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الصباح والفضالة يقضيان على آمال نظارات حسن والبلوشي في »الروضان«

أطاح فريق املرحوم عبداهلل 
الصباح مبنافسه نظارات حسن 
من الدور االول ملجموعة كامكو 
بدورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان لك����رة الصاالت بعد 
فوزه عليه 3-1 فيما تخطى فريق 
الفضالة  املرحوم عبداللطيف 
البلوشي 2-4،  عقبة ديوانية 
ومتكن فريق املرحوم احمد بن 
حسني الرومي من جتاوز ريال 

مدريد 1-5.
وضرب فريق املرحوم عبداهلل 
الصباح بقوة في الظهور االول 
له بالدورة حيث تفوق العبوه 
الهواة على خب����رة ومحترفي 
العبي نظارات حسن في مباراة 
كان جنمها االول الالعب سعد 
الشمري الذي سجل أجمل أهداف 
الدورة حت����ى يومها الرابع من 

الوضع طائرا.
واضاف الهدفني الثاني والثالث 
لفريق الصباح مساعد الفوزان 
وفهد البريكي في حني أحرز هدف 

حفظ ماء الوجه لنظارات حسن 
الالعب يوسف مطر باخلطأ في 
مرماه. ولم يكن الثنائي املصري 
في نظارات حسن تامر عمارة 
وهاني باملس����توى الذي جعل 
نظارات حسن يراهن عليهما. 
وافتقد حسن وعمارة التجانس 
مع بقية العبي نظارات حسن 

زيد العليان وكامل خليل. 
الطابع  املقاب����ل غل����ب  في 
اجلماعي على أداء العبي الصباح 
وحتديدا الثالثي مساعد الفوزان 
البريكي وسعد الشمري  وفهد 
أرهق����وا العبي نظارات  الذين 
حسن بفضل متريراتهم القصيرة 
السريعة وحرصهم على اللعب 
املباشر نحو املرمى واالستفادة 
من أخطاء العبي نظارات حسن 
لشن هجمات مرتدة أسفرت عن 
الهدف العاملي لالعب الشمري.

وكان الصب����اح ه����و األحق 
الثاني على  الدور  الى  بالتأهل 
حساب نظارات حسن الذي كان 

املتابعني في  أداؤه صدمة لكل 
ظل كثرة النجوم داخل صفوف 
الفريق ولكنه دخل في النهاية 
ضم����ن قائمة ضحايا س����الح 

املفاجأة في دورة الروضان. 
وفي املب����اراة الثانية كانت 
الكفة متأرجحة بني فريق املرحوم 
عبداللطيف الفضالة وديوانية 
البلوشي حتى منتصف الشوط 
الثاني الذي شهد تفوقا واضحا 

للفضالة. 
التسجيل للفضالة  وافتتح 
عبدالعزي���ز العجم���ان وادرك 
ابراهيم جنم ديوانية البلوشي 

التعادل لفريقه.
ابراهيم محمد ليعلن  وعاد 
عن نفسه مجددا مسجال هدف 
التقدم لفريق���ه قبل ان ينجح 
حامد السليم في تسجيل هدف 
التعادل للفضالة ليعيد فريقه 
املباراة  مرة اخ���رى ألج���واء 
ويحافظ عل���ى آماله في حجز 

بطاقة التأهل.

وانتفض العبو الفضالة مع 
التي  الثاني  انطالقة الش���وط 
شهدت هدفني متتاليني للفضالة 
حم���ال توقيع محس���ن مزعل 
الفضالة ليحسم فريق  وخالد 
الفضالة املواجهة لصاحله وسط 
ذهول من جانب العبي ديوانية 
الذين تسابقوا على  البلوشي 
اهدار كل الفرص التي أتيحت 
لهم ليضيعوا فوزا أكيدا كانوا 

األقرب اليه.
ويحس���ب لفريق ديوانية 
البلوش���ي ال���ذي ودع الدورة 
مبكرا شرف احملاولة وقدرته 
على مج���اراة حيوي���ة فريق 
الفضالة حتى اللحظة االخيرة 

من املباراة. 
الثالثة لم  املب���اراة  وف���ي 
يجد فري���ق املرحوم احمد بن 
حس���ني الرومي صعوبة تذكر 
في الفوز على ريال مدريد ب� 5 
أهداف تناوب على تس���جيلها 
س���الم املكيمي هدف ومحمد 

ش���هاب هدفني وهدف لكل من 
مدحت ثاب���ت وعلي الصراف. 
في املقابل س���جل هدف ريال 
مدري���د الوحيد العبه عبداهلل 
القطان. ولف���ت املكيمي العب 
الرومي األنظار اليه وكان من 
جنوم املباراة وأحد أسباب فوز 

فريقه باملباراة.

3 مواجهات في مجموعة 
الحميضي 

وتق����ام الي����وم 3 مباريات 
ضم����ن مجموع����ة احلميضي 
حيث يلتقي شباب سلوى مع 
ارسنال وفريق املرحوم محمد 
الناهض في مواجهة احلرباوي 
وديوان املسباح مع فريق الشهيد 

جيرمان املطيري.
وس����تكون كفة الفرق ال� 6 
التأهل  متساوية حلجز تذاكر 
الى الدور الثاني في املجموعة 
والدخول في منافسة مع الفرق 
التي ضمنت تأهلها بالفعل وهي: 

فريق الشهيد مساعد الدوسري 
الذي تغلب على ديوان الزيدان 
وديوانية العمر بعد فوزه على 
املسبحي وديوانية التركي الذي 

تخطي عقبة املختفي. 
يذكر ان مجموعة احلميضي 
تضم العديد من الفرق املرشحة 
حلصد لقب النس����خة الثالثني 
للدورة من بينها ديوانية الشهاب 
الذي تأهل الى املباراة النهائية 
في العام املاضي ويسعى الى نيل 
اللقب هذه املرة في ظل اعتماده 

على محترفني من ايران.
ويظهر ف����ي الصورة فريق 
ماجيك مش����روب الطاقة الذي 
يراه����ن في مش����اركته االولى 
بال����دورة عل����ى محترفني من 
خارج الكوي����ت. وهناك أيضا 
فري����ق مجموع����ة احلميضي 
املطعم بنخبة م����ن احملترفني 
الذين يتطلعون الى قيادة الفريق 
حلصد اللقب األول له في دورة 

الروضان.

3 مباريات اليوم ضمن مجموعة الحميضي 

الزميل فيصل القناعي يحرص على مشاهدة مباريات الدورةمنافسة قوية على الكرة

أحمد خلف يسلم إحدى اجلوائز جمهور غفير يتابع املباريات

سليمان العدساني يسلم إحدى اجلوائزاملهارة حتسم الصراع على الكرة

الجابر وصناعات الغانم إلى الدور الثاني في »الشايع«

تأهلت فرق املرحوم اجلابر وصناعات الغامن 
وش����ركة التسهيالت الى الدور الثاني من دورة 
الشايع احلادية عشرة لكرة الصاالت التي تقام 
حاليا على صالة نادي كاظمة في يومها الرابع على 
التوالي. في املباراة األولى جنح فريق املرحوم 
اجلابر في التغلب على فريق املرحوم س����لمان 
الرومي 2 � 1 في مباراة جاءت س����ريعة وقوية 
خاصة في الش����وط الثاني الذي شهد األهداف 
الثالثة بعد حرص الفريقني في الش����وط االول 
عل����ى الدفاع والرقابة اللصيقة لكن تغير األداء 
في الش����وط الثاني حيث ب����ادر فريق املرحوم 
اجلاب����ر بالهجوم وجنح العبه جمال صالح في 
احراز هدفي فريقه في حني سجل غامن الضغيني 

هدف فريقه الوحيد.
وفي املباراة الثانية فاجأ فريق صناعات الغامن 
اجلميع بعد فوزه على فريق املرحوم حسن كمال 
3 � 1 ف����ي مباراة من جانب واحد ملصلحة فريق 
صناع����ات الغامن الذي اعتمد على اربعة العبني 

محترفني ايرانيني جنحوا في قيادة فريقهم الى 
الفوز بسهولة بفضل االداء املتميز الذي لعب به 
االيرانيون طوال املباراة ولم يجد ادنى صعوبة في 
اخلروج بفوز مريح بعد ان سجل امير توكليان 
وولي عبداهلل ومعيني االهداف الثالثة في حني 
س����جل هدف الفريق اخلاس����ر محمد الصوفي. 
وفي املباراة الثالثة جنح فريق التسهيالت في 
اخلروج فائزا على فري����ق ديوانية التركي 2 � 
0 ف����ي لقاء تبادل فيه الفريق����ان الهجمات لكن 
الغلب����ة كانت ملصلحة التس����هيالت الذي جنح 
العبوه عيسى عبدالقدوس جنم الساملية لكرة 
اليد سابقا ومعه رمضان غريب ومحمد رشدي 
في تشكيل خطورة على مرمى ديوانية التركي 
حيث متكن رمضان غريب ومحمد رش����دي من 

تسجيل هدفي الفوز.
واعلن نائب رئيس اللجنة املنظمة اس����عد 
عبدالهادي عن انطالق مس����ابقة البراعم بإقامة 
اربع مباريات حيث يلتقي القادسية مع الشطي 

والكندري مع الس����املية وأكادميي����ة أجيال مع 
جنوم الروضة وكاظمة مع برش����لونة ويعقب 
ه����ذه املباريات انطالق بطول����ة املناطق بإقامة 
4 مباري����ات حيث يلتقي قطع����ة )2( مع كيفان 
وجنوب الس����رة مع اخلالدي����ة وقطعة )1( مع 

اجلابرية وقرطبة مع قطعة )4(.
وأكد اسعد عبدالهادي ان اقامة بطولة البراعم 
هدفها تشجيع الصغار على ممارسة كرة القدم 
واكتش����اف املواهب التي ق����د تصلح لالنضمام 
لألندية. وأكد س����ليمان العدساني رئيس نادي 
كاظمة الس����ابق في حديثه الس����توديو حتليل 
دورة الش����ايع ان الدورات الرمضانية اصبحت 
عالم����ة مميزة في املجتم����ع الكويتي الذي كان 
حريص����ا على تنظيم تلك ال����دورات منذ مطلع 
الس����تينيات في املدارس والساحات الشعبية، 
مضيفا ان الدورات تشهد حاليا تطورا ملحوظا 
من حيث الفرق املشاركة والتي تضم مجموعة 

من احملترفني األجانب.

لقطات من الدورة

يقوم عبدالعزيز البكور مخرج قناة سكوب بجهد 
كبير في نقل املباريات على الهواء مباشرة ومعه كتيبة 
عمل ناجحة تض����م املذيع خالد ابراهي����م واحمد عبد 
اللطيف وبدر شداد الذي يقوم بالتعليق على املباريات 
ويشرف على كتيبة العمل محمد السعيد املدير التنفيذي 

لقناة سكوب.
تق��ام اليوم ثالث مباريات حيث يلتقي الندروڤر مع 
ديوانية الشامس��ي ومشاريع الكويت مع ديوانية الغامن و

BMW مع ديوانية احلمر.
قام سليمان العدساني رئيس نادي كاظمة السابق 
وطارق الشايع املدير املالي للدورة بتوزيع اجلوائز على 

اجلماهير عقب املباريات.

التسهيالت يتخطى ديوانية التركي بصعوبة

الصباح: انتقلت إلى العالمية 

فليطح ضيفًا على الديوانية 

لقطات من الدورة

أسامة حسين يشيد بالتنظيم 

اكد الشيخ عذبي الصباح ان دورة الروضان اصبحت حدثا رياضيا 
مهما يلتف حوله الكثير من عش���اق كرة الصاالت، مش���يرا الى ان 
الدورة تطورت كثيرا في السنوات االخيرة وبدأت تضاهي البطوالت 

الرسمية من حيث التنظيم اجليد واألداء الفني الرفيع.
ووجه الصباح ش���كرا خاصا الى رئيس اللجنة املنظمة للدورة 
خالد الروضان الذي جنح في ادخال العديد من الفقرات املميزة التي 
نالت استحسان اجلميع ضمن البرنامج اليومي للدورة. واضاف ان 
دورة الروضان انتقلت الى العاملي���ة بالصورة التي يفتخر بها كل 
كويتي خاصة مع اإلقبال الكبير من محترفي كرة الصاالت في العالم 

على املشاركة في الدورة .

يحل حمود فليطح عضو احتاد الكرة األس����بق ضيفا على ديوانية 
الروضان التي تبث يوميا على تلفزيون الوطن ليتحدث عن ذكرياته مع 
الدورة ويتبادل األحاديث مع محللي الديوانية صالح العصفور وفواز 
بخيت وأسامة حسني وحسني اخلضري باإلضافة لإلعالمي عبدالعزيز 
عطية. ويعد فليطح من أكثر الرياضيني إعجابا بتجربة الروضان التي 
وصفها بالناجحة من حيث التنظيم اإلداري واألداء الفني الراقي لالعبني 
احملترفني. وأضاف ان الروضان لم تقف عند حد الريادة احمللية بل فرضت 
نفسها على املستوى العربي وأصبح لديها جمهور خارج الكويت بعد 
جتربة نقل مبارياتها على تلفزيون الوطن منذ 3 سنوات. وابدى فليطح 
إعجابه بتوسيع قاعدة الفرق واملنتخبات العاملية املشاركة في الدورة، 
مشيرا الى ان اس����تقدام الالعبني احملترفني والفرق العاملية يلعب دورا 

كبيرا في تطوير كرة الصاالت بالكويت وصقل املواهب احمللية.

قررت اللجنة املنظمة إعادة مسابقة »حوش العارضة« بناء على 
طلب اجلماهير التي تعلقت بشدة بتلك املسابقة في العام املاضي قبل 
ان تتوقف في األيام األولى للدورة هذا العام من أجل إفساح املجال 
ملسابقة »انقشها« ومتكن املتسابق خالد العصفور من احلصول على 
50 دين���ارا بعد ان ارتطمت كرته في العارضة ليكون اول الفائزين 

في املسابقة هذا العام.
قدم خالد الروضان رئيس اللجن��ة املنظمة درعا تكرميية الى وائل 
سليمان العضو السابق في اللجنة االنتقالية باحتاد الكرة والذي حل ضيفا 
على ديوانية الروضان. وأبدى س��ليمان إعجابه بالدورة وباملس��تويات 

الفنية الراقية التي ظهرت عليها فريق اليوم اخلامس.
نال جائزة أفضل العب سعد الشمري من فريق املرحوم عبداهلل 
الصباح ومحسن مزعل من فريق املرحوم عبداللطيف الفضالة وسالم 
املكيمي من فريق احمد بن حس���ني الرومي وحصلوا على 3 أجهزة 

موبايل مقدمة من سامسونغ البابطني.
اكد العب كاظمة فوزي املاص س��عادته للمش��اركة مع فريق بى ام 
دبليو في ال��دورة، وقال انه اعتزل اللعب مع كاظمة في الدوري املمتاز، 
وص��ار تركيزه الكامل مع كرة الصاالت خصوصا بعد اختياره العبا في 

صفوف املنتخب الوطني لكرة الصاالت.

اكد اسامة حسني مدير املنتخب الوطني ان دورة الروضان ستتوسع 
أكثر من حيث احلضور اجلماهي���ري في حال توفير صالة مغطاة 
تس���توعب احلجم الكبير من اجلماهير التي حترص على حضور 
ال���دورة والتواصل مع جنومها والالعبني احملترفني الذي يأتون من 

اخلارج.
وأبدى حسني إعجابه بالتنظيم الرائع الذي تدار من خالله الدورة 
مشيرا الى ان اللجنة املنظمة ضربت مثاال في كيفية ادارة األحداث 
الرياضي���ة بأقل عدد م���ن األفراد وبفكر احترافي، مش���يدا بتجربة 

الديوانية التي تضم جنوم كرة القدم.

تأهل »دشتي« في شهداء الرميثية

تشلسي ودع »القرين«

جنح فريقا الشهيد حمزة دشتي والشهيد ي���ونس م��ال الل�ه 
ف��ي الوصول الى الدور ال� 16 في مسابقة السن الع���ام لبطول��ة 
شه��داء الرميثية السادسة عشرة والتي تنظمها جمعي���ة الرميثي��ة 
عل�ى مالعب مدرس���ة محمد الشايجي بعد ان تغلب االول عل��ى 
الشه��يد عبداهلل مندني بهدفني مقابل ال شيء احرزهم��ا حسني 
يعق��وب ومحم���د العوضي والثاني على الش���هيد خالد الهران 
بثالث���ة اه���داف نظيفة احرزها محمد جاسم وعلي سعيد وجاسم 

محم��د.
وفي بطوله حتت 14 س���نة فاز فريق األس���ير فوزي القالف 
على الش���هيد عبدالعزيز ش���مس ب� 3 اهداف مقابل ال شيء وفى 
اللقاء الثاني فاز الشهيد يونس مال اهلل على الشهيد عبداحلسني 

البوغيش ب� 3 اهداف نظيفة.
وتقام اليوم 5 مباريات اثنتان في بطوله فوق سن ال� 40 حيث 
يلتقي فريق الشهيد يونس محمد مال اهلل مع جمعية الرميثية 
والشهيد محمود الش���مار مع األسير فوزي القالف و3 مباريات 

في بطولة السن العام.
من جانبه اكد عباس البغلي رئيس مجلس ادارة اجلمعية ان 
دورة الش���هداء تشهد تطورا ملحوظا كما ان هناك جوائز يومية 
توزع على اجلماهير من خالل الس���حب اليومي الذي يقام خالل 
املباريات وش���كر البغلي اللجنة املنظمة على دورها في إجناح 
البطولة خاصة انها قامت بتنظيم 3 بطوالت في وقت واحد ووعد 

البغلي اجلماهير مبفاجآت في األيام املقبلة. 

اشتعلت املنافسة في دورة جمعية القرين التعاونية الرمضانية 
اخلامسة لكرة القدم املقامة بنظام خروج املغلوب مبشاركة 64 فريقا، 
حيث أسفرت نتائج املجموعة األولى عن فوز فريق جمعية »القرين أ« 
على جتمع مناطق القرين، وفريق ديوانية رضا علي جرمان املطيري 
وعاصفة الصحراء على الدالل وخالد الدوسري على بوفهد بالقرعة، 
وفاز فريق شهداء القرين على احلداد 1-0 وتوتنهام على جريدة الراي 

بالنتيجة نفسها، كما فاز فريق أبو أوراد على الرفيج 0-2.
وف���ي املجموعة الثاني���ة ودع فريق تشلس���ي البطولة على يد 
جمعية »القرين ب« بخس���ارته بثالثية نظيفة، وفاز فريق العدان 
على بوجود 3-0، وفاز اإليطالي على النفيسي 2-0 والكويت على 
ال���دوالر 3-1، وأبومطر على الرئيس 1-0، وأس���قط فريق ديوانية 
العتيبي فريق النجوم بثالثية نظيفة وبهذه النتائج تأهلت الفرق 

الفائزة الى الدور الثاني.


