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حصار ألحد الالعبني

العب يسجد فرحا بعد التأهل

 أحد الالعبني يتعرض لعرقلة قوية

مشجعون من كل األعمار

لقطة من مباريات الدورة

الصالة غصت باجلماهير في األدوار النهائية

النائب مرزوق الغامن يسلم جائزة أحسن العب

األحمد والكابالت يتأهالن للمربع الذهبي وڤيڤا يودع الروضان 

تأه���ل فريق���ا الش���هيد فهد 
االحمد واخللي���ج للكابالت الى 
الدور قبل النهائي ليلتقيا وجها 
لوجه الي���وم في دورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان لكرة 
الصاالت بع���د فوز االحمد على 
ڤيڤا لالتصاالت بثالثية نظيفة 
وتخطى الكابالت عقبة التسهيالت 

التجارية بركالت الترجيح.
ويعد خروج ڤيڤا احلدث األبرز 
في الدورة خاصة انه كان الفريق 
األكثر حظوظا لنيل اللقب بقيادة 
احملترف اإليراني حيدريان والنجم 
احمللي مشاري النكاس إال أن ڤيڤا 
استسلم بسهولة لفريق الشهيد 
فهد األحمد وكان بعيدا عن املرمى 
طوال املباراة ولم تفلح تسديدات 
النكاس ومناورات حيدريان في 
هز دفاع االحمد املتماسك. وافتتح 
نبيل جميل التسجيل لفهد االحمد 
من متابعة جيدة لتمريرة الالعب 
الرائع محمد رشدي، وارتبك ڤيڤا 
بعد الهدف األول وجلأ العبوه الى 

الهجوم املرتد العشوائي.
وأضاف محمد رشدي الهدف 
الثاني لفريق���ه ليفرض األحمد 
س���يطرته املطلقة على املباراة 
لعبا ونتيج���ة، وبذل حيدريان 
جهدا كبيرا خللخلة دفاع األحمد 
وإيجاد مساحات لزمالئه من أجل 
التسديد اال انهم واجهوا صعوبات 
كبيرة في االختراق امام التنظيم 

الدفاعي اجليد لالحمد.
وقض���ى ه���دف املعتز باهلل 
س���امي الثالثة نهائيا على آمال 
ڤيڤا في العودة للمباراة ليحقق 

فريق الشهيد فهد االحمد كبرى 
مفاجآت الدورة ويتأهل الى املربع 
الذهبي على حساب ڤيڤا ويفتقد 
جمه���ور الروض���ان للمحترف 
االيراني املمي���ز حيدريان الذي 
توقف عن االستعراض واإلمتاع 
عند دور الثمانية ليفقد فرصة 
حتقيق اللقب للعام الثاني على 

التوالي.
وحفلت املب���اراة الثانية بني 
الكابالت والتس���هيالت باإلثارة 
والندية ودخلها االخير مفتقدا 
البرز العبيه مصطفى ابوطالب 
فيما خاض احملت���رف املصري 
املب���اراة متأثرا  رمضان غريب 
بإصابته بكسر في احد اصابعه 
ولكنه حتامل على نفسه وشارك 
وكان من جن���وم اللقاء، وبادر 
الكابالت بالتسجيل عن طريق 
سالم امان وادرك جاسم املريشد 

التعادل للتسهيالت.
وقبل نهاية املباراة بدقيقتني 
التس���هيالت في تسجيل  جنح 
الهدف الثاني الذي حمل توقيع 
سمير سيف وقبل إطالق صافرة 
النهاية بلحظات يحتسب حكم 
املباراة ركلة جزاء لفريق الكابالت 
ترجمها عبدالوهاب الصفي الى 

هدف التعادل. 
الى ركالت  الفريق���ان  وجلأ 
الترجيح التي تفوق فيها الكابالت 
بالتخصص حيث سجل له الصفي 
وحم���د العثم���ان واخفق رضا 
بلوشي وسجل للتسهيالت سمير 
سيف واخفق رمضان غريب وعلي 
عثمان ليتأهل الكابالت الى املربع 

أبيات ليمثل  وجاء خ���روج 
قمة مفاج���آت الدورة حتى اآلن 
خاصة ان الطريقة التي س���قط 
فيها أم���ام احتاد الش���رطة لم 
تكن متوقع���ة على اإلطالق في 
ظل سيطرة أبيات بقيادة جنمه 
اإليراني على مجريات األمور حتى 
الدقيقة األخيرة من املباريات التي 
شهدت هدف التعادل للشرطة قبل 
ان يحسم األخير املواجهة عبر 
ركالت الترجيح ليخرج أبيات من 
الدورة من دون ان يحقق جزءا من 

اآلمال املعقودة على زهير.
وم���ن الف���رق الت���ي قدمت 
مستويات رائعة وخرجت ديوانية 
العمر الذي اخرجته القرعة عندما 
أوقعته في مواجهة فريق اخلرافي 
األقوى في الدورة واملرشح األول 
للقب، وتألق من صفوف العمر 
الثالثي املص���ري عبده ومحمد 

البشالوي ومحمد بوجريشة.
كما لفت فريق كامكو مبحترفيه 
التايلنديني األنظار إليه في ظل 
تألق ماروت وناتي اال ان التوفيق 
لم يحالف هذا الفريق في مباراته 
األخيرة أمام فريق الشهيد فهد 
األحم���د الذي تغلب على كامكو 

بركالت الترجيح.

تجربة إيطالية لمنتخب الصاالت

يلتقي اليوم نابولي االيطالي 
الوطني للصاالت  املنتخب  مع 
لكرة الصاالت ضمن احتفاالت 
اللجن����ة املنظم����ة بحفل ختام 
النس����خة الثالثني للدورة التي 
س����تختتم غدا اجلمعة، وميثل 

ازرق الصاالت حم����د العثمان 
وعمر اجلاسر واحمد العصفور 
وسالم امان وهم رباعي فريق 
اخللي����ج للكاب����الت باالضافة 
الى احلارس س����الم الصميعي 
وفهد الطريجي وفوزي املاص 
النكاس وعبدالعزيز  ومشاري 
البسام، ويقود املنتخب املدير 

الفني عيسى فالح.
ف����ي املقابل ميث����ل نابولي 
اندري����ه ولوجونزو  االيطالي 
في حراسة املرمى باالضافة الى 
الالعبني مارسيليانو وجبريل 
الفي����س وخافيي����ر وليان����دو 
ومارش����يليانو  وانطوني����و 
الفريق  ولوكاس توتي ويقود 

املدرب مارسيلو.
ويعد نابولي من أفضل خمسة 
فرق في الدوري االيطالي لكرة 
الصاالت وسبق له احلصول على 
الدوري مرتني لفريق حتت 21 
سنة ويضم بني صفوفه محترفني 

من البرازيل واالرجنتني.
ف����ي املقاب����ل يدخ����ل ازرق 
الصاالت تل����ك املواجهة ضمن 
برنامج اعداده للمش����اركة في 
التصفيات املؤهلة الى نهائيات 
كأس آسيا، وثمن عيسى فالح 
ح����رص اللجن����ة املنظمة على 
توفي����ر مجموعة من املباريات 
الودية ملنتخب الصاالت وخص 
بالذك����ر رئيس اللجن����ة خالد 
الروضان واك����د فالح ان ازرق 
الصاالت يتدرب بصفة يومية 
منذ 40 يوما استعدادا للتصفيات 

االسيوية.

الذهبي ويخرج التسهيالت من 
الدورة بعد ان قدم مس���تويات 
رائعة اس���تحق عليها تشجيع 

اجلمهور.

مفاجآت مثيرة

تتجه منافسات دورة الروضان 
الى مرحلة جديدة من اإلثارة مع 
إقامة مباراتي الدور قبل النهائي 
اليوم حيث يلتق���ي في املباراة 

االولى اخلليج للكابالت مع فريقه 
الشهيد فهد االحمد وسيتواجه 
ف���ي املباراة الثاني���ة الفائز من 
ديواني���ة ناصر املري مع احتاد 
الشرطة وفريق املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي مع ماجيك 
مش���روب الطاقة بعد أن شهدت 
قمة اإلثارة ف���ي األيام املاضية 
الت���ي وصفها البعض باملجزرة 
بعد خروج الفرق الكبيرة وعلى 

رأسها أمريكانا الذي كان يضم 
ب���ني صفوفه جن���وم املنتخب 
أمثال  املصري لكرة الص���االت 
وائل ابوالقصمان واحمد ابوسريع 
واحمد شعبان ولكن لم تخدمهم 
الظروف فخرجوا في مفاجأة غير 
التسهيالت  أمام فريق  متوقعة 
التجارية بركالت الترجيح لتنتهي 
مغام���رة أمريكان���ا الرائعة في 
الدورة ويفتقد اجلمهور للمسات 

ابوالقمصان وانطالقات ابوسريع 
وتسديدات شعبان.

وتض���م قائمة أيض���ا فريق 
الكرة  يونستيل املطعم بنجوم 
أمير توكلي  اإليرانية للصاالت 
ومجتب���ي معني اللذين س���جال 
انتص���ارات رائعة م���ع الفريق 
قبل ان يخرجوا من الدورة امام 
اخلليج للكابالت بهدف نظيف 

سجله عمر اجلاسر.

أزرق الصاالت يختبر قدراته أمام نابولي اإليطالي اليوم

الغانم: أفكار جديدة

األحمد والبرنس في نصف نهائي »الصيد« ختام شهداء الجابرية اليوم

األحالم في نهائي بوسارة

أكد النائب مرزوق الغامن رئيس جلنة الش����باب والرياضة مبجلس 
االمة ان دورة الروضان تش����هد كل عام املزيد م����ن التطورات واألفكار 
اجلديدة التي تضيف الى رصيد الدورة لدى عشاقها ومتابعيها. ووجه 
الغامن ش����كرا خاصا الى اللجنة املنظمة على اهتمامها بتطوير الدورة 
وادخال فقرات جديدة على برنامجها اليومي لزيادة التفاعل اجلماهيري 
مع أنش����طتها. واوضح ان دورة الروضان من االنشطة الرياضية التي 
تس����اعد الشباب على قضاء أوقات فراغه كما تلعب دورا كبيرا في ثقل 
املواهب احمللية في لعبة كرة الصاالت ومنح الفرصة الخرين للكشف عن 
مواهبهم واالحتكاك بنخبة احملترفني الذين يأتون من اخلارج للمشاركة 
في الدورة. وتوقع الغامن ان يرتفع املس����توى الفني للدورة مع انطالق 
الدور قبل النهائي مشيرا إلى ان املباريات األخيرة لم ترتق للمستوى 

الفني الذي ظهرت عليه الدورة في العام املاضي على وجه التحديد.

تقام في ال� 9:00 من مس���اء اليوم مباريات الدور نصف النهائي 
لدورة نادي الصيد والفروسية الرمضانية اخلامسة لكرة القدم التي 
تقام برعاية ودعم الشيخ ضاري الفهد، حيث يلتقي فريق الشهيد فهد 
األحمد مع فريق البرنس بعد فوز الشهيد على ريال مدريد في دور 
الثمانية 4-2 في أكثر مباريات الدورة إثارة، كما صعد البرنس الى 
دور األربعة بعد فوزه على فريق مدريد بالركالت الترجيحية 2-3 
بعد انتهاء الوقت األصل���ي بالتعادل دون أهداف وينتظر ان يكون 
لقاء الش���هيد مع البرنس أكثر من مثير، كما يلتقي فريق الفراعنة 

مع فريق املرحوم علي اللنقاوي في الدور نفسه.

برعاية وحضور النائب ناجي 
العبدالهادي تختتم عصر اليوم في 
صالة مدرسة فهد الدويري مبنطقة 
اجلابرية دورة اجلابرية الرمضانية 
لكرة القدم بإقامة املباراة النهائية، 
حيث سيتم تتويج الفرق الفائزة 
في الدورة وتكرمي احلكام واللجان 
العاملة وتوزيع الدروع التذكارية 

على اجلهات املساهمة.
واعلن����ت اللجنة املنظمة على 
لسان رئيس اللجنة سعيد اسيري 
ان احلفل اخلتامي سيبدأ في الرابعة 
اللجنة  عصرا بحضور اعض����اء 
املنظمة رئيس مجلس إدارة جمعية 
اجلابرية ع����ادل عباس وعدد من 
الشخصيات، حيث ستقام مباراتا 
الدور قبل النهائي والنهائي للبراعم 

في الركالت الترجيحية.
واعلن اسيري ان اللجنة املنظمة 
س����تنظم مباراة استعراضية في 
ختام ال����دورة ولقاء يجمع جنوم 

القادس����ية والعربي مع فريق من 
الفنانني بقيادة داود حسني وطارق 

العلي.
القادس����ية  وس����يمثل فريق 
والعربي احمد عس����كر وتوفيق 
بالغة وحسني املكيمي وحمد بوحمد 
وحمد الصالح ومحمد بنيان وراشد 
البديح وحميد باشا وفايز الفليح 
واسامة حسني وعبدالرضا عباس، 
بينما سيمثل فريق التضامن كل 
من احمد الس����لمان وعلي جمعة 
ومحمد احلملي وبدر الطيار واحمد 
الدوغجي وحسني املهدي وشهاب 
حاجيه بقيادة الثنائي املرعب داود 
الذي توعد  العلي  حسني وطارق 
القادسية والعربي بهزمية  فريق 
تاريخية ال تنسى. وبعد ذلك تقام 
النهائية على كأس دورة  املباراة 
ش����هداء اجلابرية وتسمية بطل 
الدورة هذا العام بعد منافس����ات 
قوية منذ انطالق لقاءات الدورة.

تأهل فريق األحالم الى نهائي دورة بوسارة الرمضانية لكرة القدم 
املقامة بنظام خروج املغلوب مبشاركة 32 فريقا حتت رعاية النائب 
عسكر العنزي بعد فوزه على شعطان ب� 3 أهداف مقابل هدفني بعد 
تعادل الفريقني في الوقت األصلي من املباراة التي شهدت سيطرة شبه 
كامل���ة من فريق األحالم الذي حقق نصف حلمه في التأهل للنهائي 
ويتبقى له حتقيق باقي حلمه عبر إحراز لقب الدورة من خالل الفوز 

باملباراة النهائية، التي ستجمعه مع فريق مداهلل البزالي.

بنك الخليج يرعى 
بطولة جامعة الكويت

قام بنك اخلليج مؤخرا برعاية بطولة كرة القدم التي تقيمها 
جمعية طالب الطب في جامعة الكويت، واقيمت البطولة يومي 

3 و4 اجلاري على ستاد الهدف في بنيد القار. 
هذا وق��د حتدث بنك اخلليج الى طالب اجلامعة الذين تت��راوح 
اعمارهم بني 18 و24 عام��ا حول املزاي���ا التي يتيحها حس����اب 
Red وم�ن اه��م مميزات احلساب انه ال حاجة إلي��داع اي مبل��غ 
لفتح احلساب واإلعف��اء من رس��وم احلد األدنى على الرصيد، 
باالضاف��ة الى اخلدم��ات املصرفي����ة املجانية عبر االنترن��ت، 
والهداي������ا الترحيبية عند فتح احلس����اب وكاف��ة اخلصومات 
احلصرية في احملالت املختلفة واملطاع��م واالس����تقاللية دون 

احلاجة الى توقيع ولي االمر. 
لالستعالم عن حساب Red ميكن للعمالء زيارة اي من فروع 
بنك اخلليج البالغ عددها 49 فرعا واملنتشرة في أنحاء الكويت 
او االتص����ال باخلدمة املصرفية الهاتفي����ة على الرقم 1805805 
للحصول على املساعدة والتوجيه، تتوافر ايضا هذه املعلومات 

.www.e-gulfbank.com في موقع البنك االلكتروني

من الدورةلقطات

نال جائزة أفضل العب في اليوم اخلامس والعشرين 
سالم امان من فريق اخلليج للكابالت واحملترف املصري 
محمد رش���دي من فريق الشهيد فهد االحمد وشارك في 

تقدمي اجلوائز مرزوق الغامن.
أب��دى اإليراني حيدري��ان حزنه الش��ديد على خروج 
فريقه ڤيڤا لالتصاالت بعد خس��ارته من فريق الشهيد فهد 

االحمد.
شارك جنم الكرة األسبق ابراهيم دريهم في برنامج ديوانية 

الروضان الذي يعرض يوميا على تلفزيون الوطن.


