مدير الفريق وائل 
ش����اهني التحدي مؤكدا ان فريقه يشارك في الدورة 
للمنافسة على اللقب وليس لتحقيق مركز شرفي. 

< شارك صالح احلساوي عضو اللجنة االنتقالية 
االس����بق في ديوانية الروض����ان واثنى على الدورة 

واالفكار املتطورة التي تش����هدها كل عام الى جانب 
تقييم أداء الفريق والالعبني، كما ش����ارك في جانب 
من الديوانية التي تبث يوميا على تلفزيون الوطن 

وليد الفليج رئيس نادي الفحيحيل.
< حصل على جائزة افضل العب الالعبون اسالم 
محمد من فونو وحمد العثمان من اخلليج للكابالت 
وخليل محمود من الش����هيد عبداهلل العمر ونال كل 

العب »موبايل« مقدم من سامسونغ الباطني.
< حض����ر اليوم الثاني الالع����ب املغربي توفيق 
بالغة جنم النادي العربي االسبق الذي قام بتشجيع 

فريق ديوانية الفليج.

يح���ّل الزميل فيص���ل القناع���ي نائب رئيس 
االحتاد الدولي للصحاف���ة الرياضية ضيفا على 
ديوانية الروضان التي تبث يوميا على تلفزيون 
الوطن للتعليق على أحداث الدورة واالنضمام الى 
احملللني صالح العصفور وفواز بخيت واس���امة 
حسني وحسني اخلضري الى جانب مذيع الديوانية 

االعالمي عبدالعزيز عطية.
ويعد القناعي من أوائل اإلعالميني الذين قاموا 
بتغطية دورة الروضان لسنوات عديدة حيث ارتبط 

اسمه بها منذ انطالقتها في عام 80.
وأك���د القناعي ان دورة الروضان كانت ملتقى 

اإلعالميني الذين كانوا يحرصون على حضورها 
يوميا مشيرا الى انه لم يكن يتوقع ان تصل دورة 
الروضان الى هذه الدرجة الكبيرة من االحترافية 
وان تتخطى حدود احمللية ويتردد اسمها في شتى 
انحاء العالم عقب اذاعة مبارياتها على الفضائيات 

ومواقع االنترنت 
ويرى القناعي ان الروضان من أفضل الدورات 
التي تقام داخل الصاالت في شهر رمضان املبارك 
داخل الكويت وعلى مس���توى اخلليج، مؤكدا ان 
الروضان اصبحت عروس ال���دورات الرمضانية 

ومن معالم شهر رمضان في الكويت.

فاز فريق املنيع على سبورت 
زون 2-1 اول م����ن ام����س االحد 
ف����ي انط����الق دورة بوخمس����ني 
الرمضاني����ة الرابعة لكرة القدم، 
التي تقام على صالة عبدالعزيز 
اخلطيب في النادي العربي، فيما 
فاز فريق الشهيد فهد االحمد على 
عناية للتأم����ني 5-صفر، وفونو 
على ديوانية املرحوم احمد الرومي 
7-4، وشركة التسهيالت التجارية 

على فريق بوحديد 0-2.
وتقام اليوم الثالثاء 4 مباريات، 
تبدأ االولى 3:30 حيث يلتقي املنيع 
مع فريق ABC، والرميثية مع بنك 
اخلليج، والشهيد فهد االحمد مع 
موقع اجلمهور العرباوي، واخيرا 
بنك الكوي����ت الوطني مع فريق 

املرحوم سلمان الرومي.
وشهدت منافسات اليوم االول 
تسجيل 21 هدفا، جاء نصيب فريق 
فونو االكثر بعد ان سجل سبعة 
اهداف في مرم����ى خصمه فريق 
ديوانية املرحوم احمد الرومي، 5 
منها لنجم الدورة احملترف املصري 

احمد عدن����ان، ورغم تقدم فريق 
الرومي عبر العبه احمد الرومي 
في الدقيقة الثانية، اال ان عدنان 
س����رعان ما تع����ادل لفريقه بعد 
دقيقة واحدة، لتب����دأ االثارة في 
اللقاء الذي شهد حملات عالية من 
الفريقني خصوصا من قبل العبي 
فونو خيراهلل سعد ومحمد جميل 
باالضافة الى عدنان، الذي عاد بعد 
الى تسجيل هدف  التعادل  هدف 
التقدم لفريق����ه، قبل ان يضيف 
نفس الالعب الهدف الثالث لفريقه 
في الدقيقة الثامنة، ليسجل اول 
هاتريك ف����ي الدورة. وقبل نهاية 
الشوط االول عاد عدنان وسجل 

رابع اهدافه.
وفي الشوط الثاني حاول العبو 
الرومي العودة الى املباراة اال ان 
التنظيم اجليد لفريق فونو حال 
دون تقلي����ص النتيجة، واضاف 
الهدف اخلامس، ليعود  خيراهلل 
الرومي الى املباراة وسجل العبوه 
هدفني، قبل ان يحرز جميل الهدف 
الس����ادس، ومنح علي الصراف 

فريق الرومي الهدف الرابع، لكن 
عدنان سجل هدف الفريق السابع 
واخلامس له شخصيا قبل ان يطلق 
احلكم صافرة النهاية، ليكش����ف 
فريق فونو عن نفسه منافسا قويا 

على لقب الدورة الرابعة.
وفي املباراة االولى التي شهد 
ش����وطها االول تكافؤا بني فريقي 
املنيع وسبورت زون ولم يتمكن 
العبو الفريقني من هز الشباك بالرغم 
من وجود احملترفني التايلنديني في 
فريق املنيع، حتى افتتح الالعب 
التايلندي ماروت التس����جيل في 
الدقيقة 15 قبل ان يضيف زميله 
ناتي الهدف الثاني بعدها بدقيقتني، 
ورغم تسجيل عبداهلل سعود هدفا 
لسبورت زون اال انه لم يشفع لهم 
في البقاء حتى الدور املقبل وخرج 

الفريق خاسرا 2-1.
وفي املباراة الثانية قدم محترفو 
فريق الشهيد فهد االحمد املصريون 
فاصال رائعا من فن الكرة، ومتكنوا 
من امتاع اجلماهير التي حضرت 

منافسات الدورة.

عقدت اللجنة املنظمة لبطولة املرحوم علي زكريا التي ستقام 
على مالعب مركز حسن ابل الرياضي في منطقة الدسمة وبرعاية 
عضو مجلس ادارة النادي العربي ياسر ابل مؤمترا صحافيا إلجراء 

قرعة البطولة في مقر اللجنة املنظمة في منطقة القادسية.
وأبدى املش���رف العام علي الدورة محمد زكريا خالل املؤمتر 
الصحافي س���عادته باإلقبال الكثيف على التسجيل وهو مؤشر 

واضح على جناح النسخة األولى والثانية من البطولة.
وأكد أن دورة املرحوم على زكريا احتلت مكانة متميزة بني 
الدورات الرمضاني���ة بعد الصورة الرائعة التي خرجت بها في 
السنة املاضية التي شهدت تنافس���ا كبيرا بني الفرق املشاركة 
وحتل���ت جميع الفرق باألخالق الرياضية وهو ما س���اعد على 

جناحها.
ويأمل زكريا أن حتقق النس���خة الثالثة النجاح ذاته في ظل 
األفكار اجلديدة التي ابتكرتها اللجنة املنظمة من أجل تش���جيع 
الش���باب على املشاركة إلى جانب التواصل مع اجلماهير الذين 
خصصت لهم جوائز قيمة يوميا. ووجه زكريا شكره وتقديره 
نيابة عن اللجنة املنظمة إلى الشركات الراعية للدورة وباألخص 
ياسر ابل عضو مجلس إدارة النادي العربي والراعي الرئيسي 
للدورة على املجهودات الكبيرة التي يبذلها للمساهمة في خروج 

الدورة في أفضل صورة.
حضر املؤمتر الصحافي الالعب أسامة حسني ويوسف زكريا 
ومحمد زكريا واملذيع عبداحملس���ن البرقاوي وعدد من مندوبي 

الفرق التي زادت عن العام املاضي لتصبح 24 فريقا.

تترقب اجلماهير صافرة انطالق دورة الكندري احلادية عشرة 
لكرة القدم غدا االربعاء على ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة 

في منطقة مشرف مبشاركة واسعه من الفرق.
من جهته أكد أحمد الكندري املنس����ق الع����ام للدورة ان اللجنة 
املنظمة رصدت جوائز يومي����ة للجماهير التي حترص دائما على 
متابع����ة الدورة خاصة في ختامها الذي يش����هد حفال كبيرا باقامة 
املباراة االس����تعراضية التي جتمع ن����واب مجلس االمة مع اعضاء 

احلكومة في لقاء يتسم بالود بعيدا عن السياسة.
وق����ال الكندري: ان اللجنة املنظمة انهت كل الترتيبات اخلاصة 
النطالق الدورة غدا مبشاركة 64 فريقا مت تقسيمهم الى 4 مجموعات 

وستقام 8 مباريات يوميا بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
ووجه الكندري الشكر الى املسؤولني بالهيئة على دعمها للدورة 
والسماح باقامة مبارياتها على مالعبها والى احتاد الكرة على تعاونه 

في تقدمي خبراته في التنظيم.
وقال: ان دورة الكندري تشهد هذا العام اقباال غير مسبوق وهذا 

دليل على جناح الدورة على مر تاريخها.

أكد عيس���ى فالح مدرب املنتخب الوطني لكرة الصاالت ورئيس 
جلنة التقييم بالدورة أن دورة الروضان س���تدخل عصر االحتراف 
على املستويني احمللي واخلارجي في العام املقبل، مشيرا الى ان عمل 
اللجنة ينحصر في تقييم أداء الالعبني لالستقرار على األسماء التي 
تستحق املشاركة في العام املقبل من أجل حصر املشاركة في الالعبني 

الذي يجيدون ممارسة كرة الصاالت وليس كرة القدم.
وأوضح ان الكثير من الالعبني احملليني يلعبون كرة القدم داخل 
الصاالت وهو مفهوم خاطئ لن يساعد على تطوير تلك اللعبة على 
املستوى احمللي على حد وصفه.  وأشاد عيسى فالح بالفكر االحترافي 
الذي تدار به الدورة من جانب اللجنة املنظمة التي تسعى الى تطوير 

األداء الفني وتقدمي وجبات كروية دسمة الى جمهور الروضان.

في إطار منافس���ات املجموعة الثانية لدورة الشهيد يوسف 
املش���اري الرمضاني���ة األولى لكرة القدم داخ���ل الصاالت التي 
ينظمها احتاد الشرطة الرياضي على صالة نادي القادسية تقام 
اليوم ثالث مباريات حيث يلتقي فريق شركة زين مع الفراعنة 
واجيليتي مع نادي الكويت والفجر مع احمد بن حسني الرومي، 

وتبدأ املباريات في الثامنة والنصف مساء. محاولة لإلنطالق بالكرةمنافسة قوية على الكرة في إحدى املباريات


