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يونستيل والكابالت وأمريكانا على موعد مع التأهل اليوم

أطاح الس����د القط����ري بفريق 
الوطنية لالتص����االت حامل لقب 
النس����خة قبل املاضية من دورة 
املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
لك����رة الصاالت عندم����ا فاز عليه 
بثالثية نظيفة في قمة منافسات 
اليوم الس����ادس عشر الذي شهد 
كذلك بداية قوي����ة البيات بفوزه 
عل����ى الدعية بثالث����ة أهداف كما 
تخطى كاظمة عقبة اجلهراء بثالثة 
لهدفني. وقدم السد القطري واحدة 
من أفضل املس����تويات في الدورة 
وكان الط����رف االفض����ل واألكثر 
وصوال وخطورة على املرمى في 
مواجهته مع االتص����االت ولعب 
النجم البرازيلي البارع رودريغو 
دورا كبيرا في ترجيح كفة السد 
من خالل تسجيله الهداف فريقه 

الثالثة احدها من ركلة جزاء.
وكان رودريغو الفارق بني السد 
والوطنية فمهاراته الفنية الفائقة 
في التحرك بالكرة واملراوغة وفتح 
ثغرات في دفاع املنافس جعلت من 
مهمة السد في حتقيق الفوز شبه 
سهلة على الرغم من قوة املنافس 

وهو الوطنية لالتصاالت ولم يكن 
هناك صوت يعلو على صوت واداء 
النجم رودريغو الذي تالعب مبفرده 

بالعبي الوطنية.
الوطنية  املقاب����ل خي����ب  في 
ظن جمهور الدورة الذي رش����حه 
للوصول الى األدوار النهائية في ظل 
اعتماده على نفس العناصر التي 
قادته للقب في العام قبل املاضي 
وحتديدا الثنائي املصري الذهبي 
أمي����ن إبراهيم امللقب بزيدان كرة 
الصاالت وخالد محمود باالضافة 
الى س����مير عبدالرؤوف ولكن لم 
يصمد الوطنية طويال امام مهارات 
رودريغ����و وإمكانات بقية العبي 
الكبيس����ي وإبراهيم  السد محمد 
النجار واحملترفني املصريني محمد 

إسماعيل وعمرو محسن. 
وبهذا األداء املتميز فان الس����د 
عازم عل����ى تعوي����ض الصورة 
املتواضعة التي ظهر عليها في العام 
املاضي واملنافسة على اللقب خاصة 
انه م����ن الفرق القالئل في الدورة 
التي جتيد التحكم في ايقاع املباراة 
مستفيدا من خبرة مدربه البرازيلي 

الذي يدير الفريق من خارج اخلط.
وأمتع السد جمهور الدورة بإمكانات 
العبيه العالية ويبدو انه سيكون 

احد اضالع املربع الذهبي.
اما الوطنية فخروجه من الدور 
الثاني لم يكن مفاجأة في ظل األداء 
املتواضع للفريق في مباراته امام 
السد وإصرار العبيه على اللعب 
الفردي الى جانب تأثر األداء العام 
بخروج الالعب سمير عبدالرؤوف 
لإلصابة وعدم انس����جام الالعب 
املص����ري احمد يس����ري مع بقية 
الالعبني، وخروج امين ابراهيم من 

املباراة في نهاية شوطها االول.
وحلق ابيات بركب املتأهلني الى 
الدور التال����ي بفوزه على الدعية 
ال����ذي تأخ����ر كثيرا بع����د انتهاء 
الش����وط االول بالتعادل السلبي 
في ظل جناح العب����ي الدعية في 
فرض رقابة لصيقة على محترف 
ابيات اإليراني زهير ثاني أفضل 
العب صاالت في ايران بعد النجم 

األسطوري حيدريان.
وفي املباراة األخيرة أنهى كاظمة 
مغامرة اجلهراء في الدورة واقصاه 

م����ن الدور الثاني بعد ان حس����م 
البرتقالي النتيجة لصاحله بثالثة 
اهداف مقابل هدفني في املباراة التي 
شهدت تألق العب كاظمة احمد بن 
بحر الذي نال جائزة أفضل العب في 
املباراة. وكان اجلهراء ندا لكاظمة 
طوال شوطي املباراة اال ان خبرة 
العب����ي كاظمة منحتهم االفضلية 

في النهاية. 
أمريكانا  وتدخ����ل مجموع����ة 
مرحلة احلسم اليوم بإقامة ثالث 
مباريات يلتقي في األولى شركة 
فونو م����ع اخلليج للكابالت وفي 
الثانية فريق الشهيد عبداهلل العمر 
في مواجهة يونستيل ويصطدم 
في املواجهة الثالثة فريق املرحوم 
حسن كمال مع أمريكانا. وحتظى 
مباراة الكابالت مع فونو مبتابعة 
جماهيرية واعالمية كبيرة خاصة 
ان الفريقني من املرشحني لنيل اللقب 
فالكابالت كشف عن قدراته الفائقة 
بالفوز على ديوانية الفليج بهدفني 
في املباراة التي شهدت تألقا الفتا 
لنجوم أزرق الصاالت الذين يلعبون 
للكابالت وبرز منهم جنم الفريق 

احمد العصفور الذي صنع الهدفني 
واره����ق املدافعني الى جانب حمد 
العثمان صاحب الهدف االول وسالم 
امان مسجل الهدف الثاني. ويتميز 
أداء الكابالت باجلماعية والتنظيم 
اجلي����د داخل امللعب والتحكم في 
ايقاع املباراة بالطريقة التي يريدها 
ويتقونها العبوه املتخصصني في 
لعبة كرة الصاالت. أما فونو فنجح 
في تخطي عقبتي القادسية وحمامة 
السالم بالفوز بثالثة أهداف على 
األول وبهدفني على الثاني ويدين 
الفريق بهذا الفوز حملترفه املصري 
جهاد عرفة الذي سجل ثالثة من 
بني أهداف الفريق اخلمسة، ويضم 
كذلك فونو احملترف املصري الثاني 
محمد جميل الى جانب العديد من 

العناصر احمللية املتميزة. 
وف����ي اللقاء الثاني س����يكون 
الطرف األقرب للتأهل  يونستيل 
ف����ي مواجهة  التالي  ال����دور  الى 
فري����ق الش����هيد عب����داهلل العمر 
وكان يونس����تيل افتتح مبارياته 
في املجموعة بالفوز على اليوسف 

بستة أهداف نظيفة .

ويعتمد يونستيل على الثنائي 
اإليراني احملت����رف مجبتي معني 
ومحسن زادة حيث سجل الالعبان 
أربعة أهداف في تلك املباراة فيما 
س����جل النجم احمللي فادي أنور 

هدفني وكان من جنوم املباراة.
أما العمر فقد تأهل الى هذا الدور 
بعد فوزه على اجلوازات في واحدة 
من كبرى مفاجآت الدورة بأربعة 

أهداف مقابل هدفني.
وفي املواجهة الثالثة سيكون 
جمهور الروضان على موعد متجدد 
مع محترف����ي أمريكانا املصريني 
الذين ضربوا بق����وة في الظهور 
االول لهم بع����د فوز فريقهم على 
فريق املرحوم حامد املسباح بتسعة 
أهداف وه����ي النتيجة االكبر في 

الدورة منذ انطالقتها هذا العام.
ولن تكون مهمة أمريكانا سهلة 
امام فريق املرحوم حسن كمال الذي 
لفت األنظار اليه بشدة في مباراته 
األولى التي فاز فيها على ديوانية 
السهيل بستة أهداف حملت توقيع 
حمد البلوش����ي وعبداهلل سبتي 

وعلي ابل ونايف شجاع.

الوطنية يتعثّر أمام السد وكاظمة ينهي مغامرة الجهراء في الروضان

الكبيسي: السد يتطلع للقب

أبوالقمصان: تنظيم جيد

أبدى محمد الكبيس����ي قائد السد القطري سعادته بفوز فريقه على 
الوطنية لالتصاالت احد املرشحني للقب في الظهور االول لفريقه بالدورة 
في الس����نة الثانية على التوالي. وأكد ان فريقه يتطلع للقب وإلرضاء 
جمهور الدورة من خالل تقدمي مستويات فنية راقية. واضاف ان السد 
توج بطال للدوري القطري لكرة الصاالت في املوسمني املاضيني ويقترب 
من املشاركة في دوري ابطال آسيا.  واوضح الكبيسي ان السد القطري 
يضم بني صفوفه الالع����ب البرازيلي رودريغو والثاني املصري عمرو 
محسن ومحمد اسماعيل، مش����يدا بأجواء الدورة التي وصفها بأفضل 

الدورات الرمضانية التي شارك فيها.

يشارك جنم منتخب مصر لكرة الصاالت وائل أبو القمصان احملترف 
في صفوف الريان القطري مع فريق أمريكانا مؤكدا انه سمع كثيرا عن 
دورة الروضان ولم يكن يتوقع ان حتظى مبتابعة جماهيرية وإعالمية 
كالتي ش����اهدها على أرض الواقع. وأكد انه رفض الكثير من العروض 
للمش����اركة في بعض الدورات مفضال اللعب في الروضان واالستمتاع 
بأجوائه����ا الرائعة التي علم عنها من زمالئه الذين ش����اركوا كثيرا في 
الدورة وأش����ادوا بتنظيمها وبجمهورها الكبي����ر الذي ينحاز دائما الى 

أصحاب املواهب.

الوحدة يفوز على الدويسان ويتأهل في الحساوي
تكاتف الوح����دة وحقق فوزا 
الدويس����ان  كبيرا على ديوانية 
8-0 ليصع����د الى ال����دور ال� 32 
لدورة املرحوم شمالن عبدالعزيز 
احلساوي الرمضانية لكرة القدم 
املقامة عل����ى صالة فجحان هالل 

املطيري بنادي القادسية.
س����جل للفائز مؤيد مصطفى 
)هاتريك( ومثل����ه حلمي محمد 
وهدف حملمد نصار، ورفع مصطفى 
رصيد أهدافه الش����خصية الى 4 
أهداف بعد ان سجل الهدف الثامن 
في الشوط الثاني لتنتهي املباراة 
ب� 8 أهداف للوحدة مقابل ال شيء 
للدويسان الذي ودع الدورة بنتيجة 

قاسية.
وتقابل في املباراة الثانية فريق 
ريتز مع فريق الطرف األغر وكانت 
البداية، وتقدم  مباراة قوية منذ 
الطرف األغر بهدف س����ريع بقدم 
ابراهيم مراد ليتبعه مانع راشد 
بالهدف الثاني مباش����رة، وشدد 
الطرف األغر قبضته على املباراة 
ليسجل إبراهيم مراد الهدفني الثالث 
والرابع بسهولة لينتهي الشوط 

األول برباعية.
وواصل الفائز تفوقه في الشوط 

تختتم اليوم الثالثاء بطولة 
معرفي الرمضانية الرابعة لكرة 
الق���دم على ملع���ب معرفي في 
املنصورية حتت رعاية ش���ركة 
شراع إلدارة املشاريع وسيكون في 
حفل اخلتام مفاجآت للجماهير، 
كما ستتخلل احلفل فقرات عديدة 
منها اقامة مباراة استعراضية بني 
براعم املنصورية وابناء معرفي 
قبل النهائي والذي س���يحضره 

مختار منطقة املنصورية.
وكان���ت نتائج ال���دور ربع 
النهائي اس���فرت ع���ن وصول 
تاج هوير ال���ى نصف النهائي 
بعد اكتساحه لديوانية الصفار 
القوي بثالثية نظيفة كما استطاع 
شباب الساملية العبور بصعوبة 
من الس���الم بعد جهد كبير ولم 
يحسم اال بالركالت الترجيحية 
2-1 بع���د انتهاء الوقت االصلي 
بالتعادل السلبي 0-0. وكعادته 
ضرب بقوة في املواجهة الثالثة 
ديوان الزلزلة واكتس���ح مرمى 
دنبوه ب� 3 اهداف بعد مباراة امتع 
بها ابناء الزلزلة اجلمهور احلاضر 

بلمسات فنية رائعة.
وفي آخر املواجهات لم يستغل 

بهدف عن طريق محمد الظفيري 
ليحافظ د.نشأت على تقدمه حتى 

نهاية املباراة.
ويستمر فاصل اإلثارة واملتعة 
اليوم بإقامة 4 لقاءات في الدورة 
أقواها املباراة الرابعة التي جتمع 
فريق الشركة الوطنية لالتصاالت 
مع فريق احتاد الش����رطة، حيث 
يس����عى كل فريق للفوز والتقدم 
خطوة قوية ف����ي الدورة خاصة 
ان كل فري����ق يعتب����ر عقبة أمام 

اآلخر.
ويلع����ب في املب����اراة األولى 
الشامية مع املرحوم على النجار 
في ال� 3:30 عص����را، فيما يلعب 
الثانية مؤسسة بيال  في املباراة 
روزا مع الصفار في الوقت الذي 
دخلت فيه الدورة مرحلة مثيرة 
مع اقتراب األدوار احلاسمة وتأهل 
الفرق القوية التي أكدت علو كعبها 
في املباري����ات التمهيدية في كل 
مجموعة. وأكد احلكم الدولي فاضل 
بوفتني ان املباريات تسير بصورة 
جيدة حت����ى اآلن دون وجود أي 
مشاكل أو احتجاجات من الفرق 
املشاركة ما يدل على جناح كامل 

للدورة.

جمعت د.نش����أت وفريق الشهيد 
حمود العن����زي اثارة غير عادية 
دون  األول  الش����وط  وانته����ى 

أهداف.
وفي الشوط الثاني تقدم نشأت 

الثاني وسجل هدفا خامسا بواسطة 
مانع دواس، وسجل للخاسر هدفني 
عن طريق أمين الشبراوي لتنتهي 

املباراة 5-2 للطرف األغر.
التي  الثالثة  املباراة  وشهدت 

فريق املرحوم احمد عباس النقص 
العددي في صف���وف اجلوهرة 
القابض���ة من���ذ بداي���ة املباراة 
وخسرها بركالت الترجيح 3-2 
بعد التعادل سلبا ورغم النقص 

العددي للجوه���رة اال انه ظهر 
مبستواه املعهود وكاد يخطف 
املباراة كما انه اضاع العديد من 

الفرص.
وقال مش���رف الدورة احمد 

معرف���ي ان املباري���ات لم تكن 
سهلة رغم النتائج الكبيرة والتي 
وصلت للثالثة بس���بب اندفاع 
اخلاسر الى الهجوم ما ادى الى 
تلقي شباكه الى االهداف مشيرا 
ال���ى ان الالعب���ني كانوا جميعا 
ابطاال في الدورة بسبب التزامهم 

باألخالق الرياضية.
ودع���ا معرف���ي اجلمه���ور 
الى حض���ور املب���اراة النهائية 
واالس���تمتاع بها كون الفريقني 
الواصلني س���يكونان من نخبة 
الفرق ف���ي الدورات الرمضانية 
وسيقدمان كل ما لديهما من مهارة 
وفنيات عالية مضيفا ان اللجنة 
املنظمة للدورة اعدت جوائز قيمة 
للفرق الفائزة وكذلك جائزة افضل 

العب وافضل حارس.
ومتنى معرفي ان ينتهي اليوم 
اخلتامي بفرحة كبيرة للفريقني 
ألنه ال يوجد خاسر الن الغرض 
الش���باب  ال���دورات جتمع  من 
الرياضي في دورة واحدة، متمنيا 
التوفيق للجنة املنظمة برئاسة 
داود معرفي بتحقيق املزيد من 
النجاحات بعد النجاح الكبير في 

هذه الدورة.

مباراة استعراضية في ختام دورة معرفي

بحضور راعي الدورة النائب الصيفي

متكن الوطنية لالتصاالت من خطف لقب بطولة شبكة 
العجمان الرمضانية الثانية لكرة القدم حتت رعاية النائب 
الصيفي مبارك الصيفي التي اقيمت على صالة نادي الساحل 
وحق����ق الوطنية الفوز بصعوبة عل����ى بنك اخلليج 0-1 
وسط حضور جماهيري كبير مأل الصالة وبحضور راعي 
الدورة الصيفي مبارك الصيفي وكانت املباراة سجاال بني 
الفريقني وحسمها فيصل مستكي بتسجيله هدف املباراة 
الوحيد ولم يس����تغل بنك اخلليج طرد العب الوطنية في 

الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز الوطنية. وقبل املباراة 
اقيمت مباراة استعراضية بني قدامى الساحل واملسؤولني 
على موقع شبكة العجمان وانتهت بفوز االخير 2-0، كما 
مت ع����رض فاصل من املهارة لبراعم من احتاد الكراتيه في 
لعبة الكاتا القى استحسان اجلماهير كما كانت هناك جوائز 
قيمة مقدمة من اللجنة املنظمة وكانت عبارة عن البتوبات 
وتلفونات نقالة حديثة. وبعد اخلتام قام راعي الدورة النائب 
الصيفي بتكرمي الفرق الفائزة، كما كرم اللجان العاملة من 

حكام ورجال اعالم وجلنة منظمة وشكرهم على جهودهم 
الكبيرة. من جهته اش����اد رئيس اللجن����ة املنظمة للدورة 
محمد العجمي باملستوى الكبير الذي ظهر عليه الفريقان 
في املباراة النهائية، مش����يدا مبس����توى التحكيم بالدورة 
طوال املباريات. وشكر العجمي راعي الدورة الصيفي على 
الرعاية الكبيرة واملميزة للدورة ماديا ومعنويا ومتابعة 
لألحداث بنفسه، ووعد العجمي الفرق واجلماهير باملزيد 

من املفاجآت خالل الدورات املقبلة.

الوطنية لالتصاالت بطاًل لدورة العجمان
بيت التمويل يفوز ببطولة المصارف

اختتمت البطولة الرمضانية 
الثانية التي نظمها نادي مصارف 
الكويت على صالة ثانوية أحمد 
بشر الرومي، والتي شارك فيها 
جمي���ع البنوك بحض���ور نائب 
رئيس مجلس إدارة نادي املصارف 
محمود بستكي، وفي ختام البطولة 
اقيمت مباراتان، األولى لكبار السن 
بني فريق البنك الوطني وفريق 
بيت التمويل واملب���اراة الثانية 
بني فريقي بنك بوبيان )أ( وبيت 

التمويل الكويتي )أ(.
البطولة  وحصل على لق���ب 
الرمضانية لهذا العام فريق بنك 
بيت التمويل )أ( بعد تغلبه على 
فريق البن���ك الوطني )أ( بثالثة 

أهداف مقابل ال شيء.
كما جرت مباراة لكبار السن 
وفاز فيها فريق بيت التمويل بهدف 
مقابل ال شيء وحصل على املركز 
األول فيما حصل فريق الوطني 

على املركز الثاني.
واختارت اللجنة املنظمة فريق 
بيت التموي���ل )أ( كفريق مثالي 
ف���ي الدورة من خ���الل التنظيم 

واحلضور.
وفي اخلتام قام كبار احلضور 
الفائ���زة باملراكز  الفرق  بتكرمي 
األول���ى وك���رم بس���تكي مدير 
مدرسة احمد بشر الرومي خالد 

الراجحي كذل���ك مت تكرمي جلنة 
التحكيم جلهودهم، ثم مت توزيع 
اجلوائز على احلضور والفائزين 

في السحوبات.
وأش���اد نائب رئيس مجلس 
ادارة ن���ادي املص���ارف محمود 
بستكي بنجاح البطولة من خالل 

احلضور والتنظيم ودعا جميع 
الفرق املش���اركة الى االستعداد 

للبطولة القادمة.
واش���اد عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس اللجنة الرياضية محمد 
امليل باجله���ود املبذولة الجناح 

البطولة وهنأ الفرق الفائزة.

منافسة شديدة الستخالص الكرة

سباق قوي على الكرة

جانب من منافسات املباراة النهائية

محمود بستكي يسلم كأس البطولة

النائب الصيفي مبارك الصيفي ومحمد العجمي مع بطل الدورة الوطنية لالتصاالت

القوة كانت سمة مباريات الدور ربع النهائي

اجلمهور مأل الصالة بحشود كبيرة ياسر أبل يسلم إحدى اجلوائز


