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مهارة وقوة في املبارياتخالد الروضان يصافح روبرتو داليا

تأهل الخرافي والحميضي وظهور ثان لحيدريان في الروضان 

ضرب بق���وة فريق املرحوم 
عبداحملسن اخلرافي في االختبار 
األول له بدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان عندما اكتسح 
فريق شباب سلوى ب� 8 أهداف، 
فيما شهدت املباراة الثانية في 
ال���� 15 فوزا  منافس���ات اليوم 
ثمينا ملجموعة احلميضي على 
احلرب���اوي ب� 3 أه���داف لهدف 
وتخطي ديوانية الشهاب عقبة 
نادي الكويت ب� 5 اهداف مقابل 

 .3
وشهدت مباراة اخلرافي مع 
شباب سلوى تألقا الفتا للثنائي 
االيطالي ادريانو ودودو اللذين 
س���جال 7 من بني االهداف ال� 8 
للخرافي وجنح ادريانو اخلطير 
في تس���جيل 4 أهداف هاتريك 
لين���ال جائز أفض���ل العب في 
املباراة وقدم هذا الالعب مجموعة 
من االس���تعراضات التي نالت 

إعجاب اجلمهور.
ودخل ادريانو في صراع من 
نوع خاص م���ع مواطنه دودو 
خلطف لقب جنم الشباك حيث 
فرض الالعبان اس���لوبها الراق 

على مجريات املباراة وقادا فريق 
اخلرافي بسهولة لتجاوز فريق 

شباب سلوى. 
وتألق ايضا من فريق اخلرافي 
النج���م احمللي صال���ح حيدر 
املباراة  الذي سجل أحد أهداف 
وشكل ثالثيا مرعبا مع الثنائي 

االيطالي.
وفي املب���اراة الثانية تعامل 
فريق مجموعة احلميضي بجدية 
مع منافسه احلرباوي الذي قدم 

مستويات كبيرة في الدورة. 
وفي واحدة من أكثر مباريات 
الدورة اثارة أفلت فريق ديوانية 
النسخة  الشهاب وضيف بطل 
املاضية من كمني نادي الكويت 
وحسم املواجهة لصاحله ب�  5 

أهداف مقابل 3. 

العربي مع شباب الرميثية 

تشهد مجموعة كامكو اليوم 
الثاني للنجم االيراني  الظهور 
حيدريان مع فريق فيفا لالتصاالت 
وذل���ك عندما يواج���ه ديوانية 
املباراة  االبراهي���م في  عبداهلل 
الثانية  االولى وس���يلتقي في 

شباب الرميثية مع العربي وفي 
الثالثة فريق املرحوم احمد بن 
حسني الرومي مع فريق الشهيد 

فهد االحمد. 
وتتجه األنظار الى املواجهة 
االول���ى ملراقب���ة الالع���ب الفذ 
حيدريان الذي أصبح جنم الشباك 
االول من دون منازع لدى جمهور 
الروضان الذي يتعاطف مع هذا 
الالعب كثي���را وينتظره بفارغ 
الصبر ملشاهدة ابداعاته مع الكرة 
ومهاراته الفني���ة العالية التي 
ترهق املنافسني وتشكل مصدر 

إزعاج دائم طوال املباراة. 
وكان فيفا لالتصاالت قد افتتح 
مباريات���ه بفوز غير مقنع على 
فريق املرحوم اوس البناي بهدفي 

عادل توفيق وحيدريان.
وفي املباراة الثانية سيكون 
العربي عل���ى موعد متجدد مع 
اإلثارة والندية، فبعد ان فاز على 
فريق املرحوم عبداهلل الصباح 
يتطلع الى الف���وز الثاني على 
حساب شباب الرميثية الذي تأهل 
بدوره بفوزه على سامس���ونغ 

البابطني في لقاء الدور االول.

أما املواجهة الثالثة التي جتمع 
فريق الشهيد فهد األحمد مع فريق 
املرحوم احمد بن حسني الرومي 
فس���تكون متكافئة من الناحية 
الفنية لتعدد االوراق الرابحة في 
الفريقني ووجود رغبة مشتركة 
في حتقيق الفوز وعدم التنازل 

عنه.

روبرتو: نتطلع للمشاركة

أعلن روبرتو داليا مدير فريق 
نابولي االيطالي لكرة الصاالت 
ان هناك رغبة من جانب ناديه 
الكرة  في اس���تقدام جنل جنم 
األرجنتيني���ة مارادونا ليكون 
هدية نابولي الى جمهور دورة 

الروضان. 
الذي يزور  وكشف روبرتو 
الكوي���ت حاليا انه س���يجري 
اتص���االت مع جن���ل مارادونا 
للحصول عل���ى موافقته على 
احلض���ور مع فريق نابولي في 
الرابع عشر من الشهر اجلاري 
للمشاركة في املهرجان اخلتامي 
للدورة، مؤكدا انه في حال تعذر 
مجيء جنل مارادونا فإنه يعد 

باستقدامه في العام املقبل لكي 
يش���ارك مع فري���ق نابولي في 

منافسات الدورة. 
واكد روبرتو ان جنل مارادونا 
من افضل العبي الكرة الشاطئية 
في ايطاليا ومرش���ح للعب في 
الكالشيو االيطالي خالل املوسمني 

املقبلني.

المرابيط: عشقي األول

الالعب  أك���د  م���ن جهت���ه، 
الهولن���دي املغربي األصل زياد 
املرابيط انه س���عيد باملشاركة 
في دورة الروضان، وانه عندما 
جاء ال���ى الكويت لم يتوقع ان 
تكون الدورة مبثل هذا النجاح 
واإلقبال اجلماهيري، وقال: هذه 
هي املرة األولى التي آتي فيها الى 
الكويت، وفوجئت بوجود العبني 
أصحاب مستويات عالية ولديهم 
مهارات فردية ممتازة، والالفت 
للنظر ان اجلمهور فاهم ويعشق 
الكرة االستعراضية، وان الفرق 
املشاركة تضم محترفني أقوياء، 
والرغبة ف���ي الفوز عارمة عند 

اجلميع من دون استثناء.

نجل مارادونا مفاجأة نابولي لجمهور الدورة

أتوم يقلب الطاولة على دايكن في الحساوي مدريد يتخطى البرنس في »المهندسين« 

»الوطنية أ« يكتسح السيار في »الوطنية«

الجابرية تنطلق بـ 4 لقاءات
الش����يخ فهد اجلابر،  برعاية 
تنطلق عص����ر اليوم على صالة 
مدرس����ة فهد الدوسري مبنطقة 
اجلابرية دورة شهداء اجلابرية 
الرمضانية لكرة قدم ال� 4 للصاالت 
مبشاركة 32 فريقا، بحضور رئيس 
اللجنة املنظمة س����عيد أسيري 
ونائبه عباس دش����تي واملنسق 

العام محمد عيسى. 
اربعة لقاءات،  الي����وم  وتقام 
الش����هيد موس����ى  يلتقي فريق 
اش����كناني م����ع الش����هيد عباس 

الفودري، ويلعب الشهيد فيصل 
البحر مع الشهيد باقر املوسوي، 

وذلك ضمن املجموعة األولى.
ويلتقي ضمن املجموعة الثانية 
فريق الشهيدة سناء الفودري مع 
الش����هيد خليل البلوشي ويلعب 
الشهيد سامي العنزي مع فريق 

شهداء اجلابرية. 
وأعلن رئيس اللجنة املنظمة 
سعيد أسيري ان اللجنة ستنظم 
البراع����م للركالت  لذل����ك دورة 
الترجيحية مبش����اركة 32 فريقا 

وقد مت تخصيص جوائز للفائزين 
في دورة الكبار والبراعم وكذلك 
للجماهي����ر بص����ورة يومية من 
خالل الس����حب على اجلوائز في 
صالة فهد الدوسري مثمنا تعاون 
وزارة التربية مع ادارة اجلمعية. 
وذكر أسيري ان اللجنة املنظمة 
ح����ددت اربعة العبني من منطقة 
اجلابرية للمشاركة مع اي فريق 
في دورة الكبار والبقية من خارج 
املنطقة، واثنني من اجلابرية مع 

فريق البراعم.

رفض فريق أتوم اخلروج 
م���ن دورة املرحوم ش���مالن 
عبدالعزيز احلساوي الرمضانية 
لكرة القدم وأصر على تكملة 
مشواره في الدورة بعد أن حول 
تأخره في الشوط األول بهدف 
امام شركة دايكن الى فوز 1-2 
في الشوط الثاني بعد ان قدم 
عرضا جيدا، وتقدم دايكن بهدف 
عن طريق أحمد املقهوي، إال أن 
فريق أتوم نشط وحقق فوزا 
مس���تحقا عندما سجل هدفني 
صاعقني بواسطة سالم املكيمي 
وزميله علي الصراف في آخر 15 
ثانية من املباراة ليخرج فائزا 
2-1 ليصعد الى املرحلة الثانية 
من الدورة، ويودع دايكن بعد 

مشوار جيد وكانت املباراة قوية وساخنة وممتعة 
من الفريقني.

التسهيالت

وفاز فريق التسهيالت على فريق ديوانية شهاب 
برباعية مقابل ال شيء في مباراة حماسية اتسمت 
بالفرص الضائعة خاصة من فريق التس���هيالت 
الذي سيطر على املباراة منذ بدايتها وفاز بسهولة 
وسجل للفائز رمضان غريب هدفني في الشوط 
األول، ليضيف نفس الالعب بحرفته هدفني آخرين 
في الشوط الثاني لينهي التسهيالت املباراة بفوز 

مستحق وكبير.
وفي املباراة الرابع���ة تقابل الفراعنة والعالء 
واس���تمتع بهما اجلمهور حي���ث كانت من اقوى 
املباري���ات ومتكن العالء من تأكي���د أحقيته في 

املنافسة على لقب احلساوي بعد ان افترس خصمه 
بسداسية مقابل هدف واحد. وسجل جاسم املدخيل 
هاتريك للعالء، واض���اف زميله طارق اخلليفي 
هدفني، وس���جل عالء املوسوي الهدف السادس، 
بينما سجل هدف الفراعنة الوحيد احمد الهجان 

ليحفظ ماء وجه فريقه.
وكان من املفترض ان تقام املباراة الثالثة امس 
األول بني الشهيد جرمان املطيري وفونو لالتصاالت، 
اال ان وجود حالة وفاة بفريق جرمان حال دون 
وصول العبي الفريق إل���ى الصالة ليفوز فونو 

بثالثة اهداف طبقا للوائح الدورة.
واستمرت اللجنة املنظمة في إقامة مسابقة »صاد 
الطير« التي نظمتها هذا العام حيث يسدد كل العب 
ثالث مرات في محاولة الصطياد »الطير األصفر«. 
إلى ذلك تنطلق اليوم جولة جديدة من املنافسات 

املثيرة في الدورة حيث تقام 4 مباريات.

تصاعدت وتيرة املنافس����ة بني الفرق املشاركة 
في دورة املهندس����ني الرمضانية لكرة القدم، التي 
تنظمها جمعية املهندسني الكويتية، فقد شهد اليوم 
الراب����ع من البطولة تأهل 6 ف����رق للدور ال� 32 من 
ال����دورة، فاز في املباراة االول����ى فريق مدريد على 
فريق البرنس بثالثة أهداف مقابل هدفني بالركالت 
الترجيحية بعدما انته����ى الوقت األصلي بالتعادل 

االيجابي بهدفني لكل منهما.
وتكرر سيناريو الركالت الترجيحية في املباراة 
الثانية التي جمعت فريق املرحوم حمد الس����محان 
وفريق ديوانية الس����رحان واس����تطاع االول انهاء 
النتيجة لصاحله بأربعة أهداف مقابل ثالثة بعدما 
انتهى الوقت األصلي للمب����اراة بالتعادل االيجابي 

بهدفني لكل منهما.
وفي اللقاء الثالث هز فريق نواف دشتي شباك 
فريق عي����ال الفريج بأربعة أه����داف مقابل هدفني 
في مباراة س����يطر فيها فريق دش����تي على معظم 

مجرياتها.
أما في املباراة الرابعة فقد تكرر نفس املشهد الذي 
 guess« ش����هدته املباراة األولى والثانية وفاز فريق
who win« على فريق الشهيد مسحل السرهيد بسبعة 
أهداف مقابل ستة أهداف بعدما انتهى الوقت االصلي 

للمباراة بالتعادل بأربعة اهداف لكل منهما.
من جهة أخرى اكتس����ح فري����ق االزوري فريق 
أكادميية انس����بور بس����تة أهداف مقابل هدفني بعد 
مباراة شهدت سيطرة تامة على الكرة لفريق االزوري 

خالل اللقاء اخلامس هذا اليوم.

وفي ختام مباريات اليوم الرابع فاز فريق مهندس 
قط����اع النفطي على فريق ش����باب االندلس بأربعة 
أهداف مقابل هدف ليحفظ ب����ه فريق االندلس ماء 
وجهه بع����د املواجهة احلادة مع فريق النفطي على 
الرغم من طرد حارس مرماه خالل الدقائق األخيرة 

من الشوط األول.
وكانت مباريات اليوم الثال����ث من البطولة قد 
اختتم����ت بفوز فريق د.بادي عل����ى فريق الوطنية 
بثالثة أهداف دون مقابل، فيما اكتس����ح في املباراة 
الثانية فريق املرحوم بدر الزامل فريق الواحة بخمسة 

أهداف نظيفة. 
وفي اللقاء الثالث هز فريق ديوانية فهد العتيبي 
شباك فريق البترول الوطنية ست مرات في مباراة 
شهدت سيطرة تامة للعتيبي، كما تألق في املقابل 
حارس مرمى البترول يوسف منصور والذي أنقذ 
مرماه من عدة أهداف محققة كانت ستوسع الفارق 

ألبعد من ذلك.
في املقابل اجتاز فريق املرحوم عبداهلل الشمروخ 
فريق املرحوم درويش العرادي بالفوز عليه بخمسة 
أهداف لهدف، فيما أظهر فريق جنوا في اللقاء اخلامس 
أنه من الفرق املرشحة بقوة لنيل البطولة، حينما أبرز 
العبوه مهاراتهم العالية وأداءهم املمتع الذي أسعد 
اجلمه����ور احلاضر في أرض امللعب بعدما فاز على 

فريق العنزي بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
أم����ا اللقاء األخير في اليوم الثالث للبطولة فقد 
جمع فريقي دايس الدوسري والشهيد فوزي العبد 

اجلليل وانتهى بفوز األول بثالثية نظيفة.

تتواصل في ال� 3:30 عصر 
اليوم منافسات بطولة الوطنية 
لالتصاالت العاشرة خلماسيات 
كرة القدم داخل الصاالت في 
يومها الثالث والتي تستضيفها 
صال����ة عبدالعزيز اخلطيب 

بالنادي العربي.
ومن املنتظر ان تقام اليوم 
3 لق����اءات ضمن منافس����ات 
املجموعة االولى يجمع األول 
فريقي احمد بن حسني الرومي 
واجلوازات، وتليه مباراة فونو 
وديوانية خالد الغامن، وتختتم 
مباريات اليوم بلقاء الرميثية 

والبنك الصناعي.
وكانت منافسات البطولة 

انطلقت عصر امس االول بإقامة 3 لقاءات حيث 
اكتسح فيها الوطنيه »أ« فريق عبداهلل السيار 
بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد بينما انتزع 
اشرفي فوزا مهما من ال ليغا الكويت ب� 3 اهداف 
مقاب����ل هدف واحد واختتم اليوم االول مبباراة 
البنك التجاري واس����يج والتي انتهت لصالح 

االخير ب� 4 أهداف دون رد.
وخطف محترفو فريق الوطنية »أ« املصريني 
جهاد عرفة وامين ابراهيم وخالد محمود وإسالم 
محمد األضواء في لقائهم االول ضمن منافسات 
البطول����ة خاصة األخير ال����ذي جنح في إحراز 

س����وبر هاتريك »5« أهداف بينما احرز كل من 
امين ابراهيم وخالد محمود الهدفني الس����ادس 

والسابع.
اما آخر لقاءات اليوم االول لبطولة الوطنية 
لالتصاالت العاشرة خلماسيات كرة القدم فقد شهد 
ظهورا قويا لفريق اسيج مع انطالق املنافسات 
خاصة بعد اقصائه البنك التجاري ب� 4 اهداف 
نظيفة جاءت مبعدل هدف في الشوط االول عن 
طريق مهدي دورق����ي بينما اضاف كل من علي 
بوشهري وعباس خضير وفهد سعيد 3 اهداف 

اخرى خالل الشوط الثاني من اللقاء.

مشاري النوبي ينفرد مبرمى خيطان

»يد« نصير تقبض على خيطان في الشحومي 

متكن فريق حملة نصير من حتقيق فوز كبير 
على خيطان )أ( بنتيج����ة ثقيلة 8-18 )4-10( 
ليقصي فريق خيطان )أ( ويتأهل لدور ربع النهائي 
من بطولة احملامي احمد الشحومي الرمضانية 

االولى لكرة اليد.
دانت السيطرة لفريق حملة نصير منذ البداية 
واتضح عدم مقدرة خيطان )أ( على مجاراتهم 
بسبب تفوق فريق حملة نصير بدنيا وتكتيكيا 
االمر الذي اعطاهم االفضلية املطلقة طوال شوطي 
اللقاء، ومتيز فريق حملة نصير بصالبة دفاعه 
بوجود املتألق ه����ادي نصير في حني لم يغفل 
فريق نصير واجبات����ه الهجومية واعتمد على 
سرعة تطبيق الهجمات عن طريق الفاست بريك 
ليص����ل في الدقيقة 6 الى النتيجة 6-0 وحاول 
العبو خيطان مجاراة خصومهم لينتهي الشوط 

بنتيجة 4-10.
ومع بداية الش����وط الثاني غير العبو حملة 
نصير طريقة دفاعهم الى 4-2 واستمروا على 
نفس النهج واألداء ولم يتأثروا بإيقاف مشاري 
النوبي وصالح املوس����وي في الدقيقة 5 عندما 
كانت النتيجة تشير لصاحلهم 12-6، كما جتدر 
اإلش����ارة الى متيز حارس مرمى حملة نصير 
س����ليمان مزعل الذي ظهر مبس����توى رائع في 
اللقاء وذاد عن مرماه ببسالة األمر الذي أحبط 

العبي خيطان )أ( كثيرا.

مثل فريق حملة نصير كوكبة من جنوم نادي 
اليرموك والقادس����ية ابرزهم مطلق الدوسري 
ونصير نصير ومشاري النوبي وصالح املوسوي 
وعبداهلل نصير ومن القادسية طالل فيروز وهادي 
نصير وحارس املرمى سلمان مزعل. فيما مثل 
فريق خيطان )أ( العبو الفريق االول في نادي 
خيطان مثل عبدالعزيز الشيحة ومحمد شرمي 
وضاري احلملي وإبراهيم الشرجي واحلارس 
يوس����ف مدوه ومنص����ور ف����رج وعبدالعزيز 

الفيلكاوي.
وفي اللقاء الثاني متكن فريق سالم انس من 
هزمية فريق املرحوم سالم الفقعان بنتيجة 15-17 

)11-5( بعد مباراة جيدة املستوى.
بدوره أش����اد املدرب الوطني نواف الفضلي 
بفك����رة إقامة بطولة رمضانية لكرة اليد كونها 
غريبة، وغير مألوف ان تقام دورة رمضانية في 
غير لعبة كرة القدم كما أنها فرصة رائعة للكثير 

من العبي األندية لكي يلعبوا جنبا الى جنب.
وشكر الفضلي النائب السابق احمد الشحومي 
على مبادرته في تنظيم هذه الدورة موضحا أنها 
ليست غريبة علية فهو ابن كرة اليد واحمد اكثر 
احلراس متيزا في الكويت حينما كان العبا في 
الس����املية واملنتخب الوطني، كما شكر االحتاد 
على تعاونه وتسخير إمكانياته في إجناح هذه 

البطولة.

تأهل إلى الدور ربع النهائي

تسليم اجلائزة لفائز صغير

أحد الفرق املشاركة مع منظمي الدورة

محاولة لالنطالق بالكرة

رقصة هوائية بالرأس

انطالق دورة بيان 

السالم الى ربع نهائي معرفي 

انطلقت دورة جمعية بيان التعاونية الرمضانية لكرة القدم التي تستمر 
ملدة ستة أيام ويتنافس فيها 64 فريق على مالعب ساحة بيان.

واشار صالح العازمي رئيس قسم اخلدمات والفروع وسكرتير عام 
الدورة عقب إجراء القرعة، إلى أن األدوار التمهيدية بدأت بتقسيم الفرق 
املشاركة إلى أربع مجموعات، حيث مت لعب وبشكل مكثف 16 مباراة في 
يومي اجلمعة وأمس السبت على ملعبني بلجنة حكام دولية مرشحة 
من قبل االحتاد الكويتي، وتستمر املنافسات لليوم الثالث على التوالي، 
حيث تلعب الفرق 8 مباريات وغدا اليوم الرابع أربع مباريات ثم مباراتني 
لكل مجموعة ثم الدور قبل النهائي حتى يتم الوصول للمباراة النهائية 
لتحديد الفائز بكأس الدورة، مؤكدا أن اللجنة املنظمة بالتنس����يق مع 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية ياس����ر الكندري وأعضاء املجلس املوقر 
أمتت استعداداتها إلجناح الدورة في نسختها التاسعة، وتتواجد يوميا 
مبالعب املباريات وحتظى الدورة بإقبال جماهيري منقطع النظير من 

أبناء بيان وجماهير ومحبي رياضة كرة القدم.

اختتم الدور الثاني من دورة معرفي الرمضانية الرابعة لكرة القدم 
على ملعب معرفي في املنصورية حتت رعاية ش���ركة شراع إلدارة 
املشاريع وكان اول املتأهلني الى الدور ربع النهائي ديوانية الصفار 
بعد ان اخاف فري���ق املرعب بهدف دون رد في مباراة متكافئة لكن 
الصفار حس���مها قبل النهاية بدقائق، وفي املباراة الثانية لم يرض 
فريق تاج هوير برمي التاج وتسليمه الى دنبوه بعد ان كانت املباراة 
متجهة الى ركالت احلظ الترجيحية ليسجل هدف الفوز في اللحظات 
االخيرة وتنتهي املب���اراة لصالح هوير  2-1 ليلتقي في الدور ربع 
النهائي مع الصفار، وفي املواجهة الثالثة اس���تطاع السالم اخلروج 
بأقل اخلس���ائر من دفعة 14 وهزمه 2-1 كان فيها جنم املباراة هاني 
تركي الذي امتع اجلماهير احلاضرة وقاد فريقه الى الفوز وفي آخر 
مباريات اليوم وكبرى املفاجآت خرج فريق مرداس من الدورة بعد 

خسارته الكبيرة من شباب الساملية 3-1.
وبعد ختام الدور الثاني قال عضو اللجنة االعالمية يوسف معرفي 
ان املواجهات في هذا الدور شهدت قوة واثارة من جميع الفرق وكانت 
بها مفاجآت عديدة بخروج فرق مرش���حة ووصول آخرين لم تكن 
ضمن احلس���بة مؤكدا ان املنافسات ستشتد في الدور ربع النهائي 

لوصول نخبة من الفرق الى هذا الدور.


