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فونو يواصل تألقه.. والساحر جيرمن يستعرض مع »بي إم دبليو« اليوم

القادسية والفحيحيل وخيطان تودع »الروضان« من الدور األول 

حصار ألحد الالعبني

مشجع صغير يتابع املباريات

صراع على الكرة

خالد الروضان يقدم جائزة ألحد ذوي االحتياجات اخلاصة

انطالق مباري����ات الدور الثاني 
التي يلتقي فيه����ا بي ام دبليو 
مع الشباب واجلهراء مع معرض 
لبنان للديكور واحتاد الشرطة 

في مواجهة اليرموك.
وستسلط االضواء اليوم على 
الالعب  ام دبليو  ب����ي  محترف 
الهولن����دي الرائع جيرمن الذي 
تألق في الظه����ور االول له مع 
الفري����ق عندما قاده للفوز على 
املالية في الدور االول مسجال 3 
أهداف هاتريك استحق بها لقب 

أفضل العب في املباراة. 
ويراهن ب����ي ام دبليو على 
مهارات جيرم����ن للوصول الى 
املربع الذهبي واملنافسة بقوة على 
اللقب باإلضافة الى االمكانيات 
الفني����ة العالية التي يتمتع بها 

مواطنه الهولندي اوري.
وتضم صفوف بي ام دبليو 
النجم احمللي فوزي املاصي احد 
الوطني لكرة  املنتخ����ب  جنوم 
الصاالت والذي سجل هدفني في 
املباراة االولى لفريقه ويعد من 

االوراق الرابحة لفريقه.
املقابل س����يعتمد فريق  في 
الشباب الوافد اجلديد على دورة 
الروضان على مجموعة من العبي 
الفريق االول والشباب بالنادي 
حيث يسعى الشباب الى حتقيق 
املفاجأة واإلطاحة ببي ام دبليو 
خارج الدورة من الدور الثاني.

جانب العبي الفحيحيل.
وتأل����ق من فريق الش����امية 
الذي بذل  البس����ام  عبدالعزيز 
مجهودا كبي����را لتحريك فريقه 
هجوميا ولكنه واجه هو اآلخر 
صعوبات كبيرة في فك الشيفرة 

الدفاعية للفحيحيل. 
اللمسات  املباراة من  وخلت 
الفنية نظرا حلرص الالعبني على 
حسم النتيجة بصرف النظر عن 
األداء او اجلمل التي تنفذ داخل 

امللعب.
الى ركالت  الفريق����ان  وجلأ 
الترجيح لفض التشابك بينهما 
الشامية سالم  وواصل حارس 
الصميعي تألقه بتصديه لركلتي 
جزاء من العبي الفحيحيل علي 
نادر وعمران العمران فيما سجل 
الطريجي وفهد  للش����امية فهد 
الى  الش����امية  الفرهود ليتأهل 
الدور الثاني ويخرج الفحيحيل 
مبكرا من ال����دورة بعد ان قدم 

اداء مشرفا.
وفي املباراة الثانية كان فريق 
ديوانية صالح احلبيب الطرف 
األفض����ل في مواجه����ة خيطان 
الذي اعتم����د على مجموعة من 
الش����باب اال ان خب����رة ومهارة 
صالح حبيب رجحت كفته في 
الشوط االول الذي انتهى بتقدم 
حبيب بهدف لالعب النشط محمد 

الدوسري.

املربع الذهبي.
وواصل فريق ش����ركة فونو 
مسلسل تألقه في الدورة وحقق 
الفوز الثاني على التوالي على 
التي  املباراة  القادسية 3-1 في 
كان جنمها االول احملترف املصري 

في فونو جهاد عرفة.
حسم فونو املواجهة لصاحله 
في الشوط االول بفارق اخلبرة 
اذ استحوذ العبوه على الكرة، 
امللعب،  واحسنوا االنتشار في 
وجاء الهدف االول بعد دقيقتني 
فقط من بداية اللقاء وس����جله 
املتألق جه����اد عرف����ة، وبعده 
اح����رز محمد جمي����ل هدفا من 
جمل����ة تكتيكية متقن����ة قادها 
عرف����ة ومحمد ادري����س، وقبل 
نهاية الشوط االول بثوان احرز 
جهاد هدف����ه الثاني له والثالث 
القادسية  لفريقه، وعدل العبو 
من اوضاعهم في الشوط الثاني 
وجنحوا في مجاراة العبي فونو 
واستطاع عبداهلل ياسني احراز 
هدف، لتشهد الدقائق املتبقية من 
الشوط الثاني هجمات متبادلة 
من الفريقني لكنها لم تسفر عن 
ش����يء لتنتهي املباراة عند هذا 

احلد.

3 مباريات في »الكابالت« 

تدخ����ل مجموع����ة اخلليج 
للكاب����الت مرحلة احلس����م مع 

وسعد سعيد وعبدالرحمن علي 
ومحمد السبتي واحلارس احمد 
عبداحلمي����د. وبرز من صفوف 
صالح حبيب الدوس����ري الذي 
الثنائي  خطف األض����واء م����ن 
االيراني وكان مصدر اخلطورة 
احلقيق����ي في فريق����ه واالكثر 
وصوال ملرمى خيطان حتى ترجم 

مجهوده بهدف السبق.
وبهذا الفوز ارس����ل ديوانية 
صالح حبيب جرس انذار لبقية 
ف����رق املجموعة ليؤك����د عمليا 
أحقيته في الدخول ضمن قائمة 
الفرق املرش����حة للوصول الى 

وانهار خيطان في الش����وط 
الثاني ال����ذي انتهى ب� 5 اهداف 
لصال����ح حبيب مقاب����ل هدف 
يتيم خليطان، وس����جل اهداف 
حبيب االيراني امير توكلي هدف 
وبيجمان شفتيني هدفني وهدف 

للدوسري ومحمد خان.
واعتمد صال����ح حبيب على 
امير توكلي وبيجمان  االيراني 
الى جانب محمد الدوسري ومحمد 
عباس ومن خلفهم احلارس اليقظ 

فهد الشمروخ.
اما خيطان فضمت تشكيلته 
ب����در ن����زال وحمد احلس����اوي 

ش����هد الي����وم العاش����ر في 
دورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان لكرة الصاالت خروجا 
جماعي����ا لألندي����ة احمللية بعد 
امام شركة  القادس����ية  خسارة 
فونو وسقوط خيطان في قبضة 
ديوانية صالح حبيب وهزمية 
الفحيحيل أمام الشامية بركالت 

الترجيح.
وجاءت مواجهة الفحيحيل مع 
الشامية قمة في اإلثارة والندية 
حيث غلب الطابع الدفاعي على 
أداء الفريقني حتى انتهى الوقت 
األصلي للمباراة من دون أهداف 
في ظل التفوق الكبير حلارسي 
املرم����ى س����الم الصميعي من 
الش����امية وعبداهلل عاشور من 

الفحيحيل.
الس����يطرة املطلقة  ورغ����م 
للش����امية على مجريات األمور 
اال ان هجمات الفحيحيل كانت 
إال  األخط����ر واألكث����ر تنظيما 
ان الصميعي وق����ف عقبة امام 
الهجومية  الفحيحيل  محاوالت 
التي كانت تأتي عن طريق علي 
ن����ادر وناصر ش����امخ وحمدان 

ابراهيم وعمران العمران.
في املقابل لم يتمكن الثنائي 
الذهبي في صفوف الشامية فهد 
الطريجي وفهد الفرهود من تنفيذ 
فكرهما الهجومي بسبب الرقابة 
اللصيقة التي فرضت عليهما من 

بخيت: المفاجآت واردة

معيوف: ال مثيل لها

دورة رمضانية لـ »الصيد والفروسية« الوطنية يتأهل بجدارة في دورة العتيبي ديوانية العتيبي يفوز في »الكندري«

دودو: سعيد بالمشاركة

أمير النحل يهزم فونو في »زكريا«

أكد فواز بخيت مدير الكرة بكاظمة ومحلل ديوانية الروضان ان 
منافسات الدورة ارتفعت من الناحية الفنية في االيام املاضية بعد 
ظهور الفرق الكبيرة واملرشحة حلصد لقب النسخة الثالثني مشيدا 
باألداء الراقي واملميز الذي ظهر عليه العديد من املواهب احمللية التي 
بدأت تخط���ف األضواء من بعض احملترفني على حد وصفه وتوقع 
بخيت ان تش���هد الدورة مفاجآت في األيام املقبلة في ظل التنافس 
الكبير بني الفرق املشاركة ووجود رغبة جماعية لتقدمي مستويات 

طيبة واملنافسة على التأهل الى األدوار النهائية.
وي���رى بخيت ان أهم ما مييز دورة الروضان هو التنظيم اجليد 
من جانب اللجنة املنظمة والتزام الفرق املش���اركة بقواعد وشروط 
الدورة وعدم خروج الالعبني عن النص الى جانب اس���تقدام نخبة 

من الفرق العاملية املتخصصة في كرة الصاالت.

حل عبداهلل معيوف جنم املنتخب الوطني األس���بق ضيفا على 
ديوانية الروضان وابدى اعجابه الشديد بالدورة وبطرق تنظيمها 
وبفكرة اس���تقدام الفرق العاملية من اخلارج لتقوم باالس���تعراض 
امام جمهور الدورة الذي يعش���ق كرة الصاالت واثنى معيوف على 
املس���تويات الفنية الت���ي قدمتها بعض الفرق، مؤكدا ان النس���خة 
الثالثني من الدورة شهدت تنافسا مبكرا بني معظم الفرق املشاركة 
لضمان االستمرار في املس���ابقة وجتنب شبح اخلروج من االدوار 
االولى وقال ان دورة الروضان تثبت عاما بعد اآلخر انها من أفضل 
دورات كرة الصاالت في منطقة اخلليج مؤكدا انه ليس هناك مثيل 

لها على االطالق.
واش���اد معيوف باالفكار املتطورة التي تدخلها اللجنة املنظمة 
على برنامج الدورة كل عام بالش���كل الذي يلقى قبوال وتفاعال من 

جانب اجلمهور.

ينظم نادي الصيد والفروسية الدورة الرمضانية اخلامسة املفتوحة 
لك����رة القدم خالل الفترة من 4-15 س����بتمبر اجلاري التي قيد فيها 36 
فريقا واجريت القرعة مساء امس بحضور راعي الدورة الشيخ ضاري 
الفهد ومندوبني عن الفرق املشاركة ومدير الدورة مجدي امام واكد مدير 
نادي الصيد والفروسية عبداهلل فيروز ان الدورة تقام سنويا برعاية 
ودعم الشيخ ضاري الفهد الذي خصص لها جوائز قيمة بطريقة خروج 
املغلوب ويديرها حكام من احتاد كرة القدم واملجال مفتوح فيها ملشاركة 
كافة الالعبني. وأضاف فيروز ان اللجنة املنظمة واس����رة النادي تشكر 

راعي الدورة الشيخ ضاري الفهد على حتمله كافة نفقات الدورة.

لليوم الثاني على التوالي تواصل دورة صباح عبداهلل 
العتيبي الرمضانية األولى لكرة القدم منافس����اتها بتواجد 
كبير للجمهور في ملعب جمعية املعلمني بالفحيحيل ولم 
يش����هد اليوم الثاني غزارة بالتهديف كما حدث في انطالق 
الدورة. وفي أولى املواجهات قاد الالعب سالم العتيبي فريقه 
الوطنية لالتصاالت للفوز على حساب الكرار 2-0 بعد ان 
س����جل الهدف األول في بداية املباراة وصنع الهدف الثاني 
في منتصف الشوط الثاني ليمنح فريقه بطاقة التأهل الى 
الدور الثاني. وفي أكثر املباريات إثارة ومتعة متكن فريق 
ابوبندر من الفوز على برشلونة بعد ان سجل هدف التقدم 

الثاني قبل ان يطلق احلكم صافرته بثوان.
وفي املباراة الثالثة لم يجد الشهداء أي صعوبة في الفوز 

على شباب الظهر بعد ان كسروهم ب� 5 أهداف نظيفة.
وفي آخر مباريات اليوم حقق الش����ارع اخلامس فوزا 
صعبا على الشهيد جرمان املطيري بهدف دون رد جاء من 

ركلة جزاء بعد ان كان ضاغطا طوال شوطي املباراة.
من جهته، عّب����ر العب فريق الوطنية س����الم العتيبي 
عن س����عادته بالفوز في افتت����اح مباريات الفريق بالدورة 
خصوصا بعد تقدميه وزمالئه مستوى جيدا القى استحسان 
اجلمهور، مش����يرا الى ان الدورة تعتبر مميزة كونها تقام 
على ملعب جيد س����اعد على االبداع وكذلك التنظيم داخل 

امللعب وخارجه.
وشكر راعي الدورة صباح العتيبي على التنظيم املميز 

للدورة ولّم شمل الشباب الرياضي.

الكندري  دخلت دورة جاس����م 
مراحلها احلاسمة في يومها اخلامس 
على التوالي حيث اس����فرت نتائج 
املجموع����ة االولى ع����ن فوز فريق 
املرحوم عب����داهلل اكبر على فريق 
املرحوم علي الشيخ 2-0 في مباراة 
حماس����ية وقوية من جانب فريق 
املرحوم عب����داهلل اكبر الذي جنح 
في اخلروج فائزا بفارق هدف. وفي 
املباراة الثانية جنح فريق ديوانية 
العتيبي في الفوز على فريق املرحوم 
عبدالقادر الرفاعي 2-0 في لقاء جاء 
مثيرا للغاية م����ن جانب ديوانية 
العتيبي الذي فرض العبوه السيطرة 
الكامل����ة على مجريات املباراة. في 
حني فاز فريق املرحوم مرزوق محمد 
بالنتيجة نفسها على فريق القبس 
وفاز فريق املرحوم سليمان الرومي 
على احلساوي بهدف نظيف لالشيء. 
وتترقب اجلماهير املباراة السنوية 
التي جتمع ن����واب األمة والوزراء 
وجها لوجه عل����ى املائدة الكروية 
في دورة جاسم الكندري لكرة القدم 
حتت رعاي����ة النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك مس����اء السبت املقبل 
على صالة ن����ادي اليرموك، ويعد 
هذا اللقاء السابع على التوالي بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
ويس����عى النواب إلى كسر احتكار 
الوزراء في الفوز والبحث عن الفوز 

في اللقاء السابع.
وافصحت مص����ادر نيابية عن 
ان فري����ق النواب يعد العدة إلقامة 
معسكر تدريبي حتت إشراف النائبني 
وليد الطبطائي ومرزوق الغامن في 
حني أعلن الوزراء عن عودة الشيخ 
محم����د الصباح وزي����ر اخلارجية 
للمشاركة مع الفريق بعد ان انقطع 
العام املاضي عن املشاركة في حني 
يعود ايضا للمشاركة الشيخ احمد 
الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية ووزي����ر الدولة 
لش����ؤون اإلس����كان ويجري فريق 
الوزراء تدريبات يومية للمحافظة 
عل����ى تفوقهم خاصة ف����ي األعوام 

الثالثة املاضية.

اكد جنم منتخب ايطاليا لكرة الصاالت دودو مورجادو سعادته 
باملش���اركة في دورة الروضان، ويترقب اللحظة التي سيشارك في 
مباريات ال���دورة، وقال انه فوجئ باجلمهور الغفير يحضر بكثافة 
عددية كبيرة ل���م يكن يتوقعها، ولفت نظره تذوق اجلمهور للعبة 
احللوة وفهمه ألس���رارها، وما يتمناه ان يحظى باهتمام اجلمهور 

ويقدم عروضا قوية ويلعب في النهائي.
ودودو مول���ود في البرازيل مثل زميله ومواطنه ادريانو، انضم 
الى نادي ارزنيانو، ولفت االنظار إليه فانضم الى منتخب االزوري 
ولع���ب معه في بطولتني لكأس العال���م واربع بطوالت لكأس االمم 
األوربية، آخرها العام قبل املاضي وخس���ر االزوري من اسبانيا في 

النهائي 1-3.

أس����دل الس����تار على مباريات الدور ربع النهائي من دورة املرحوم 
علي زكريا التي تقام على مالعب مركز حس����ن أبل في منطقة الدس����مة 
برعاية ياسر ابل عضو مجلس ادارة النادي العربي. وقد اقيمت مبارتان 
حيث تقابل في األولى فريق شركة فونو مع فريق امير النحل وجاءت 
حماس����ية واستمتع اجلمهور باللمسات الفنية لفريق امير النحل الذي 
فاز 3-0 بقيادة قائده حس����ن الصراف الذي عرف كيف يوظف العبيه 
في امللعب. ومن جهته، اعرب يوس����ف زكريا املشرف العام على الدورة 
عن س����عادته بنجاح البطولة الثالثة ووجه دعوته للجمهور حلضور 

حفل اخلتام األربعاء القادم.

جانب من إحدى املباريات وفي اإلطار حسني الزلزلة اجلدية واإلثارة سمة املباريات

فوز ثمين للمطيري على إشبيلية في »الحساوي« غزال للتأمين والعقيلة في نهائي »الزلزلة«

للفرق الفائزة. 
وش���كر الزلزلة راعي الدورة 
يوسف الزلزلة على الدعم الكبير 
للدورة ماديا ومعنويا وحرصه 
على متابعة احداثها بنفسه اوال 
بأول كما ش���كر جميع من ساهم 
في اجناح الدورة من جلان منظمة 

وعاملة معه.

كان االمر بيده لقام بتكرمي جميع 
الفرق اللتزامها باالخالق الرياضية 
وحرصها واصرارها على املشاركة 

في الدورة عاما بعد عام.
ووعد الزلزلة بأن يكون املوسم 
املقبل اكثر متيزا عن سابقه حيث 
سيكون هناك تخطيط اكثر ومن 
احملتمل ان تزيد فيه قيمة اجلوائز 

من جهته قال رئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة حسني الزلزلة انه 
سعيد جدا بأن تختتم الدورة دون 
أي احتجاجات من الفرق املشاركة 
على احلكام واللجنة املنظمة او 
حدوث مشاكل بني الفرق، مشيرا 
الى انه كان يحزن للفريق اخلاسر 
ويفرح في نفس الوقت للفائز ولو 

تامر عمارة عن سعادته مبشاركته 
ألول م����رة في الكويت في بطولة 
مميزة مثل بطولة املرحوم شمالن 
احلساوي واشاد بالتنظيم الرائع 
واحلضور اجلماهيري واداء احلكام 
في ادارة املباريات، كما وجه الشكر 
جلميع القائمني على الدورة من جهد 

مبذول لهذا التنظيم اجليد.

اليحيى 3-1 بهدف أحرزه الالعب 
يوسف مطر لفريق اليحيى وقدم 
أداء قويا واس����تمتع  الفريق����ان 
اجلمهور احلاضر بالبطولة وفي 
ختام املباريات مت الس����حب على 
توزيع اجلوائز للجمهور املقدمة 
من اللجنة التنظيمية للبطولة ومن 
جهة أخرى أعرب الالعب احملترف 

ان يقل����ب الطاولة على محترفي 
البنك الصناع����ي بإحرازه هدف 
املباراة ولكن اس����تيقظ  في أول 
الالعبون احملترفون تامر عمارة 
وإسماعيل عيسى ليمطروا مرمى 
اليحيى بثالثة أهداف ويفرضوا 
أداءهم على الفريق اخلصم وتنتهي 
املباراة بفوز البنك الصناعي على 

يلتقي الي���وم االربعاء في ال� 
9 على ملع���ب مركز بيان فريقا 
غزال للتأمني والعقيلة في نهائي 
دورة الزلزلة الرمضانية الثامنة 
لكرة القدم حت���ت رعاية النائب 
سيد يوس���ف الزلزلة وسيشهد 
اليوم اخلتامي العديد من املفاجآت 
الذي سيكون  للفرق واجلمهور 
بحضور راعي الدورة النائب سيد 
الزلزلة وعدد من كبار الشخصيات 
واملس���ؤولني في الدولة لتسليم 
اجلوائز للفرق الفائزة وقد اعدت 
اللجنة املنظمة برنامجا متكامال 
لي���وم اخلتام، وس���تكون هناك 
كلمة لراعي الدورة وبعدها اللقاء 
الذي يجم���ع الفنانني في مباراة 

استعراضية.
ثم تنطلق املباراة النهائية بني 
غزال للتأمني والعقيلة واللذين 
وصال الى املب���اراة النهائية عن 
جدارة واستحقاق بعد ان ازاحا 
4 فرق من طريقهما، وكان غزال 
للتأمني وصل الى املباراة النهائية 
بشق االنفس بعد الفوز على امل 
الكويت ب���ركالت الترجيح 8-9 
بينما لم يجد العقيلة أي صعوبة 
في الوصول بعد الفوز الس���هل 
على املرحوم علي الصفار بثالثية 

نظيفة.

الش����هيد جرمان  حقق فريق 
املطيري ف����وزا ثمينا على فريق 
اش����بيلية 4-2 ضمن منافسات 
ل����دورة املرحوم  اليوم اخلامس 
ش����مالن احلس����اوي ال� 14 سجل 
جمال املطيري هاترك، ثم محمد 
اخلالد الهدف الرابع وسجل لفريق 
اش����بيلية الهدفني س����عد طعمة 

وابراهيم محمد.
وأط����اح فريق خل����ك رياضي 
بديوانية بعد فوزه 4-3 س����جل 
األهداف محمود تاجي هدفني ومحمد 
خالد هدفني ثم استطاع بدر عوض 
ويعقوب اجلرار تسجيل االهداف 
لفريق ديوانية املال وكانت املباراة 
الثانية للفريقني سجاال. والتقى 
في املباراة الثالثة فريق العالء مع 
احلربان وجاءت قوية ومثيرة من 
كال الطرفني وفي الش����وط الثاني 
ضغط فريق العالء بقوة ليحقق 
الفوز ولم يفلح في الهجمات املرتدة 
على مرمى حارس احلربان لتنتهي 
املباراة في وقتها االصلي بالتعادل 
السلبي ليلجأ الفريقان للضربات 
الترجيحية التي ابتسمت لفريق 

العالء وفاز بها 2-3.
وفي املباراة األخيرة والرابعة 
تقابل فريق اليحيى مع فريق البنك 
الصناعي واستطاع فريق اليحيى 


