
االحد 13 سبتمبر 2009   45رياضة

كامكو يواصل تألقه وماجيك يطيح بالشهاب ويتأهل للمربع الذهبي في الروضان
الخرافي يخوض اختبارًا جديدًا أمام العمر وأمريكانا يلتقي التسهيالت

كامك���و  ف���رق  تأهل���ت 
التجاري�����ة  والتس���هي��الت 
وماجيك مش���روب الطاقة الى 
األدوار النهائية لدورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان لكرة 
الصاالت في ختام منافس���ات 
دوري املجموعات حيث تغلب 
اليحيى 3-1 فيما  كامكو على 
تخطى التس���هيالت التجارية 
عقبة الشامية بهدف نظيف وفاز 
ماجيك على ديوانية الشهاب 

بركالت الترجيح.
ويدين كامك���و بتأهله الى 
الذي  التايلندي ماروت  جنمه 
سجل هدفني من اهداف فريقه 
الثالثة وس���جل الهدف الثالث 
عبدالرحمن الوادي في املباراة 
التي شهدت تألق حارس كامكو 
سعد املنيع الذي تصدى للكثير 
من احملاوالت اخلطرة لليحيى 
وال يسأل على الهدف الذي دخل 
مرماه بتوقي���ع العب اليحيى 
مساعد الفضلي، ورجحت خبرة 
محترفي تايلند ماروت وناتي 
وتوسابورن كفة كامكو ليتأهل 

الى املربع الذهبي للدورة.
انقذ  الثانية  املب���اراة  وفي 
احملترف املصري رمضان غريب 
فريق التسهيالت التجارية من 
لدغة الشامية الذي كان قريبا 
من تس���جيل هدف التعادل اال 
ان التوفيق لم يحالف جنومه 
فهد الطريج���ي وفهد الفرهود 
ليودع الشامية الدورة في كبرى 

جائزة أفضل العب في مباراة 
فريقه السابقة مع فونو وحمد 
التس���ديدات  العثمان صاحب 
الصاروخي���ة وعبدالوه���اب 
الصفي وانضم لهم سالم أمان 
وصالح عوض الذي يجيد القيام 
بالواجب���اب الدفاعية. وواجه 
الكابالت صعوبات كبيرة في 
التخلص م���ن عقبة فونو في 
اجلولة السابقة، حيث استعان 
الترجيح لكي  الفريق بركالت 

يتأهل ملالقاة يونستيل.

اختبار حقيقي

الثاني سيكون  اللقاء  وفي 
أمريكانا عل���ى موعد مع أول 
اختب���ار حقيقي له في الدورة 
مبواجه���ة فريق التس���هيالت 
التجارية العني���د بعد ان فاز 
بسهولة على املسباح بتسعة 
أهداف نظيفة س���جلها احمد 
ابوسريع واحمد شعبان ووائل 
ابوالقمصان واألخير يعد من 
الدورة  ف���ي  أفضل احملترفني 
حيث متكن من تسجيل ستة 
أهداف في مباراتني فقط ليدخل 
ضمن قائمة الالعبني املرشحني 
الهداف  للحصول على لق���ب 
الش���رفي للدورة. وستقيس 
التسهيالت املستوى  مواجهة 
احلقيق���ي ألمريكان���ا الذي لم 
يخض اختبارا جادا حتى اآلن 
وان كان محترفوه املصريون 
ميلكون مه���ارات فنية عالية 

املفاجآت خاصة انه كان مؤهال 
النهائية  الى االدوار  للوصول 
اال ان جرأة التسهيالت واصرار 
العبيه على الفوز منحت الفريق 
تذك���رة العبور والتخلص من 
العنيد. وتألق  الشامية  عقبة 
من صفوف التسهيالت جاسم 
املريشد وعلي عثمان ورمضان 

غريب ومصطفى ابوطالب.
وأخيرا انضم ماجيك مشروب 
الطاقة الى قائمة املتأهلني بعد 
ان اط���اح بديوانية الش���هاب 
وصيف بطل النسخة املاضية 
بركالت الترجيح بعد ان انتهى 
الوقت االصلي للمباراة بتعادل 
الفريقني بهدف لكل منهما حيث 
سجل للشهاب سيد رأفت أفضل 
العبي املب���اراة في حني احرز 
هدف التع���ادل ملاجيك الالعب 

عادل السيد.

منافسات مجموعة أمريكانا

ويتحدد اليوم طرفا املباراة 
النهائي���ة ملجموع���ة أمريكانا 
بدورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروض���ان عندما تقام مباراتا 
الدور قبل النهائي حيث سيلتقي 
يونستيل مع اخلليج للكابالت 
وأمريكانا في مواجهة التسهيالت 
التجارية، كما س���تقام املباراة 
االولى للمربع الذهبي ملجموعة 
احلميضي بني فريق املرحوم 
محمد عبداحملسن اخلرافي مع 

ديوانية العمر 

ورغبة واضحة في تس���جيل 
األهداف حلسم املواجهات مبكرا 
خوفا من اللجوء الى لعبة األقدار 
ف���ي ركالت الترجيح، ويضم 
أميركانا كذلك احلارس الرائع 
حامت محمود الذي حافظ على 
نظافة ش���باك فريقه للمباراة 

الثانية على التوالي.
ويتطلع فريق املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي الى حتقيق 
التوالي في  الثالث على  فوزه 
مواجهة ديوانية العمر بعد أن 
اكتسح شباب سلوى بثمانية 
التركى  أهداف وعلى ديوانية 
بسبعة أهداف مماثلة ليسجل 
الفريق 15 هدف���ا في مباراتني 
ليزاحم فريق أميركانا على لقب 

أفضل هجوم في الدورة.
ويدين فريق اخلرافي لنجمه 
وهدافه اإليطالي ادريانو الذي 
خطف األضواء من كل احملترفني 
بفضل مهاراته الرائعة وقدرته 
على تسجيل األهداف بطريقة 
استعراضية، كما يضم اخلرافي 
اإليطالي الثاني دودو والنجم 
احمللي املوهوب صالح حيدر 
الذي س���جل أربعة أهداف في 
العمر  ام���ا ديوانية  مباراتني. 
فيعتم���د كثيرا عل���ى الثنائي 
املصري عبده ومحمد البشالوي. 
وتأهل العم���ر لهذا الدور بعد 
التغل���ب على فريق الش���هيد 
الدوس���ري بركالت  مس���اعد 

الترجيح.

ويش���هد اللق���اء األول بني 
يونستيل والكابالت حتد من 
نوع خاص بني محترفي ايران 
الذي يراهن عليهم يونستيل 
وجن���وم ازرق الص���االت مع 

الكابالت.
الفريقان من  ويعد ه���ذان 
افضل الف���رق التي ظهرت في 
الدورة، حيث ميلك كل منهما 
القدرة على مواصلة املش���وار 

حتى النهاية واملنافس���ة على 
اللقب ولكن ش���اءت  حص���د 
القرعة ان جتبرهما  حسابات 
على خوض تلك املواجهة التي 
ستحظى مبتابعة جماهيرية 
كبيرة داخل صالة الشهيد فهد 

االحمد باحتاد كرة اليد.
وإذا كان يونستيل يعتمد 
الهجومية بعد  على خطورته 
ان س���حق اليوسف بسداسية 

نظيفة ف���إن اخلليج للكابالت 
تتركز قوته في صالبة الدفاع 
وثب���ات ح���ارس املرمى فراج 
ناصر، ويضع يونستيل آماال 
عريضة على الثنائي اإليراني 
مجتبي معني ومحس���ن زادة 
اللذين لفتا األنظار في مباريات 
الفريق السابقة وحصل معني 
على لقب أفضل العب في مباراة 
فريقه مع اليوسف وميتاز هذان 

الالعبان بالقدرة على املراوغة 
في أقل املساحات والتسديد من 
شتى أنحاء امللعب والبعد عن 
األداء االستعراضي الذي يعيب 

معظم احملترفني اإليرانيني. 
اما اخلليج للكابالت فان األداء 
اجلماعي أهم ما مييزه خاصة ان 
أغلبية العبيه يلعبون حاليا في 
املنتخب الوطني لكرة الصاالت 
أمثال احمد العصفور الذي نال 

بوحمد: دائرة المنافسة اتسعت
أش����اد س����عود بوحمد عضو مجلس ادارة 
القادسية احلالي بارتفاع األداء الفني ملنافسات 
الدورة واتساع دائرة املنافسة لتضم أكثر من 

خمسة فرق مرشحة حلصد اللقب الثالثني.
وأشار الى ان الدورة تشهد هذا العام تواجدا 
الفتا لنخبة جنوم كرة الصاالت في العالم مما 
أضفى نوعا من اإلثارة والتشويق واإلمتاع على 
مبارياتها مؤكدا ان اللجنة املنظمة جنحت في 
اس����تقطاب العديد من احملترفني البارزين من 
املدارس الشهيرة في كرة الصاالت ومنها ايطاليا 

وإيران وتايلند ومصر. وتوقع بوحمد ان تشهد 
النس����خة الثالثني للدورة مفاجآت جديدة بعد 
دخول فرق جديدة في صراع اللقب وخروج فرق 
كبيرة في حجم اجلوازات والوطنية لالتصاالت 
ونظارات حس����ن. وأضاف ان عرض مباريات 
الدورة على شاش����ة تلفزيون الوطن لم مينع 
اجلمه����ور من احلضور لالس����تمتاع بالدورة 
والتواصل مع احملترفني والفرق البارزة داخل 

صالة الشهيد فهد األحمد.
بوحمد

الشهاب: تجاوزت حدود المحلية
أكد إبراهيم الشهاب الرئيس األسبق للنادي العربي 
ان دورة الروضان تطل علينا كل عام بش����كل جديد 
وبثوب مختلف عن األعوام الس����ابقة مشيرا الى ان 
الدورة جتاوزت ح����دود احمللية وأصبحت تضاهي 
املسابقات الكبرى في مجال كرة الصاالت بفضل تنظيمها 
اجليد وقدرة جلنتها املنظمة على اس����تقطاب افضل 
احملترفني في العالم الى جانب مشاهير الرياضة أمثال 

رئيس نادي برشلونة االسباني خوان البورتا، ودعا 
الشهاب القائمني على الدورة الى احلفاظ على الريادة 
التي وصلت إليها. وأضاف ان منافسات الدورة تزداد 
اثارة مع اقتراب االدوار النهائية مشيرا الى ان خروج 
فريق ديوانية الشهاب لن مينعه من متابعة مباريات 
الدورة سواء من خالل احلضور الى صالة احتاد كرة 

اليد او عن طريق شاشة تلفزيون الوطن.

الطرفي يفوز على المنار ويتوج بطاًل لدورة  زكريا
توج فريق املرحوم محمد الطرفي بطال لدورة املرحوم 
علي عادل زكريا في نسختها الثالثة بعد فوزه على فريق 
شركة املنار العربية بهدف نظيف في حفل اخلتام الذي 
أقيم على مالعب مركز حسن ابل برعاية ياسر ابل عضو 

مجلس إدارة النادي العربي.
وحضر حف���ل اخلت���ام ع���دد من الش���خصي���ات 
الرياضي���ة أبرزها أسامه حسني مدير املنتخب الوطني 
وجاسم الهويدي ويوسف الدوخي وبدر حجي وحسني 
اخلضري ومحمد بنيان وف���الح دبشة وبشار أسد مدير 
العالقات العامة في عي���ادة املي����دان وجم���ع غف���ير 
من اجلمه���ور الرياض��ي الذي حرص على متابعة هذا 

احلفل.
وبدأ حفل اخلتام الذي أعدته اللجنة املنظمة مبباراة 
استعراضية جمعت فريق اللجنة املنظمة بقيادة رئيس 
اللجنة محمد زكريا وحسن كاسكو ومحمود زكريا الذين 
واجهوا فريق الالعبني القدامى ملنتخب الكويت بقيادة 
أسامة حسني وجاسم الهويدي ويوسف الدوخي وبدر 
حجي واستطاع فريق اللجنة أن يحرج العبي املنتخب 

إال أن األخير خرج فائزا 1-3.
بعدها انطلقت املباراة اخلتامية التي جمعت املرحوم 
محمد الطرفي وفريق ش���ركة املنار العربية القابضة، 
وجاءت البداية حذرة من الفريقني حتى منتصف الشوط 
األول عندما ق���ام جنم فريق املرح���وم محمد الطرفي 

الالعب نواف عوده باحراز هدف السبق لصالح فريقه 
لينتهي الشوط األول بهذه النتيجة ومع بداية الشوط 
الثان���ي حاول فريق املنار من خالل ضغط متواصل أن 
يحرز هدف التع���ادل إال أن صالبة دفاع فريق الطرفي 
واملستوى اجليد الذي ظهر به حارس مرماه مكنتهم من 
احملافظة على النتيج���ة ليخرج الطرفي فائزا باملباراة 
بهدف يتيم مقابل ال ش���ي، وبذلك يكون فريق املرحوم 

محمد الطرفي بطال للدورة.
يذكر أن اللجنة املنظمة احتفلت بني شوطي املباراة 
النهائية بحفل القرقيعان وأقامت السحب على اجلوائز 

القيمة التي قدمتها الشركات الراعية.
وقام ياس���ر ابل وعادل زكريا بتكرمي الفرق الفائزة 
وتقدمي جائزة أفضل العب ملش���اري التميمي وجائزة 

أفضل حارس مرمى للحارس علي عرب.
وأعرب ابل عن س���عادته البالغة في جناح النسخة 
الثالثة من الدورة مقدما شكره العميق إلى كل من ساهم 
في إجناح هذه الدورة الغالي���ة متمنيا لها النجاح في 

السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أيض���ا أعرب والد املرحوم عادل 
زكريا عن عميق شكره وامتنانه لياسر ابل على رعايته 
للدورة للمرة الثالث���ة على التوالي، وقدم زكريا أيضا 
ش���كره جلميع اللجان العاملة ف���ي الدورة متمنيا لهم 

أعضاء اللجنة املنظمة وياسر أبل مع فريق الطرفيالتوفيق.

اصطدام عنيف لالستحواذ على الكرة انطالق قوي بالكرة ومتابعة من املدافعني

مشجع يطالع »األنباء« في املدرجات

فرحة كبيرة بالفوز سباق شديد على الكرة


