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ماجيك والدوسري يقصيان السالمية والنصر من »الروضان« 
كامكو يبدأ مشواره بمواجهة أمير القلوب والصباح يلتقي العربي

عبدالرضا يكّرم الروضان والعصفور
حرص علي عبدالرضا مدي���ر الفريق االول 
بالساملية على حضور مباريات الدورة وتقدمي 
درع الى خالد الروضان رئيس اللجنة املنظمة 
تقديرا من ناديه الى اسرة الدورة التي جنحت 
في حتويلها ال���ى دورة عاملية على حد وصف 

عبدالرضا.
وشارك عبدالرضا في ديوانية الروضان وقام 
بإهداء درع مماثلة الى صالح العصفور مدرب 

الساملية السابق. 

واك���د عبدالرض���ا ان دورة الروضان حتقق 
جناحات الفتة كل عام الرضاء جمهورها الغفير 
مشيدا بفكرة استقدام املنتخبات والفرق العاملية 
من شتى انحاء العالم الى جانب نخبة من جنوم 
كرة الصاالت الذي���ن يقدمون وجبات فنية الى 

اجلمهور وعشاق كرة الصاالت.
واوضح ان اهم ما مييز دورة الروضان تنظيمها 
الرائع وحرص اللجنة املنظمة على فرض النظام 

على اجلميع.

انضم النصر والساملية الى قائمة 
االندية احمللية التي ودعت دورة 
املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
لكرة الصاالت بعد خسارة النصر 
من ماجيك مشروب الطاقة بركالت 
الترجيح ووقوع الساملية في فخ 
فريق الش����هيد مساعد الدوسري 
فيما أفلت ديوانية الشهاب من كمني 
نظارات جمي����ل وتخطاه بركالت 

الترجيح 
وكاد ماجيك مش����روب الطاقة 
يخرج من الدور االول بعد ان بادر 
النصر بالتسجيل عن طريق فهد 
نايف في الشوط االول بعد سيطرة 
كامل����ة من فريقه عل����ى مجريات 

الشوط.
وانتفض ماجيك في الش����وط 
الثاني ومتكن العبه عادل السيد 
من ادراك هدف التعادل لينال جائزة 
أفضل العب في املب����اراة بعد ان 
قدم مس����توى طيبا وكان أخطر 
العبي فريق����ه على مرمى النصر 
واالكث����ر حرصا على التس����جيل 
واس����تغالل الهفوات الدفاعية في 

دفاع النصر.
وتراجع أداء النصر بشكل الفت 
في الشوط الثاني في ظل تراجع 
العبيه للخلف لتأمني مرماهم امام 
الهجم����ات الضاغطة ملاجيك التي 
لم تهدأ حتى اطلق احلكم خليفة 

انطالق بالكرة ومتابعة من احلارسأحمد خلف وعبدالعزيز حمادة والصربي غوران يتابعون املباريات مهارة وقوة

فرحة الفوز بالتأهل

جانب من إحدى املباريات

ثامر اخلالدي يسلم اجلائزة ألحد الفائزين

جانب من منافسات كرة الطاولة

الش���امية  تأه���ل فريق���ا 
والنظاراتي حسن الى املباراة 
النهائية في النس���خة الرابعة 
من دورة بوخمسني الرمضانية 
لكرة القدم التي تقام منافساتها 
على صالة عبدالعزيز اخلطيب 
في النادي العربي، بعد ان هزم 
االول فريق الشهيد االحمد 6-7 
الترجيحية، فيما  الركالت  في 
تغل���ب الثاني عل���ى اخلليج 
للكابالت 4-1 في الدور نصف 
النهائي الذي اقيم اول من امس 

الثالثاء.
ف���ي اللق���اء األول انطلقت 
املباراة وسط افضلية مطلقة 
حملترفي الشهيد املصريني الذين 
صالوا وجالوا في ارض امللعب 
بفض���ل التفاه���م الكبير فيما 
بينهم، فيما وضح على العبي 
الشامية االرتباك وعدم التركيز 
ما افقدهم التنظيم، وسجل رأفت 
السيد الهدف األول في الدقيقة 
الثالثة بعد ان سدد كرة قوية 
مرت من يدي حارس الشامية 

سالم الصميعي.
الثاني نزل  الش���وط  وفي 
العب���و الش���امية اكث���ر ثقة، 
ومتكنوا من التحكم في مجريات 
املباراة، ولكن دون حتقيق هدف 

ابراهيم، رأفت  للش���هيد تامر 
السيد ومصطفى طالب وأضاع 
الكندري،  علي صبحي وانور 
ليحتكم الفريقان الى ركلة واحدة 
الطريجي،  لكل فريق، واضاع 
ليضيع بعدها رأفت، ثم سجل 
الفرهود وعادل النتيجة تامر، 
وس���جل حيات قبل ان يضيع 
طال���ب الركل���ة الثامنة ليفوز 

الشامية 6-7.
وفي املباراة الثانية، ساهم 
تدني اللياقة البدنية في استمرار 
العبو اخلليج للكابالت في مجاراة 
خصمه النظاراتي حسن، وانهار 
الفريق في الشوط االضافي االول 
بعد ان مني مرماه ب� 3 اهداف في 
اقل من 4 دقائق، وعجز الفريق 
في الشوط االضافي الثاني عن 
تقليص النتيج���ة بعد ان دب 

اليأس الى نفوس العبيه.
وب���دأت املب���اراة قوية من 
الطرف���ني، وض���رب العب���و 
النظاراتي بسرعة بعد ان سجل 
هدفا س���ريعا عن طريق هاني 
عبدالرحمن في الدقيقة الثانية، 
فيما كانت األفضلية في الشوط 
الثاني لفريق النظاراتي وشن 
عددا م���ن الهجمات على مرمى 

خصمه.

التعادل، ليزيد العب الشامية 
عبدالرزاق االنصاري من معاناة 
فريقه بعد ان نال اإلنذار الثاني 
بسبب احتجاجه، ليحصل بعدها 
الطريجي على ركلة جزاء سجل 
منها التعادل قبل نهاية الشوط 

بدقيقتني.
الترجيحية  ال���ركالت  وفي 
سجل للشامية الطريجي، فهد 
الفرهود، محمد حيات، وعبداهلل 
القبندي، واضاع عبداهلل البسام 
وسالم الصميعي، فيما سجل 

بالدعية، وبالفعل جاء محمد ومعه 
ش���قيقه الى صالة الشهيد التي 
تستضيف املباريات، فالتقى بهما 
مدير الدورة حسني غامن وعرف 
منهما ولع محمد بالكرة ورغبته 
في املش���اركة في مسابقة حوش 
العارضة، فما كان من مدير الدورة 
اال االستجابة الفورية ووجه بروح 
االبوة دعابة الى الفتى الضرير بانه 
واثق من فوزه وجناح تسديده، 
وعندما جاء موعد املسابقة التقاه 
عضو اللجن���ة املنظمة االعالمى 
محمد املسند الذي اصر على ان 
امللعب  يصاحب محمد جابر في 
ليشرح له تفاصيل امللعب ويوضح 
له ش���كل املرمى ومكان القائمني 
والعارضة، وحقق الفتى مبتغاه 
وسدد كراته وسط تشجيع رائع 
من جمه���ور الروضان، وبعد ان 
انتهى من مس���ابقته توجه اليه 
اللجن���ة املنظمة للدورة  رئيس 
خال���د الروضان وقدم اليه هدية 
خاصة فادخل السرور الى نفس 
الفتى الضرير، واسرع نائب رئيس 
الدورة عبداهلل الروضان وقدم الى 
محمد وشقيقه فانيلتني عليهما 
شعار الدورة تقديرا حلضورهما 
ولش���جاعة محم���د. محمد جابر 
العنزى عم���ره 15 عاما ويدرس 

في الصف التاسع.

البصر من ان يحب الكرة ويعشقها 
معتمدا على الصوت الذي يأتيه 
من املذياع أو التلفزيون وصراخ 
اخوانه عند مش���اهدتهم احدى 
املباريات، وكعادته جلس محمد 
جابر العنزي الى جانب اشقائه 
وهم يتابعون احدى مباريات دورة 
الروضان م���ن خالل التلفزيون، 
وانتبه الى وجود مسابقة خاصة 
للجمهور وهى حوش العارضة، 
فتمنى ان يناله احلظ ويش���ارك 
فيها فأفصح عن رغبته الى احد 
اش���قائه بذلك، فوعده ش���قيقه 
االكب���ر بأن يذهب ب���ه في اليوم 
التالى الى مكان دورة الروضان 

مواجه����ات مجموعة كامكو اليوم 
فيما يلتقي فريق املرحوم عبداهلل 
الصباح مع العرب����ي في املباراة 
االولى وفريق الشهيد فهد األحمد 
أمام فريق املرح����وم عبداللطيف 
الفضالة في املباراة الثانية.  ويعد 
كامكو من ضمن املرشحني حلصد 
اللقب.  ويتميز أداء أمير القلوب 
الهجوم����ي نحو مرمى  باالندفاع 
التحرك  املنافس وباجلماعية في 
والتصرف بالكرة، ويبدو أن امير 
العقبة األصعب  القلوب سيكون 
أمام كامكو للوص����ول الى املربع 
الذهبي. وسيكون فريق املرحوم 
عبداهلل الصب����اح الطرف األقرب 

أهداف عن طريق نواف العتيبي 
هدفني وسالم الهزاع هدف.

وكان الشهاب متأخرا حتى قبل 
نهاية املباراة بلحظات ولكن خبرة 
العبه العتيبي حافظت على امال 

الفريق في التأهل.
وانتهى الوقت االصلي للمباراة 
بثالثة اه����داف لكل فريق وتأجل 
احلس����م ال����ى ركالت الترجي����ح 
التي ش����هدت تركي����زا كبيرا من 

الالعبني.
وسجل للشهاب الرباعي سالم 
اله����زاع وص����الح امل����زن ونواف 
العتيب����ي واس����عد اجلمي����ل في 
حني س����جل لنظارات جميل فهد 

لتحقيق الفوز في مواجهة العربي 
الضيف اجلديد على الدورة، وكان 
فريق الصباح قد افتتح مبارياته 
في الدورة بالتغلب على نظارات 
حسن في واحدة من كبرى مفاجآت 
الدورة. وسيكون فريق املرحوم 
عبداللطي����ف الفضالة على موعد 
ثان ف����ي الدورة بع����د ان تخطى 
البلوشي بأربعة أهداف  ديوانية 
ولكن مهمت����ه هذه املرة لن تكون 
س����هلة في مواجهة فريق الشهيد 

فهد االحمد.

لفتة إنسانية

لم مينع���ه حرمانه من نعمة 

العتيبي ورابح العجمي وش����اكر 
املطيري واخف����ق محمد العجمي 
ليفوز الش����هاب باملباراة ويتأهل 

الى الدور املقبل. 
وحقق فريق الش����هيد مساعد 
الدوسري فوزه الثاني في الدورة 
الس����املية بهدفني  بتخطيه عقبة 
حمال توقيع عبداهلل جاسم ومحمد 
الصوفي في املباراة التي رجحت 
فيها اخلبرة كفة الدوسري ومنحته 

االفضلية طوال املباراة.

العربي يواجه الصباح

يدش����ن فريق كامكو مشواره 
مبواجهة أمي����ر القلوب في ختام 

املنيع صافرته معلنا انتهاء املباراة 
بالتعادل االيجابي بهدف لكل فريق 
ليتم اللجوء الى ركالت الترجيح. 
وسجل ملاجيك احمد املقهوي وعادل 
السيد فيما اخفق عبداهلل العنزي 
النصر لتنتهي  ومحمد هليل من 
املب����اراة بفوز ماجيك وتأهله الى 

الدور املقبل وخروج النصر.
وجاءت مواجهة نظارات جميل 
وديوانية ش����هاب قمة في االثارة 
والندية وحفل����ت بعدد كبير من 
االهداف، وخطف شاكر املطيري 
العب جمي����ل االنظار من اجلميع 
عقب تسجيله ثالثة أهداف هاتريك 
فيما جنح الشهاب في تسجيل ثالثة 

الشامية والنظاراتي حسن إلى نهائي »بوخمسين«

انطالق بطولة »فتيات القرين« يفوز بـ  »القدم النسائية«
المصارف الرمضانية

انطلقت بطولة املصارف 
الرمضاني���ة الثاني���ة لكرة 
الق���دم بحضور أمني الس���ر 
العام اسامة الرشيد وعضو 
مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة 
الرياضي���ة محمد امليل على 
صال���ة ثانوية احمد بش���ر 
الرومي بالدعية حيث توافد 
جمه���ور كبي���ر وق���د بدأت 
البطولة مبش���اركة 9 بنوك 
وشهد اليوم األول تنافسا قويا 
الفرق املشاركة وجاءت  بني 
اليوم األول  لق���اءات  نتائج 
البنك الصناعي  بفوز فريق 
أ عل���ى بنك اخللي���ج أ 0-3 
الكويت والشرق  وفوز بنك 
األوسط أ على بنك اخلليج ب 
3-0 وبيت التمويل الكويتي 
أ على بيت التمويل الكويتي 

ب 1-3.

اختتمت مساء االثنني املاضي على 
صالة نادي فتيات القرين منافسات كرة 
القدم وكرة الطاولة املقامة ضمن الدورة 
الرياضية الرمضانية النسائية الثالثة 
التي نظمته���ا جلنة املرأة والرياضة 
كما اختتمت األحد املاضي منافسات 
ألعاب القوى عل���ى ميدان ومضمار 
االحت���اد بكيفان واقيمت منافس���ات 
ألعاب القوى في مس���ابقات املضمار 
واملي���دان )60 و100 و200 و400 متر 
جري، باالضافة الى رمي الرمح، وقذف 
القرص، وإطاحة املطرقة، ودفع اجللة 

)3 و4 كغ( والوثب الطويل(.
ومتيزت منافس���ات ألعاب القوى 
بتقارب املس���تويات في املس���افات 
واألزمان، ففي سباق 60م جري احتلت 
العداءة شردة صالح املركز األول ونالت 

امليدالية الذهبية.
وفي سباق ال� 100م حققت الالعبة 
دالل عبداحملسن املركز األول وامليدالية 
الذهبية، وحققت العداء فنى املال امنيتها 

 عندم���ا زينت عنقها بذهبية س���باق
ال� 200 متر، محتلة املركز األول.

القدم  وش���هدت منافس���ات كرة 
)صاالت( الت���ي تواصلت على مدى 
يومني مواجهات مثيرة متيزت بارتفاع 
الفني لالعبات وباإلثارة  املس���توى 
والندي���ة، وظهر تف���وق فريق نادي 
فتيات القرين ومتكن من الفوز باملركز 

األول.
واس���فرت منافسات كرة الطاولة 
للسن العام عن فوز العبة نادي القرين 
مرمي س���ليمان باملركز األول ونالت 

امليدالية الذهبية.
بهذه النتائج أس���دل الستار على 
ال���دورة الرمضانية النس���ائية وقد 
حرصت خاللها الشيخة نعيمة األحمد 
رئيسة جلنة املرأة والرياضة الكويتية 
على متابعة الدورة وألعابها ومسابقاتها 
وقامت بتسليم الفرق الفائزة باأللعاب 
اجلماعية الكؤوس وامليداليات الذهبية 

والفضية والبرونزية.

أبوهاجر أخرج المصريين من »العتيبي«

من الالعبني صغار الس����ن الذين 
يتميزون مبه����ارات عالية ومن 
املمكن ان يكونوا نواة لفرقهم في 
املستقبل، مضيفا ان الدورة حتى 
اآلن تعتب����ر ناجحة من الناحية 
التنظيمية والتحكيمية حيث لم 

يشاهد أي احتجاج من الفرق.
ودع����ا الش����مري احلض����ور 
لالس����تمتاع بال����دورة والف����وز 
التي يقدمها  اليومي����ة  باجلوائز 

راعي الدورة صباح العتيبي.

من جهة اخرى قال العب فريق 
ابوهاجر فهد الشمري ان املباراة 
كانت من افضل املباريات مستوى 
حيث ميلك كل فريق العبني مميزين 
وأكبر دليل عل����ى ذلك وصولها 
الى ال����ركالت الترجيحية والتي 
ابتس����مت الى فريقه، مشيرا الى 
ان قوة الفرق املوجودة في الدورة 
ال تدع مج����اال للتوقع.  واضاف 
ان على كشافي االندية احلضور 
ومتابعة الدورة لوجود عدد كبير 

فقد كانت املباراة س����جاال بينهما 
ما ان يس����جل فريق يعود اآلخر 
ويتع����ادل حتى وصلت النتيجة 
3-3 ليحتكم الفريقان الى ركالت 
احلظ الترجيحية التي ابتسمت الى 
ابوهاجر 3-2 واهدته بطاقة التأهل 
الى ال����دور الثاني وكان الالعبان 
فهد الشمري ويحيى العنزي من 
فريق ابوهاجر سببا في ايصالها 
الى الركالت الترجيحية بعد ان قادا 

الفريق لتسجيل 3 اهداف.

ش����هد اليوم الثالث من دورة 
صباح عبداهلل العتيبي الرمضانية 
االول����ى لكرة الق����دم والتي تقام 
على ملع����ب جمعية املعلمني في 
الفحيحيل ندية واثارة، ففي اولى 
الدور  املواجهات ضمن مباريات 
االول متكن الساهر من الفوز على 
البلوشي بهدفني نظفني جاءا عن 
طريق جنم املب����اراة خالد مهدي 
والذي ارهق العبي البلوشي بفضل 
مهارته وحتركاته السليمة طوال 
شوطي املباراة. وفي املباراة الثانية 
متكن الشهيد حمود العنزي من 
الوصول الى ال����دور الثاني على 
حساب ميالن بعد الفوز عليه 1-3 
وكان محمد زيدان ويوسف علي من 
االسباب املباشرة في تأهل الشهيد 
بعد تألقهما وتسجيلهما لالهداف. 
وفي املواجهة الثالثة استطاع تركي 
اخلروج من مصيدة نواف عايد 
وتغلب عليه بشق االنفس 2-3 
وكان حلارس الفريق الفائز فواز 
احلربي دور كبير في التأهل بعد 
ان تصدى الكثر من هدف محقق 

كاد يخرج فريقه من الدورة.
وكعادتها منذ اليوم االول ال متر 
املباراة االخيرة مرور الكرام دون 
امتاع اجلماهير احلاضرة وكانت 
هذه املرة بني ابوهاجر واملصريني 

من الدورةلقطات

تس����تضيف ديوانية الروضان التي تبث  
يوميا على تلفزيون الوط����ن محمد كرم جنم 
العربي االس����بق لينضم الى فريق الديوانية: 
صالح العصفور وفواز بخيت واسامة حسني 
وحسني اخلضري وفي ضيافة اإلعالمي عبدالعزيز 

عطية.
نال جائزة أفضل العـب خالد الظفيري من الساملية   

ونواف العتيبي من ديوانية الشهاب وعادل السيد من 

ماجيك مشروب الطاقة فيما حرم حارس النصر محمد 
الظفيري من جائزة أفضل العب حلصوله على البطاقة 
الصفراء وحصل الالعبون الثالثة على أجهزة موبايل 

مقدمة من سامسونغ البابطني.
شاهد مباريات اليوم احلادي عشر للدورة   

الصربي غوران املدير الفني للمنتخب الوطني 
لكرة القدم ومساعده املدرب الوطني عبدالعزيز 

حمادة.


