
الخميس 27 اغسطس 2009   45رياضة
تأهل »التوصيل« و»بي إم دبليو« للدور الثاني 

المحترفون يخطفون األضواء والمري يتخطى »خلك رياضي« في »الروضان«

خطف احملترفون األنظار في 
اليوم الرابع لدورة الروضان لكرة 
الصاالت حيث قاد الهولندي جيرمن 
فريق »ب����ي ام دبليو« للفوز على 
املالية )5-2( وتألق النجم االيراني 
علي اكب����ر ليقود فريق »توصيل 
دوت كوت« الكتساح فريق املرحوم 
مشاري جليل )7-2( في حني تخطى 
ديوانية ناصر املري منافسه خلك 
رياضي بخماسية بقيادة الثنائي 

البرازيلي فالفيو واندريه.
في املباراة االولى لم يكن هناك 
صوت يعلو داخ����ل صالة احتاد 
اليد فوق صوت احملترف الهولندي 
جيرمن الذي عاد للمش����اركة في 

العام  ايقافه  الروضان بعد  دورة 
املاضي لسوء السلوك.

ابداعية  وقدم جيرمن لوحات 
القت استحسان اجلمهور واستحق 
عليها لقب جنم الشباك في الدورة 
حتى اآلن ومتكن جيرمن من تسجيل 
)3 أهداف هاتريك( من خماس����ية 
فريقه وكان له الفضل في الهدفني 
الرابع واخلامس اللذين سجلهما 

فوزي املاص وعلي البطي. 
ف����ي املقابل عجز العبو املالية 
عن شل خطورة جيرمن واكتفوا 
مبشاهدة مهاراته الفنية اخلارقة 
في السيطرة على الكرة واملرور بها 
من املدافعني بالطريقة التي يريدها 

وفي الوقت الذي يحدده.
وتألق ايضا من صفوف »بي ام 
دبليو« الهولندي الثاني اوري الذي 
لعب دورا كبيرا في ايقاف خطورة 
الهجمات املرتدة لالعبي املالية رغم 
جناحهم في تسجيل هدفني حمال 
توقيع محمد حيدر وعماد محمد.

ورغم األداء االستعراضي جليرمن 
وزميله اوري اال ان اجلدية كانت 
طابع أداء بقية العبي الفريق املاص 

وجاسم العويص والبطي.
وكان بطل املش����هد الثاني في 
الالعبني احملترفني  مسلسل تألق 
االيراني علي اكبر احد أفضل العبي 
»توصيل دوت كوم« على االطالق 

فهو العقل املفكر للفريق ومهندس 
املناورات الهجومية.

وظلت النتيجة س����لبية على 
حالها حتى منتصف الشوط االول 
وحتديدا مع نزول اكبر الذي جنح 
في صناعة الهدف االول لعبدالعزيز 
الشيحة ويس����جل بنفسه الهدف 
الثاني لينتهي الشوط االول بتعادل 
الفريقني بهدفني لكل منهما حيث 
سجل هدفي مشاري جليل الالعبان 

محمد الشطي ومحمد بارون.
وشهد الش����وط الثاني تفوقا 
كاس����حا لالعبي التوصيل الذين 
سجلوا 5 اهداف متتالية تناوب على 
اكبر وعبدالعزيز  تسجيلها علي 

الشيحة هدفني ليستحق لقب افضل 
العب في املب����اراة وفهد العازمي 

هدفني.
وفي املباراة الثالثة واألخيرة 
البرازيلي فالفيو  الثنائي  خطف 
واندريه األنظار من اجلميع وظهرا 
مبستوى طيب ومتكنا من ترجيح 
كفة فريقهما في الشوط االول الذي 

انتهى بهدفني لال شيء للمري.
في املقابل لم يقدر فريق »خلك 
رياضي« على الوقوف امام مهارة 
الثنائي البرازيلي فقرر فتح خطوطه 
اخللفية رغما عنه. وتألق ايضا من 
صفوف ديوانية ناصر املري الالعب 
املهاري محمد مبارك الذي ش����كل 

مثل����ث الرعب اخلطير مع فالفيو 
واندريه ليفرضوا سيطرتهم على 
مجريات األمور وينقلون فريقهم 
من الوضع الدفاعي الى الهجومي 

بأقل عدد من التمريرات.
ونال املبدع فالفيو تش����جيعا 
حارا من اجلمهور الذي تفاعل مع 
الذي  البرازيلي  الالعب  مراوغات 
دخل في صراع مع مواطنه اندريه 
على خطف لقب أفضل العب الذي 

ذهب في النهاية الى فالفيو. 

3 مباريات في مجموعة أمريكانا 

تنطلق ثاني جوالت مجموعة 
أميركانا اليوم بإقامة 3 مباريات 

جتمع اليوسف مع العمران وفريق 
املرحوم حامد املسباح أمام التعاون 
وديوانية السهيل في مواجهة فريق 
املرحوم حسن كمال. ويعد فريقا 
اليوس����ف والعمران من الوجوه 
اجلديدة على دورة الروضان حيث 
لم يسبق لهما أن شاركا من قبل 
ولكنهما يضمان العديد من الالعبني 
املميزين الذين لديهم إصرار كبير 

على التألق.
أما فريق املسباح الذي يخوض 
مباراته األول����ى أمام التعاون في 
مواجهة شبه سهلة لفريق املسباح 
الذي قدم مستويات كبيرة العام 
املاض����ي وكان من ضم����ن الفرق 

املرشحة للوصول الى الدور قبل 
النهائي، ويضم املسباح بني صفوفه 
مجموعة من الالعبني السابقني في 

األندية احمللية.
اما املواجهة الثالثة فإن فريق 
املرحوم حس����ن كمال س����يكون 
األوفر حظا لتخطي عقبة ديوانية 
السهيل ملا يضمه االول من العبني 
متخصصني في كرة الصاالت كادوا 
يصعدون بفريقهم للمربع الذهبي 
في النسخة املاضية. ولفت االنظار 
من فريق حس����ن كمال في العام 
املاضي فهد الطريجي وفهد الفرهود 
وهما من النجوم الصاعدة في كرة 

الصاالت.

متابعة وترقب من اجلمهور

حسرة الهزمية براعة في املرور بالكرة

صراع مثير على الكرة

فيصل القناعي يسلم أحد الفائزين جائزته مهارة ومراوغة بالكرة

القرعة تبتسم للرميثية على حساب بنك الخليج

األحمد يعلن عن نفسه منافسًا على لقب »بوخمسين«
3 لقاءات في شهداء الرميثية

العودة يهزم الفضلي في »القرين«

تدخل بطولة الشهداء الرمضانية السادسة عشرة لكرة القدم التي 
تنظمها جمعية الرميثية التعاونية يومها اخلامس وس����ط اهتمام 
كبير من جانب مسؤولي الفرق املشاركة حيث يسعى اجلميع إلى 
حتقيق نتائج جيدة تكون عامال مس����اعدا للتأهل إلى الدور ال� 16، 
وتقام الليلة مباراتان في منافسات حتت ال� 14 سنة حيث ستكون 
املواجهة األولى بني الشهيد اسعد النويف مع الشهيد ابراهيم صفر، 
اما اللقاء الثاني فس����يجمع الش����هيد احمد البلوشي والشهيد على 
منصور. وفي بطولة الس����ن العام فهناك ث����الث مباريات في غاية 
األهمية يلتقي في األولى حمزة علي مع الشهيد عبدالعزيز شمس 
وفي املباراة الثانية يتقابل الشهيد عماد الصايغ مع الشهيد عبداهلل 
كلندر وفي املباراة الثالثة الش����هيد حسني الدريع مع الشهيد بسام 
العزران واجلميع لديهم األمل ف����ي حتقيق الفوز الذي يضمن لهم 

االستمرار في املنافسات.
وكان����ت البطولة قد انطلقت مس����اء االح����د املاضي على ملعب 
مدرسة محمد الشايجي بالرميثية واسفرت مباريات اليوم الثاني 
في منافسات فوق ال� 40 عن اكتساح الشهيد حسني الدريع للشهيد 
مندني 8 � 1 وفي اللقاء الثاني تغلب الش����هيد السيافي على الشهيد 
البوغبيش 3 �1 وفي بطولة السن العام تغلب األسير فوزي القالف 
على الشهيد جهاد املطوع بخماسية نظيفة احرزها عيسى علي والذي 
يقترب بشدة من حتقيق لقب هداف البطولة. وفشل الشهيد صفر 
والشهيد نعمة البدر في حتقيق الفوز خالل شوطني املباراة بعد ان 
تعادال بهدف لكل منهما ليحتكما الى ركالت الترجيح ليتفوق نعمة 

البدر بهدفني مقابل ال شيء.

تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات دورة شهداء القرين الرمضانية 
ال� 16 لكرة القدم املقامة بنظام خروج املغلوب بالتعاون مع جمعية 
القرين التعاونية مبشاركة 64 فريقا، حيث يلتقي في املباراة األولى 
فريقا الشهيد عثمان الشايع ومبارك الكبير وجتمع املباراة الثانية 
فريقي جمعية القرين أ والشهيد صالح املشجري. أما املباراة الثالثة 
فيلتقي فيها فريقا املرحوم يوسف بومريوم ومحمد املخلد املطيري 
وجتمع املباراة الرابعة فريقي املرحوم محمد الروضان واملرحوم سيد 
علوي. وكانت مباريات أول من أمس اسفرت عن فوز فريق املرحوم 
موسى العودة على نظيره مبارك الفضلي بهدف مقابل ال شيء، كما 
فاز فريق الشهيد ابراهيم علي منصور على املرحوم حسني البلوشي 
بثالثية نظيفة وفي املباراة الثالثة اس���تطاع فريق الشهيد حمدان 
البريكي تخطي نظيره املرحوم مشاري الثويني بهدف مقابل ال شيء، 
وفي املباراة األخيرة فاز الفريق املرحوم سعدون جابر العنزي على 

نظيره املرحوم طارق الفضلي بهدفني مقابل هدف.

دك فريق »الش����هيد فهد 
االحمد« مرمى موقع اجلمهور 
العرباوي بسداسية نظيفة، 
وأعلن نفسه منافسا قويا على 
لقب دورة بوخمسني الرابعة 
التي تستضيف منافساتها 
صال����ة عبدالعزيز اخلطيب 
بالن����ادي العربي، وذلك في 
مباريات اليوم الثالث، فيما 
ابتسمت القرعة للرميثية على 
حس����اب بنك اخلليج، وفاز 
املنيع على ABC 5-1 واخيرا 
املرحوم سلمان الرومي على 

بنك الكويت الدولي 1-3.
وتق����ام الي����وم اخلميس 
اربع مباريات، حيث يلتقي 
في االولى مجموعة سنيار مع 
املدهش، وفي املباراة الثانية 
يواجه املرحوم احمد السند 
ديوانية التركي، وفي الثالثة 
يلتقي النظاراتي حسن وفريق 
الشهيد عيد الرشيدي، واخيرا 
العمر ضد  يلعب ديواني����ة 

ديوانية ناصر املري.
وقدم احملترفون املصريون 
في فريق الشهيد فاصال من 
الفني����ات واملهارات الكروية 
الت����ي نال����ت استحس����ان 
اجلماهير خصوصا من قبل 
النجم وائل الديب الذي سجل 
ثالث هاتريك في الدورة، فيما 
وضح الدور الكبير الذي يلعبه 
زميله رأفت السيد امللقب ب� 
»ريكا« ومتكن من مد زمالئه 
بالكرات اجلميلة التي جاءت 
منها االهداف اخلمسة قبل ان 
الهدف  الالعب  يسجل نفس 
السادس بعد فاصل من املهارة 

مع زميله علي صبحي، فيما 
وقف العبو اجلمهور العرباوي 
متفرجني على نتيجة املباراة، 
ولم تنفع محاوالتهم القليلة 

الحراز أي هدف.
وابتسمت القرعة في املباراة 
الثانية لفريق الرميثية امام 
بنك اخلليج، وشهدت املباراة 
الفريقني،  اثارة وندية م����ن 
وقدم الالعبون مباراة رائعة 
اتس����مت بالكف����اح والقوة، 
وتق����دم الرميثية عن طريق 
حمد احلس����اوي في الدقيقة 
اال ان اخلليج عادل  الرابعة 
النتيجة بعدها بدقيقتني عن 
طريق محمد عوض، ليعود 
جابر الفيلي ليسجل الثاني 
لفريقه، اال ان العب اخلليج 
سامر بوبكر لم ميهل العبي 
الرميثية وعادل النتيجة قبل 

نهاية الشوط االول بثوان.
ولم ينج����ح الفريقان في 
تسجيل أي هدف في الشوط 
الثاني، ليحتكما الى الركالت 
الترجيحية وتعادل الفريقان 
فيها 2-2 ايضا حيث سجل 
الفيل����ي ومحم����د العوضي 
واضاع احلساوي للرميثية، 
فيما س����جل محم����د حمزة 
وع����وض للخلي����ج واضاع 
علي مندني، ومنحت القرعة 
الرميثي����ة التأهل الى الدور 

املقبل.
وفي املباراة الثالثة، امطر 
التايلنديون في  احملترفون 
صفوف املنيع مرمى خصمهم 
بخمسة اهداف، وجنح ماروت 
في تس����جيل هدفني، قبل ان 

يتالع����ب بالعب����ي اخلصم 
وميرر الكثير من الكرات الى 
زميله ناتي وجنح من احداها 
في تس����جيل الهدف الثالث، 
فيما اضاف فالح الش����مري 
وعبدالرحمن الوادي الهدفني 
الرابع واخلامس، ولم تنفع 
مح����اوالت العب����ي ABC في 
مجاراة خصمهم لفارق املهارة 
واللياقة، ووضح عليهم التأثر 
باالهداف الثالثة التي سجلها 

خصمهم في بداية اللقاء.
وفي اللقاء الرابع واالخير، 
اعلن فريق املرحوم سلمان 
الرومي نفسه منافسا للدورة، 
بع����د ان ق����دم احملترف����ون 
االيرانيون مب����اراة جميلة 
الفوز عل����ى بنك  وحقق����وا 
الكويت الدولي 3-1، وجنح 
افتتاح  ف����ي  حم����زة فاضل 
التسجيل في الدقيقة الرابعة 
قبل ان يضيف مجيد مالزم 
جنم اللقاء الهدف الثاني بعدها 
بثالث دقائق، وفي الش����وط 
الثاني جنح محمد يوسف في 
تقليص الفارق، وحاول العبو 
»الدولي »حتقيق التعادل اال 
انهم اصطدموا بالدفاع املنظم 
حتى متكن مالزم من تسجيل 
الهدف الثالث من احدى الكرات 

املرتدة.
أدار املباري����ات احل����كام 
محمود البلوش����ي، عبداهلل 
اكبر، وصال����ح مهدي، فيما 
قدم����ت اللجنة املنظمة عددا 
م����ن االجه����زة الكهربائي����ة 
جوائ����ز  وااللكتروني����ة 

للجماهير.

من الدورة لقطات
بشار: »الروضان« حققت المعادلة الصعبة 

جيرمن يعتذر للجنة المنظمة 

يحل بش����ار عبداهلل قائد الس����املية ضيفا على ديوانية 
الروضان اليوم التي تبث على تلفزيون الوطن لينضم الى 
فريق احملللني الذي يضم صالح العصفور وفواز بخيت وأسامة 
حسني وحسني اخلضري الى جانب مذيع الديوانية اإلعالمي 
عبدالعزيز عطية.ويعد بشار من جنوم الكرة الذين ارتبط 
اس����مهم بدورة الروضان وأوضح بشار أن دورة الروضان 
حقق����ت املعادلة الصعبة من خالل تقدمي مس����تويات فنية 

راقية متتع اجلمهور.

قام الهولندي جيرمن بتقدمي اعتذار رسمي الى اللجنة 
املنظمة وعلني الى جمهور الروضان عما بدر منه من سوء 
السلوك في النسخة قبل املاضية ليتم منعه من اللعب في 
ال����دورة العام املاضي قبل ان يعود بع����د ان قبلت اللجنة 
املنظمة اعتذاره وس����محت له باملشاركة مع فريق »بي ام 
دبليو«. وابدى جيرمن سعادته الكبيرة بعودته للعب في 

دورة الروضان التي وصفها بأفضل الدورات.

قام الزميل فيصل القناعي نائب رئيس االحتاد الدولي  
للصحافة الرياضية بتس����ليم جوائز أفضل العب وكذلك 
اجلوائز املقدمة للجمهور وحرص القناعي على مش����اهدة 
مباري����ات اليوم الرابع على هامش مش����اركته في ديوانية 

الروضان التي حتدث خاللها عن ذكرياته مع الدورة.

ن��ال جائزة أفضل العب في اليوم الرابع جيرمن من »بي  
ام دبليو« وعبدالعزيز الش��يحة من فريق »توصيل دوت كوم« 
وفالفيو من فريق ديوانية ناصر املري وحصل الالعبون الثالثة 

على اجهزة موبايل مقدمة من سامسونغ البابطني.

حرص عدد كبير من جنوم كرة الصاالت في ايران على  
احلضور ملشاهدة املباريات من داخل الصالة ومراقبة مواطنهم 

على اكبر الذي شارك مع فريق توصيل دوت كوم.

يعقد مشرف جلنة حكام الدورة سعد كميل اجتماعا يوميا  
مع احلكام املختارين الدارة املباريات وهم علي محمود ويوسف 
الثويني وسليمان امليل ومحمد احلداد وخليفة امليع، حيث يتم 
تقييم أداء كل حكم في املباريات واالتفاق على توزيع مباريات 
الدورة، وقد حرص رئيس اللجنة املنظمة للدورة خالد الروضان 
على االجتم��اع باحلكام لتأكيد ثقته وتقديره لهم كعنصر مهم 

في إجناح البطولة.


