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الخرافي على أعتاب التأهل إلى المربع الذهبي

الحميضي يسقط أمام ماجيك والمري يواصل انتصاراته في الروضان

انضم فريقا أبيات ومجموعة 
احلميضي ال���ى قائمة ضحايا 
املثيرة ف���ي دورة  املفاج���آت 
املرح���وم عب���داهلل مش���اري 
الروضان لكرة الصاالت حيث 
خرج أبي���ات على ي���د احتاد 
الشرطة بركالت الترجيح وسقط 
فريق احلميض���ي امام ماجيك 
الطاقة بهدف نظيف  مشروب 
فيما واصل ديوانية ناصر املري 
انتصاراته على حساب توصيل 

دوت كوم 1-3. 
أبيات مع  وجاءت مب���اراة 
احت���اد الش���رطة مثي���رة في 
أحداثها متقلب���ة في نتيجتها 
أبيات بهدف السبق عن  بدأها 
طريق حسني كلندر بتسديدة 
صاروخي���ة خدع���ت حارس 
الشرطة عبداهلل العربيد، وتوقع 
كل من في امللعب ان أبيات مقبل 
على حتقيق فوز عريض اال ان 
احملترف اإليراني في صفوف 
الش���رطة امني هاشميان خيب 
تلك التوقعات مؤقتا عندما ادرك 
هدف التعادل للشرطة بتسديدة 
مماثلة فشل في التعامل معها 
حارس ابيات علي زمان. وعاد 
ابيات ليؤكد علو كعبه بهدف 
ثان مبتابعة جيدة لالعبه حمزة 
اشكناني لتسديدة جنم ابيات 

اإليراني زهير.
وتراج���ع أداء ابيات وقلت 
فاعليت���ه الهجومية بعد هدف 
التقدم ظنا من العبيه ان الفوز 

 أحد الالعبني يتصدى لتسديدة على مرماه

تشجيع حار من اجلماهير

تعويذة الدورة وسط اجلماهير

احلكم علي محمود يشهر البطاقة احلمراء ألحد الالعبنيأحد الالعبني يتسلم جائزته

تسديدة قوية من أحد املهاجمني عرقلة إلفساد الهجمة

التأهل الى املربع الذهبي عندما 
يلتقي منافسه ماجيك مشروب 
الطاقة في نهائي مثير ملجموعة 
احلميضي، فيما سيدخل احتاد 
الشرطة حتديا جديدا في مواجهة 
ديوانية ناصر املري في نهائي 

مجموعة اخلليج للكابالت.
الطرف  وس���يكون اخلرافي 
األوفر حظا حلس���م مباراته مع 
ماجي���ك خاصة بع���د ان حقق 
نتائج كبيرة في مبارياته ال� 3 
التي سجل فيها 23 هدفا ليصبح 
صاحب أفض���ل خط هجوم بني 

الفرق املشاركة في املسابقة.
وكسب اخلرافي رهانه على 
الثنائي اإليطالي الذهبي ادريانو 
ودودو اللذين سجال مبفرديهما 
15 هدفا مبعدل يقترب من ثلثي 

أهداف الفريق. 
ويتصدر اخلرافي قائمة الفرق 
املرشحة للقب بعد ان وصل الى 
نهائي مجموعة احلميضي وأصبح 
قريبا للغاي���ة من بلوغ املباراة 

النهائية.
وكشف فريق اخلرافي عمليا 
عن قوت���ه الكبيرة عندما حول 
تأخره أمام ديوانية العمر بهدفني 
الى فوز عريض ب� 6 أهداف في 
املباراة التي شهدت تألق النجم 
احمللي صال حيدر الذي خطف 
األضواء في مباريات فريقه وبات 
م���ن املرش���حني للحصول على 

جائزة أفضل العب في الدورة.
وما يعيب أداء فريق اخلرافي 

هو ضعف خط���ه اخللفي وهو 
ما وضح في مباراته امام العمر 
عندما استقبلت شباكه 3 أهداف. 
وكان ماجيك ق���د تخطى عقبة 
فريق احلميضي ليدخل اختباره 
األصعب واالهم على اإلطالق أمام 

اخلرافي.
وس���يكون اللقاء الثاني بني 
احتاد الشرطة وديوانية ناصر 
املري اشد إثارة من املباراة األولى 
وذلك لتكافؤ الفرص بني الفريقني 
في ظل تع���دد األوراق الرابحة 
في صفوفهما فالشرطة واصل 
تألقه وتأهل الى هذا الدور على 

حساب ابيات.
ويضع الشرطة اماال عريضة 
على محترف���ه اإليران���ي امني 
هاشميان احد أفضل الالعبني في 
الدورة والذي ساعد فريقه على 
التأهل ويشكل هاشميان ثنائيا 
ابوالفضل  متفاهما مع مواطنه 

سيدي.
وفي ديوانية ناصر املري يعد 
الثنائي البرازيلي فالفيو واندريه 
األخطر في صفوف الفريق وأحد 
األس���باب الرئيسية في الطفرة 
الكبيرة الت���ي حققها املري في 
مشواره بالدورة والذي جاءت أهم 
محطاته عندما أطاح الفريق بالسد 
القطري بستة أهداف .ويعتمد 
املري كذلك عل���ى جنمه محمد 
مبارك الذي سجل أربعة أهداف 
في مباراة السد وأصبح األقرب 

للقب هداف الدورة هذا العام.

أصبح قريب���ا منهم خاصة ان 
احت���اد الش���رطة ل���م يحالفه 
التوفيق في الكثير من الفرص 
التي أتيحت لالعبيه أمام مرمى 
أبيات وحتديدا لالعب االيراني 

هاشميان. 
وقب���ل نهاية املباراة ينجح 
أخيرا الشرطة في إحراز هدف 
التع���ادل ع���ن طري���ق محمد 
العدواني ليتأجل احلس���م الى 
التي رجحت  الترجيح  ركالت 
كفة الشرطة لتعلن تأهله رسميا 
ال���ى األدوار النهائية وتقصي 

ابيات. 
وواصل ماجيك مش���روب 
الطاقة تألقه الالفت في الدورة 
مسجال فوزه الثالث على التوالي 
وذلك عندما أحلق الهزمية االولى 
مبجموع���ة احلميضي ليبعده 
نهائيا عن الدورة ويحرمه من 
االس���تمرار فيها، وجاء هدف 
املباراة الوحيد عن طريق احمد 
املقهوي جنم ماجيك في الشوط 

االول من املباراة.
ولم يظهر العبو احلميضي 
مبستوياتهم املعروفة وحتديدا 
الثنائي الهولندي ادوارد وزيد 
املراب���ط اللذين كان���ا أقل من 
الطموح���ات في تل���ك املباراة 
ولم يلعبا دور احلسم كعادتهما 
ف���ي مباري���ات احلميضي في 

الدورة.
واضطر ادوارد الى اخلروج 
امللعب بعد تعرضه  من ارض 

لإلصاب���ة ليكم���ل احلميضي 
املباراة معتمدا على املرابط الذي 
لم يكن في يومه ليستغل ماجيك 
الفرصة وينجح في احلفاظ على 

نظافة شباكه.
وكان فريق ديوانية ناصر 

توقيع احملترف البرازيلي اندريه 
وضاري جليل واحمد العريني 
واألخير كان من جنوم فريقه في 
املباراة واحد األسباب الرئيسية 
وراء الفوز، في املقابل لن يفلح 
توصيل دوت كوم في احلفاظ 

املري جديرا بالفوز على توصيل 
دوت كوم ليؤك���د أحقيته في 
االستمرار بالدورة حتى مراحلها 

النهائية.
ومتكن املري م���ن حتويل 
تأخره الى فوز ب� 3 اهدف حملت 

كاخيا يلبي دعوة الروضان 
ويبحث مع الفهد في الـ »وايلد كارد«

بيروت ـ ناجي شربل
يلبي رئيس االحتاد اللبناني لكرة الس����لة بيار 
كاخيا بصفته املدير العام لش����ركة »وورلد سبورت 
فوتبول« مالكة احلقوق التلفزيونية لنشاطات االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم، دعوة القيمني على دورة الروضان 
الرمضانية، ويصل الى الكويت غدا اخلميس، ملتابعة 
مباريات في الدورة، ولقاء املسؤولني عنها، والبحث 
وإياهم في »تصورات مستقبلية للدورة التي اصابت 
جناحا غير مس����بوق هذه الس����نة«، كما قال كاخيا 
ل�»االنباء«. واضاف كاخيا: انه سيجتمع مع الشيخ 
طالل الفهد لبحث دعم االحتاد اللبناني لكرة السلة 
في س����عيه الى احلصول عل����ى بطاقة دعوة خاصة 

»وايلد كارد« الى نهائيات بطولة العالم لكرة السلة 
في تركيا العام املقبل، بعد اخفاق منتخب لبنان في 
التأهل واملش����اركة في بطولة العال����م للمرة الثالثة 
على التوالي، من بوابة بطولة األمم اآلس����يوية ال�25 
التي اس����تضافتها مدينة تي����ان جني الصينية بني 6 
و16 أغس����طس املاضي. وتابع كاخي����ا: »نعول على 
جهود الشيخ طالل لدى االحتاد الدولي لكرة السلة، 
لتأمني احدى بطاقات الدع����وات اخلاصة االربع الى 
القارة اآلس����يوية، ملا فيه من منفعة للقارة، وانقاذا 
لكرة الس����لة اللبنانية. وأدرك مس����بقا ان الفهد لن 
يعدم وس����يلة في مساندة لبنان، اسوة مبا فعله في 

مناسبات رياضية عدة«.

على هدف السبق الذي احرزه 
عبداهلل العباد.

المري مع اتحاد الشرطة 

يقف فري���ق املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي على أعتاب 

إعادة نهائي النسخة األولى إبراهيم: تقترب من العالمية

كميل: المستوى أفضل من السابق

حل محمد ابراهيم مدرب القادسية ضيفا على برنامج ديوانية الروضان 
ال����ذي يعرض يوميا على تلفزيون الوط����ن وابدى اعجابه بالدورة في 
نسختها الثالثني، مؤكدا ان الدورة تظهر في صورة مختلفة ومتطورة 
عام����ا بعد اآلخر داعيا اللجنة املنظمة الى احملافظة على املكانة الكبيرة 

واملرموقة التي وصلت اليها الدورة على املستوين احمللي والعربي.
واش����اد ابراهيم بتجربة فتح املجال امام مش����اركة أفضل احملترفني 
ف����ي اللعب على مس����توى العالم الى جانب اس����تقدام منتخب ايطاليا 
وفريق نابولي االيطالي ورئيس نادي برشلونة االسباني خوان البورتا 
كضيوف شرف على الدورة، مشيرا الى ان الدورة في طريقها للوصول 

الى العاملية.

تبدأ اللجن����ة املنظمة اليوم حفل اخلتام للنس����خة الثالثني للدورة 
الذي سيقام على ثالثة ايام وذلك من خالل اعادة املباراة التاريخية بني 
اجلوازات والدعية في نهائي النسخة االولى التي أقيمت في عام 80 بنفس 
الالعبني الذين شاركوا في تلك املباراة وذلك مبناسبة مرور ثالثة عقود 
على اقامة الدورة  وميثل اجلوازات بطل النسخة األولى مسعود جوهر 
وعبداللطيف الس����لمان وجواد عباس وجمال خليل ويوسف الصراف 

وعبدالعزيز باش وجواد حسن واحمد باش.
ويش����ارك مع فريق الدعية عبداللطيف الروضان وجاسم العميري 
ويحيى اليحيى وصالح العصفور وفواز الفضل وعبدالعزيز العسعوسي 

وفايز الفليج وحجي حالبيج.
وحرص����ت اللجنة املنظمة على حتقي����ق املعادلة الصعبة من خالل 
اع����ادة تلك املباراة بنفس العناصر التي خاضتها من قبل حيث جنحت 

في الوصول الى العبي الفريقني وإقناعهم باللعب مجددا في الدورة.

اكد احلكم العاملي س����عد كميل املش����رف عل����ى التحكيم بالدورة ان 
مس����توى الدورة في نس����ختها ال� 30 جيد جدا، ويفوق مستوى العام 
املاضي، مضيفا ان املس����تويات ارتفعت بش����كل ملحوظ في االسبوع 
الثاني وازدادت اثارة في االسبوع الثالث، بدليل ان املستويات متقاربة 
والنتائج قريبة على عكس نتائج االسبوع االول، ويلفت النظر ارتفاع 
مس����توى عدد من احملترفني الذين افادوا فرقهم خصوصا في فرق ڤيڤا 
وأمريكانا واخلرافي واحلميضي، وابرز هؤالء االيراني حيدريان وااليطالي 
ادريانو. واضاف انه يتوقع اثارة كبي����رة ومباريات قوية في املرحلة 
االخيرة من الدورة، وال ميكن الحد ان يتوقع من سيفوز باللقب لتقارب 
املس����تويات بني الفرق املتأهلة الى املرحلة قبل االخيرة التي ش����هدت 
مفاجآت بخروج فرق كانت مرشحة ملواصلة مشوارها، وعموما احلكام 
جاهزون لكل املواجهات وكل ش����يء يسير على ما يرام، وااللتزام رائع 

من جميع الفرق حتى اآلن.

من الدورةلقطات

 قام عادل العيار سفير الكويت لدى اسبانيا باملشاركة 
ف����ي تقدمي جوائز أفضل العب خالل تواجده في املقصورة 
الرئيس����ية ملتابعة مباريات اليوم الرابع والعشرين، كما 
حرص العيار على مصافحة فريق برنامج ديوانية الروضان 

وتبادل معهم األحاديث الودية.
 نال جوائز أفضل العب في اليوم الرابع والعشرين البرازيلي 
اندريه من ديوانية ناصر املري واإليراني أمني هاش��ميان من 
احتاد الش��رطة وعم��اد ماجد حارس ماجيك مش��روب الطاقة 
وحصل الالعبون الثالثة على أجهزة موبايل مقدمة من سامسونغ 

البابطني.
 شارك الضرير احمد البحر في مسابقة حوش العارضة 
وحظي بتش����جيع غي����ر عادي من جانب جمه����ور الدورة 
وكذلك مساندة محمد املس����ند عضو اللجنة املنظمة الذي 
قام بتقريب املسافة للبحر ليتمكن من تسديد الكرة مباشرة 

نحو العارضة.


