
رياضةالسبت  12  سبتمبر  2009   36
األحمد يواصل عروضه القوية ويتغلب على سنيار

بي إم دبليو ينتزع فوزًا صعبًا من الخليج للكابالت في »الوطنية«

انتزع فريق بي ام دبليو فوزا صعبا من فريق 
شركة اخلليج للكابالت بركالت الترجيح بعد 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة بالتعادل االيجابي 
بني الفريقني 1-1 ضمن منافسات سادس ايام 
بطولة الوطنية لالتصاالت العاشرة خلماسيات 
كرة القدم داخل الصاالت والتي تقام منافساتها 
يوميا على صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 
العربي وتنقلها على الهواء مباشرة قناة العدالة 

ويتخلل النقل االستديو التحليلي للبطولة.
وكانت منافسات اول من امس قد افتتحت 
بلقاء فريقي املرحوم سلمان الرومي والتسهيالت 
والذي جنح خالله االول في الفوز بـ 7 أهداف 
مقابل هدفني بعد أداء مميز من قبل العبي الرومي، 

اما ثاني اللقاءات والذي جمع بني فريقي الكابالت 
وبي ام دبليو فقد حسمت الركالت الترجيحية 
نتيجــــة اللقاء بعد ان انتهــــى الوقت االصلي 

بالتعادل االيجابي بهدف لكال الفريقني.
وفي ثالث لقاءات اليوم وأول لقاءات الدور 
الثاني باملجموعة الثانية واصل فريق الشهيد 
فهد االحمد تقــــدمي عروضه القوية وذلك بعد 
ان حقق فوزا سهال على سنيار ليلحق الشهيد 
فهد االحمد بفريق الوطنية لالتصاالت »أ« الى 

الدور ربع النهائي للبطولة.
ومن املنتظر ان تختتم اليوم مباريات الدور 
الثاني للمجموعة الثانية وذلك بإقامة 3 لقاءات 
قوية يجمع االول بــــني فريقي ديوانية العمر 

وديوانية احلمر علــــى ان يعقب اللقاء مباراة 
الوطنية »ب« واحتاد الشرطة وتختتم اللقاءات 
مبباراة املرحوم ســــلمان الرومي مع فريق بي 

ام دبليو.
وبالعودة الى مباريات اول من امس فقد جنح 
فريق املرحوم سلمان الرومي في اكتساح فريق 
التسهيالت بـ 7 أهداف مقابل هدفني ضمن اللقاء 
الذي شهد تفوقا ملحوظا من الرومي حيث بدأ 
العبوه بفرض اسلوبهم على التسهيالت الذي 
عانى من فارق املستويني الفني واملهاري الذي 
كان لصالح الرومي مما أدى الى افتتاح األخير 
لألهداف بهدفني لينجح التسهيالت في تقليص 
الفارق بإدراكه للهــــدف االول قبل ان يواصل 

الرومي تقدمه بإحراز الهدفني الثالث والرابع 
لينتهي الشوط االول 4-2 للرومي.

ومع انطالق الشوط الثاني يواصل الرومي 
تفوقه خاصة بعد اطمئنانه النسبي للنتيجة 
ومن ثم اضافته لـ 3 أهداف اخرى خالل الشوط 
الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الرومي 2-7 
السادس  اليوم  للتسهيالت.وفي ثاني لقاءات 
الذي جمع بني فريقي اخلليجية للكابالت وبي 
ام دبليو فقــــد ظلت نتيجة اللقاء معلقة حتى 
الدقيقة االخيرة من عمر املباراة، فبعدما جنح 
الكابالت في إدراك هدف السبق عن طريق رضا 
البلوشي منتصف الشوط االول، بدأ بي ام دبليو 
في تنشيط اجلانب الهجومي مستغال وجود 

احملترفني الهولنديني نور الدين بوخاري واوري 
باالضافة الى جنم أزرق الصاالت مشاري النكاس 
لينجح حتى يأتي النصف االخير من الشوط 
الثاني للقاء والذي شهد هدف التعادل للبي ام 
دبليو من تسديدة متقنة لبوخاري لينتهي بعد 
ذلك الوقت االصلي للمباراة بالتعادل االيجابي 
ليحتكم الفريقان الى ركالت الترجيح من عالمة 
اجلزاء والتي اسفرت عن فوز بي ام دبليو 6-7 
بعد تألق احلارس فيصل البغلي في صد ركلتي 
جزاء، في املقابــــل جنح احلارس فراج الفراج 

لفريق الكابالت في صد كرة واحدة فقط.
وفي اول لقاءات الــــدور الثاني باملجموعة 
االولى جنح فريق الشهيد فهد االحمد في تخطي 

عقبة سنيار وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقني 
وانتهى لصالــــح االول 3-0 وقد جاءت جميع 

األهداف خالل الشوط االول من اللقاء.
وكان محترفو الشهيد فهد االحمد املصريني 
سمير سيف ومحمد رشــــدي وسيد رأفت قد 
جنحوا في فرض سيطرتهم على اللقاء منذ بدايته 
خاصة بعد التألق الكبير لسيد رأفت وجناحه 
في احراز 3 أهداف متتالية خالل الشوط االول 
ليلجأ الفريق الى التهدئة خالل الشوط الثاني 
بعــــد االطمئنان الى النتيجــــة ومن ثم تنتهي 
املباراة بفوز الشهيد فهد االحمد وصعوده الى 
الدور ربع النهائي للبطولة بينما ودع سنيار 

البطولة من دورها الثاني.

مهارة عالية في املرور بالكرة رقابة لصيقةحتفز الستقبال الكرة

قـــام مجلـــس ادراة جمعية 
جليب الشـــيوخ ممثال في امني 
الصندوق عبدالعزيز املطيري 
ورئيـــس اخلدمـــة االجتماعية 
مشـــاري املطيري بتكرمي جنم 
خط وسط النصر واالزرق طالل 
نايف للمستوى الكبير الذي قدمه 
مع النادي واملنتخب وكونه احد 

ابناء املنطقة.
وقال مشاري املطيري ان هذا 
التكرمي جاء بهدف دعم الالعب 
وتقدميه املزيد من العطاء خالل 
املنافسات املقبلة سواء مع ناديه 
او املنتخب، مشيرا الى ان نايف 
يعتبر من ابرز العبي املوســـم 

املاضي مستوى وخلقا.
واضاف انه يتمنى ان يحافظ 
على مستواه في املوسم اجلديد 
وان يكون عونا في تأهل األزرق 
الى نهائيات آســـيا في الدوحة، 
مضيفـــا ان جمعية اجلليب لن 
تبخل على ابنائها الرياضيني بكل 

ما يحتاجونه.
من جهته شـــكر طالل نايف 
مجلس اداراة جمعية اجلليب على 
هذا التكرمي الكبير الذي يعطي 

الالعب دافعا معنويا كبيرا لتقدمي 
مســـتوى افضل يعـــود بالنفع 
على النادي واملنتخب الوطني، 
مشـــيرا الى انـــه يجب على كل 
القطاعات اخلاصة دعم الالعبني 
املتميزين الن الهدف في النهاية 
هو مصلحـــة الكويت ومتثيلها 

التمثيل املشرف. 
ومتنى نايف ان يكون املوسم 
اجلديد افضل مستوى بالنسبة 
له او للنصر واالزرق وان يحقق 
نتائـــج ايجابية وان يحرز لقبا 
محليا مع النصر وان يتأهل مع 

األزرق الى نهائيات آسيا.

جمعية الجليب تكّرم طالل نايف

مشاري املطيري يقدم درعا تذكارية الى طالل نايف

الكندري يوّدع »المهندسين« على يد الرشيدي الدعية يفوز على الجهراء في »اتحاد الجمعيات«
أســـفرت مباريات اليوم 
الثانـــي مـــن دورة اتحـــاد 
التعاونية عن  الجمعيـــات 
فـــوز فريق جمعيـــة هدية 
على جمعية عبداهلل المبارك 
الدعية على  6-0 وجمعية 
جمعية الجهراء 1-0 وجمعية 
الصباحيـــة علـــى جمعية 
الجابرية 3-1، كما فاز فريق 
جمعية الزهراء على التعاون 

)ب( 1-0 واختتمت مباريات 
اليوم الثاني بمباراة فاز فيها 
السالم  جمعية علي صباح 

على جمعية الفيحاء 0-1.
الثالث فاز  اليـــوم  وفي 
فريـــق جمعيـــة األحمدي 
الخالدية 0-2  على جمعية 
والصليبخات على أبوحليفة 
3-0 والصليبية على التعاون 
2-0 والشامية على صباح 

الناصر 2-0 والفروانية على 
النسيم 0-2.

اتحـــاد  وأكـــد رئيـــس 
الجمعيات د.حسن الدويهيس 
انطـــالق مباريات  انه رغم 
الدور الثاني للبطولة أمس 
الجمعة إال انه لم تحدث أي 
حاالت انسحاب أو احتجاج 
في البطولة التـي تسير بطابع 

أخوي بين جميع الفرق.

شهد اليوم التاسع من دورة 
المهندســــين الرمضانية لكرة 
القدم وأول أيــــام الدور الـ 16 
أربعة لقــــاءات مثيرة تميزت 
بمنافســــة كبيرة بيــــن الفرق 
المشــــاركة في البطولة، تأهل 
من خاللهــــا 4 فرق للدور ربع 

النهائي. 
في اللقاء األول أمطر فريق 
بنك الخليج شباك فريق نواف 
الدوحة بـ 7 أهداف مقابل أربعة، 

أحرز العب الخليج علي العجمي 
ثالثة أهداف منهــــا في مرمى 

الدوحة.
أما اللقــــاء الثاني ففاز فيه 
فريق العتيبي على فريق اليوفي 
4-3 بالضربات الترجيحية بعد 
تعادل الفريقين 1-1 خالل الوقت 

األصلي للمباراة. 
الثالث اخرج  اللقــــاء  وفي 
فريق المرحوم مشاري الرشيدي 
فريق الكندري من البطولة بعد 

هزيمة ساحقة 4-0 بعد مباراة 
شهدت تألقا كبيرا لالعب شاكر 
المطيري صاحب األهداف األربعة 

التي هزت شباك الكندري. 
أما اللقاء الرابع واألخير فقد 
فاز به فريق المرحوم عبداهلل 
الشمروخ على فريق المرحوم 
بدر الزامل بعــــد مباراة قوية 
حسمتها الضربات الترجيحية 
3-2 بعد انتهاء الوقت األصلي 

للمباراة بالتعادل 2-2.

محاولة للمرور بالكرةجانب من احدى املباريات

صراع مثير في ختام »البولينغ«

العليمي يلتقي الخليج في »الراشد«

تختتم في التاسعة من مساء اليوم 
التي  الرمضانيـــة للبولينغ  البطولة 
ينظمها نـــادي البولينغ بصالة نادي 
الصيد والفروســـية برعاية وحضور 
الشيخ طالل احملمد وكانت البطولة قد 
انطلقت منذ اسبوعني تنافس خاللها 
47 العبا في مسابقة الرجال و16 العبا 

في مسابقة الشباب.
وقد شـــهدت صالة نـــادي الصيد 

منافسات قوية على اخلطوط بني جميع 
الالعبني وشكل عدد من الشباب خطورة 
فعلية على مسابقة الرجال، حيث تسمح 
الشباب في  البطولة مبشاركة  لوائح 
منافســـات الرجال مادامـــوا يحققون 
املعدالت املطلوبة خاصة ان نظام هذه 
البطولة يختلف عن البطوالت السابقة، 
حيث تعتمد على معدالت االشواط وليس 

احملاوالت.

تســــتكمل اليوم مباريات دور الـ 16 
لدورة املرحوم عبدالعزيز عبداحملسن 
الراشد السابعة الرمضانية لكرة القدم 
والتي تستمر حتى 26 رمضان اجلاري 
وذلك بإقامة ثالث مباريات جتمع األولى 
بني فريقي الفجر وبــــي ام دبليو وتعد 
هذه املباراة واحدة من اقوى منافسات 
البطولة.وفي اللقاء الثاني يلتقي فريق 
العليمي مع فريق بنك اخلليج واجلميع 
يرجح كفة بنك اخلليج ألنه قادر بالفعل 
على اجتياز عقبــــة العليمي ومواصلة 
مشواره بنجاح في الدورة نحو االدوار 
النهائية.وســــتكون املباراة الثالثة بني 
فريقي هيئــــة الصناعة والربيعة وكان 
فريق الربيعة قد حقق رقما قياسيا في 
عدد االهداف بفوزه علــــى فريق البالم 
10-1 وبالتالي فهو يتطلع لتكرار نفس 
الســــيناريو امام هيئة الصناعة ولكن 
الصناعة ايضا حقق فــــوزا كبيرا على 
خلك رياضي ولديــــه نفس الطموحات 

للفوز والعبور الى الدور الثاني.

وابتسمت الركالت الترجيحية لفريق 
H1N1 بعد فوزه على العربيد 3-2 وكان 
الوقــــت األصلي للقاء انتهــــى بالتعادل 
اإليجابي 1-1 وذلك ضمن مباريات دور 
الـ 32 للبطولة، وجاء اللقاء متكافئا بني 
الطرفني، حيث لم يحقق أي منهما الفوز 
الرقابة  خالل الوقت األصلــــي وظهرت 
اللصيقة مسيطرة على أوضاع الفريقني 
خالل املباراة.وفــــي املباراة الثانية قدم 
الالعبون املصريون محمد خان ومصطفى 
أبوطالب وسمير سيف ووحيد عبدالناصر، 
باالضافة الى الالعب جابر دشتي فاصال 
من املهارات العالية ضمن صفوف فريق 
النظاراتي حسن وعزفوا على أوتار فريق 
احلاي حلنا كرويا ممتعا وحققوا فوزا 
كبيرا 5-0 ليتأهل فريق نظاراتي حسن 

الى دور الثمانية.
وفي املباراة الثالثة بني فريق املرحوم 
الفضالة والتسهيالت قاد الالعب عيسى 
عبدالقدوس فريق التسهيالت الى الفوز 

بنتيجة 1-4.

صراع قوي على الكرة

فونو يلتقي العالء في »الحساوي«
تشهد صالة املرحوم فجحان هالل املطيري بنادي القادسية مباريات 
حاسمة ضمن منافســـات دورة املرحوم شمالن عبدالعزيز احلساوي 
الرمضانية لكرة القدم التي ستختتم االربعاء املقبل في احتفال رياضي 

شائق.
وتقام اليوم ثالثة لقاءات مهمة جدا، األول يجمع فريق مؤسســـة 
البيالروزا مع الشركة الوطنية لالتصاالت في الثالثة والنصف عصرا 
في مواجهة مثيرة بينما يلعب العربيد احلصان االســـود في الدورة 
واملرشـــح األقوى مع فريق التسهيالت املتحفز الذي يرغب في حسم 

لقب الدورة لصاحله هذا العام.
وأخيرا يلتقـــي فريق فونو لالتصاالت مع فريق العالء في لقاء ال 

يقل إثارة عن املباراتني السابقتني، ورمبا يكون األقوى.
وقال مدير الدورة يوســـف احمدي ان الدورة دخلت فعليا مرحلة 
حاسمة مع صعود الفرق املرشحة الى االدوار النهائية، وتوقع احمدي 
ان يكون هناك بطل جديد لدورة احلساوي غير ان توقع اسم الفريق 

صعب في ظل ظهور اكثر من فريق مبستوى قوي والئق.
اما على صعيد الدورة فقد حقق فريق شباب الرميثية فوزا كبيرا 
علـــى الوحدة وجنح في تقطيع اوصالـــه برباعية مقابل هدف وأجاد 
جنم الفريق فالح الشمري في تسجيل »هاتريك« للرميثية على مدار 
الشـــوطني بعد ان تألق وقدم مســـتوى طيبا في املباراة، فيما سجل 
للوحدة الالعب حلمي محمد في الشـــوط األول وعانى الوحدة كثيرا 
أمام الرميثية وودع الدورة بينما اســـتحق الرميثية الفوز الذي لعب 

من اجله منذ البداية.
وكانت االثارة عنوان لقاء الفجر والطرف األغر وشهد بطاقات صفراء 
كثيرة نتيجة حساسية اللقاء لتنتهي املباراة لصالح الطرف األغر الذي 

جنح في اإلطاحة بالفجر 2-1 ليصعد بالتالي الى املرحلة األهم.

انطالق براعم 
الجابرية اليوم 

أعلن رئيس اللجنة املنظمة 
لدورة شهداء اجلابرية  لكرة 
القدم داخل الصاالت ســــعيد 
البراعــــم  اســــيري ان دورة 
للركالت الترجيحية ستنطلق 
اليوم السبت في صالة مدرسة 
فهد الدوســــري حيــــث تقام 
التصفيــــات في يــــوم واحد 
علــــى ان يكــــون النهائي مع 
الكبار  اليوم اخلتامي لدورة 

لشهداء اجلابرية.
وقــــال أســــيري ان دورة 
البراعــــم يشــــارك فيهــــا 32 
فريقا، وكل فريق يضم ثالثة 
العبني اثنني منهم من منطقة 
اجلابريــــة، وحترص اللجنة 
على استمرارها سنويا، وقد 
رصدت ادارة اجلمعية مكافآت 
قيمة للفرق الفائزة في دورة 
البراعم للركالت الترجيحية، 
مشــــيرا الى ان دورة البراعم 

يشارك فيها 96 العبا.
وذكر ان دورة الكبار لشهداء 
اجلابرية حتقق جناحا رائعا 
حتى اآلن وشهدت لقاءات قوية 
وجملة اهداف في كل مباراة.


