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اجلماهير مألت املدرجات ملتابعة املبارياتاإليطالي أدريانو فرحا بأحد أهدافه

منافسات دورة الشحومي لليد تشهد إثارة وندية كبيرةأحد الالعبني يحاول املرور بالكرة

جانب من مباراة الفليج والساملية

الخرافي يقسو على توصيل في أول ظهور له بـ »الروضان«

ضرب فري����ق املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي حامل اللقب 
بقوة ف����ي ظه����وره األول بدورة 
املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
بفوزه املستحق على توصيل دوت 
كوم 3 - 1، في افتتاح منافسات 
مجموعة فيفا التي شهدت تغلب 
ديواني����ة الفليج على الس����املية 
برباعية نظيفة، في حني جتاوز 
نيسان البابطني عقبة زين بهدف 
نظيف في اجلولة األولى ملجموعة 

البابطني.
في اللقاء األول رجحت مهارات 
االيطالي ادريانو كفة فريق اخلرافي 
رغم تخلفه في النتيجة امام توصيل 
دوت كوم الذي افتتح التسجيل عن 
طريق عبدالعزيز الش����يحة ورد 
اخلرافي ب� 3 أهداف متتالية عن 
طريق ادريانو ومواطنه دودو بينما 

أضاف احملترف البرازيلي كارلوس 
الهدف الثالث.

وانحصرت خطورة اخلرافي 
طوال ش����وطي املباراة في جنمه 
األول ادريانو رغم تعرضه لرقابة 

فردية لصيقة. 
وفي املجموعة ذاتها س����جل 
ديوانية الفليج بداية قوية بفوزه 
على الساملية في لقاء جاء من طرف 
واحد سيطر فيه الفليج من خالل 
تألق الثالثي املصري جهاد عرفة 
ومحمد عاشور وإسالم درويش، 
في املقابل لم يظهر الس����املية أي 
ندية واستس����لم بس����هولة امام 
مه����ارة وحيوية العب����ي الفليج 
الذين هزوا شباك الساملية 4 مرات 
عن طريق إسالم درويش هدفني 
ومحمد عاشور وسليمان سامي 

لكل منهما هدف.

وفي املباراة الثالثة حقق نيسان 
البابطني املفاجأة وهزم فريق زين 
الذي يضم جنوم أزرق الصاالت 
الذين تأهلوا للمباراة النهائية في 
الع����ام املاضي أمام فريق اخلليج 

للكابالت. 
وكس����ب نيس����ان رهانه على 
الثالث����ة االيطال����ي  محترفي����ه 
ماركس����يو والثنائ����ي البرازيلي 
ساندرو وروجيرو واالخير كان 
النج����م األبرز في املباراة واألكثر 

خطورة على املرمى.
الفعالية  املقاب����ل غاب����ت  في 
الهجومية عن جنوم أزرق الصاالت 
الثالثي احمد العصفور  وحتديد 

وحمد العثمان وسالم أمان.
ومتكن ساندرو القائد األسبق 
البرازي����ل للصاالت من  ملنتخب 
تس����جيل هدف الفوز في الشوط 

االول ليه����دي فريقه أول 3 نقاط 
باملجموعة الثانية.

 الخليج للكابالت يصطدم بالوطن

وتتواصل منافس����ات الدورة 
بإقام����ة 3 مباريات جتمع االولى 
الوطن م����ع اخلليج للكابالت في 
ختام اجلول����ة األولى للمجموعة 
اخلامسة بينما يلتقي في املباراة 
الثانية احمد العمران مع القادسية 
وأمريكانا امام طلب الوليد وذلك 
ف����ي اجلولة االول����ى للمجموعة 

السادسة.
ويعد فريق أمريكانا من املرشحني 
لنيل لقب النسخة احلالية حيث 
يضم بني صفوفه جنوم منتخب 
مصر لكرة الصاالت وهم الثالثي 
احمد ابوسريع ووائل ابوالقمصان 
افضل العب في افريقيا وابراهيم 

عوض والثالثة يلعبون حاليا في 
الدوري القطري لكرة الصاالت. كما 
يعد اخلليج للكابالت من الفرق التي 
ستترقبها اجلماهير فبجانب تأهله 
للنهائي في العام املاضي فإنه يضم 
بني صفوفه جنوم منتخب ايران 
لكرة الصاالت الذي يشاركون في 

الدورة للمرة األولى.

 أندروس: أتطلع للقب 

من جانبه أبدى محترف فريق 
سامسونغ البرازيلي اندروس هدف 
الدوري االس����باني للصاالت عام 
2005 سعادته بالتواجد في دورة 
الروضان وزيارة منطقة الشرق 
األوسط للمرة االولى مضيفا انه 
لم يتردد في قبول دعوة اللجنة 
املنظمة باملش����اركة ف����ي الدورة 
والتواصل مع جمهورها الغفير. 

وأكد ان����دروس اهتمامه بنيل 
لقب الدورة من خالل مش����اركته 
مع فريقه سامسونغ البابطني لكي 

يضيف هذا اللقب الى سجله.

خلف ينضم لديوانية الروضان 

تختل����ف دورة الروضان هذا 
العام كثيرا بالنسبة ألحمد خلف 
مدرب العربي السابق وأحد عشاق 
الدورة الذي ترك مكانه املفضل في 
الصف األول باملقصورة الرئيسية 
لينتقل الى ديوانية الروضان عبر 
شاش����ة تلفزيون الوطن لتحليل 
مباريات الدورة التي يحرص على 
متابعتها سنويا حتى ارتبط بها 
ارتباطا وثيقا بدأه كمتابع ثم العب 
فحكم وأخيرا محلل ليصبح خلف 
من القالئل الذين ارتبطوا بالدورة 

من جميع اجلوانب.  

ظهور أول لنجوم مصر للصاالت مع »أمريكانا« أمام الوليد اليوم

لقطات من الدورة
ن���ال جوائز أفضل العب في الي���وم الثاني للدورة 
االيطالي ادريانو من فريق اخلرافي واحملترف املصري 
إسالم درويش من ديوانية الفليج والبرازيلي روجيرو 
من نيسان البابطني وحصل الالعبون الثالثة على أجهزة 

موبايل مقدمة من سامسونغ البابطني. 
تفاع��ل جمه��ور الدورة كثي��را مع إبداع��ات االيطالي 
ادريان��و وظلوا يهتفون باس��مه أثناء مب��اراة اخلرافي مع 

توصيل دوت كوم. 
شارك في تقدمي جوائز أفضل العب محمد اخلطيب 

وعبدالعزيز السمحان ممثل مجموعة اخلرافي.
تش��هد الدورة يوميا حضورا الفتا من الش��خصيات 
الرياضية البارزة حيث ش��اهد مباريات اليوم الثاني العقيد 
متقاع��د محمد اخلطيب مدير االحتاد العس��كري الرياضي 

األسبق.

الجابر وبالروزا يقتربان من الدور الثاني لـ »الشايع«

يعقوب وعلي مروي العب نادي 
الوطني  الس���املية واملنتخب 
الس���ابق حيث اش���اد جاسم 
يعقوب بالدورة قائال انها تشهد 
تطورا كل عام لألفضل حيث 
امت���ازت هذا العام بكثرة عدد 
الفرق املنافسة والتي وصلت 
الى 64 فريقا كذلك تنفرد دورة 
الشايع بإقامة بطولة للبراعم 
وأخرى للمناطق يشارك فيها 

قدامى الالعبني.

عبداحملسن احملسن 5-0 في مباراة 
كانت مسك ختام اليوم الثاني.

من جانبه أثنى رئيس الدورة 
هشام الشايع على األداء الذي ظهر 
في اليوم الثاني وقوة الفرق كما 
أشاد بالتزام الفرق بحضورها في 
املواعيد احمل����ددة التي وضعتها 

اللجنة املنظمة.
واس���تضاف االس���توديو 
التحليلي لدورة الشايع جنم 
الكرة الكويتية املرعب جاسم 

سيطرتهم الى اهداف.
وفي املباراة الثالثة جنح فريق 
ديوانية التركي في حتقيق الفوز 
على فريق نقابة الكويتية املدعم 
بالنجوم املصري����ني حيث جنح 
العبو ديوانية التركي في امتصاص 
النقابة  املبكر من جانب  الهجوم 
الكويتية.. واالعتماد على الهجمة 
التي يجيدها عبدالعزيز  املرتدة 
بوراشد. وفي املباراة الرابعة حقق 
فريق فونو فوزا كاسحا على فريق 

اش����تعلت املنافسة مبكرا في 
دورة الشايع في نسختها الثانية 
عشرة واملقامة حاليا على صالة 
نادي كاظمة بحضور جماهيري 
غفير حيث شهدت منافسات اليوم 
الثاني ندية وحماس����ا بني الفرق 
التي خاضت مباريات الدور االول 
للمجموعة الثانية والتي اسفرت 
عن اقتراب فريق املرحوم اجلابر 
وبالروزا وديوانية التركي وفونو 
ال����ى الدور الثاني وذلك بعد فوز 
اجلابر على فريق عبداهلل العيسى 
4-0 في مباراة جاءت من جانب 
واحد ملصلح����ة اجلابر الذي كان 
الفريق األفضل واألكثر خطورة، 
ونش����ط عن طري����ق العبيه فهد 
السهلي وحمد العوضي وشاكر 
املطيري وتألق حارسه نواف محمد 
ابراهيم الذي كان سدا منيعا أمام 
مرماه. وسجل أهداف اجلابر كل من 
حمد العوضي وشاكر املطيري لكل 
منهما هدفان في حني فشل عبداهلل 

العيسى في تسجيل اي هدف.
وفي املباراة الثانية قاد طالل 
عطي����ة فريقه ب����الروزا الى فوز 
مستحق على فريق ديوانية ثامر 
5-2 حيث جنح طالل عطية في 
تسجيل 4 اهداف )سوبر هاتريك( 
وحميد كرم هدفا في حني سجل 
لديواني����ة ثامر مش����عل العنزي 

وحمود الشريفي.
واعتمد بالروزا على الضغط 
الهجوم����ي من����ذ بداي����ة املباراة 
واس����تغالل مهارة ط����الل عطية 
افض����ل العبي املباراة في ترجمة 

تس���تمر املتعة واإلثارة في 
بطولة احملامي احمد الشحومي 
الرمضاني���ة الثانية لكرة اليد 
وذلك بعد االنطالقة الرائعة أمس 
اجلمعة حيث تقام في التاسعة 
اليوم السبت  والنصف مساء 
مبارتان يلتقي في االولى نادي 
اليرموك مع شباب كاظمة في 
الثانية  املواجهة  حني ستكون 
نارية عندما يلتقي فريق شركة 
مطاعم كابوري���ا مع فريق امت 
س���بورتينغ وذلك على صالة 

الشهيد فهد األحمد بالدعية.
في اللقاء األول ستكون املباراة 
حائ���رة بني عنفوان الش���باب 
واخلبرة حيث يضم فريق شباب 
كاظمة ابرز العناصر الش���ابة 
في نادي كاظمة وفي مقدمتهم: 
يوسف حيدر ويوسف احلداد 
وعبداهلل عط���ااهلل وابراهيم 
األمير ومجموعة من ش���باب 
النادي فيما يضم فريق نادي 
اليرموك نخبة من جنوم الفريق 
االول بنادي اليرموك يتقدمهم 
حارس املرمى اخلبير طارق ابل 
وقائد الفري���ق محمد العوض 
وفيصل العسعوسي ومطلق 
الدوس���ري ومش���اري النوبي 

وعبداهلل ومحمد البلوشي.
أما اللقاء الثاني الذي سيجمع 
فريق شركة مطاعم كابوريا مع 
فريق »آمت سبورتنغ« فسيكون 
مثيرا بكل املقاييس وقد تفوق 
اليد ملا  اثارته مباريات دوري 
يضمه الفريقان من نخبة العبي 

كرة اليد الكويتية حيث يضم 
فريق ش���ركة مطاعم كابوريا 
حارس مرم���ى النادي العربي 
عب���داهلل الصف���ار ونخبة من 
جنوم ازرق اليد وفي مقدمتهم 
جنم نادي النصر فيصل واصل 
وجنم نادي الساملية عبدالعزيز 
الزعابي ونخبة من العبي نادي 
الصليبخات مثل فيصل صيوان 
وحسني صيوان ومشاري عباس 
وسامح الهاجري واحمد الشمري 

القادم  العربي  الن���ادي  وجنم 
من نادي الفحيحيل مش���اري 

صيوان.
فيما لن ترهب هذه املجموعة 
فريق »امت س���بورتنغ« كونه 
يضم كوكبة كبيرة من جنوم 
اللعبة وف���ي مقدمته���م قائد 
االزرق والنادي العربي السابق 
صالح انس وشقيقه قائد نادي 
السابق سالم انس  الفحيحيل 
وزمالؤه ف���ي نادي الفحيحيل 

وازرق اليد فه���د ربيع واحمد 
س���رحان وض���اري العريفان 
وحارس مرم���ى نادي خيطان 
يوس���ف مدوه ورائ���د القطان 
اضافة الى أحد ابرز جنوم كرة 
الكويتية والقادم بسرعة  اليد 
الكويت  الصاروخ العب نادي 
عبداهلل الغربللي. هذا وتستمر 
اللجنة املنظم���ة للبطولة في 
تقدمي الهدايا واجلوائز القيمة 

للجمهور.

كابوريا يصطدم بـ »آتم سبورتينغ« في »يد« الشحومي

المصارف يهزم السالمية بسداسية 
والمنيع يتعادل مع التسهيالت في »الكندري«

8 مواجهات في ختام الدور األول لـ »الزلزلة«

120 فريقًا سجلوا في »الحساوي«

انطلقت مس���اء أمس األول مناقشات اليوم 
األول لدورة النائب الس���ابق جاسم الكندري 
الرمضانية والتي اصبحت استحقاقا رمضانيا 
كبيرا. حضر منافسات اليوم األول، التي تقام 
حتت رعاية كرمية م���ن النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، 
كل من النائ�����ب السابق جاسم الكندري وجاسم 
يعقوب من الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
ومحم������د الكندري وياس���ني الفارس���ي من 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة وبقية اعضاء 

اللجن�������ة.
وق���ال الكندري ان من االهداف الرئيس���ية 
لتنظيم هذه الدورة العمل على دعم الش���باب 

الذين ميثلون عماد املجتمع وعدته.
واش���ار الى اللقاء املهم الذي يقام في نهاية 
الدورة بني الس���لطتني التشريعية والتنفيذية 
والهدف من اقامته يجس���د لوحة فنية رائعة 
بني النواب واعضاء احلكومة واالتف����اق على 
ان اخلالفات التي حتدث بالرأي بني السلطتني 
ما هي اال للتس���ارع على خدمة الوطن، خدمة 
الكوي���ت العزيزة التي اعطت ش���عبها الكثير 

والكثير.

من جهته، اش���اد جاس���م يعق���وب بدورة 
جاس���م الكندري الرمضانية، مؤكدا ان الدورة 
تتطور بشكل كبير جدا وأصبحت من الدورات 

املهمة.
ودعا الكشافني في االندية للبحث عن املواهب 
في الدورات الرمضانية، حيث ان هناك العديد 
من الالعبني الذين ميتلكون املواهب يشاركون 

في العديد من الدورات.
أما على صعيد منافسات اليوم االول فقد كان 
االفتتاح يوما استثنائيا في احداثه فهو مليء 
باإلثارة واملنافس���ة القوية وواضح ان فريق 
املنيع رتب اوراقه جي���دا للتعامل مع مهارات 
خصمه التسهيالت وخرج الفريقان متعادلني 
فقد سجل للمنيع محمد  عباس وللتسهيالت 

عاطف عبدالعظيم.
كما امطر نادي املصارف خصمه فريق نادي 
الساملية بستة اهداف س���جلها رفعت غريب، 
مصطفى نادر، احمد العجوز، عدنان فضل اهلل 
وعبداللطيف احلمد، وفاز فريق فنايل دوت كوم 
على فريق املرحوم رجب بهدف سجله يونيل 
باون، كما اطاح الدويسان بفريق عسل املعجزة 

بهدفني سجلهما عبداهلل اخلضر ومحمد فهد.

تختتم اليوم منافس���ات ال���دور االول لدورة 
النائب د.يوسف الزلزلة الرمضانية الثامنة والتي 
جترى منافساتها على مالعب مركز شباب بيان، 
حيث تقام اليوم 8 مباريات في ختام الدور االول 
فيلتقي باملباراة االولى فريق ديوانية اخلميس مع 
الكشميري، ثم الشهيد باقر موسوي مع املرحوم 
علي العثمان، ثم احلاج عبدالرس���ول معرفي مع 
الشهيد محمد كرم، وفي املباراة الرابعة املرحوم 
فاروق ابراهيم مع اللي بعده، وفي املباراة اخلامسة 
فريق ذو الفقار مع بيليكو، وفي السادسة فريق 
الناصر مع املرحوم عبداهلل اكبر، وفي السابعة 

فريق هونغ هونغ2 مع اتليتكو مدريد، وفي املباراة 
االخيرة فريق مويا مع بلوك5.

وقد ابدى نائب رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
علي الهاشمي س���عادته من االجواء اجليدة التي 
هيأها التجمع الشبابي في دورة النائب يوسف 
الزلزلة، مشيرا الى ان مثل هذه االمور تعتبر من 

االهداف الرئيسية القامة الدورة.
وتوقع ان يرتفع املس���توى الفني للمباريات 
للدورة بدءا من الدور الثاني حيث ستظهر الفرق 
املرش���حة للبطولة مبظهرها املتوقع بعد ان يتم 

جتاوز عقبات الدور االول.

قام اكثر من 120 فريقا في اقل من نصف ساعة 
بالتس���جيل في دورة احلساوي، واعرب رئيس 
اللجنة املنظمة عبداللطيف احلساوي عن سعادته 
بتسجيل هذا العدد الكبير عند افتتاح التسجيل 

الفتا الى ان العدد املطلوب هو 64 فريقا.
واضاف ان اللجنة املنظمة اكتفت بتس���جيل 
هذا الع���دد واعتذرت للكثيري���ن الذين حضروا 

للتسجيل..

واش���ار الى ان القرعة س���تجرى اليوم فيما 
س���تنطلق الدورة في اخلامس م���ن رمضان في 
الرابعة عصرا وسيعلن عن جدول املباريات غدا 

الفتا الى قوة الفرق املشاركة في الدورة.
وشكر اللجان العاملة واسرة نادي القادسية 
على تعاونها مع اللجنة واستضافة البطولة التي 
لها مكان���ة خاصة لدى أهل الكويت ومحبي كرة 

القدم داخل الصاالت.

استعدادات النطالق دورة »الكويت«

4 مباريات في »الهدى«

تواصل اللجنة املنظمة لدورة »الكويت« الرمضانية األولى 
استقبال الفرق املشاركة في الدورة وذلك في مركز شباب 
بيان خالل أوقات العمل الرس����مية، ومن املقرر ان تنطلق 
الدورة خالل االسبوع اجلاري بعد اجراء القرعة بني الفرق 
املش����اركة في الدورة، وقد أكدت اللجنة املنظمة للبطولة 
انها رصدت جوائز مالية قيمة للفرق احلائزة على املراكز 
االولى، التي من املقرر ان جترى منافس����اتها قبل اإلفطار 

على مالعب مركز شباب بيان.

تنطلق اليوم دورة الهدى الرمضانية في نسختها ال� 15 
وذلك على مالعب مركز حس����ن أبل مبنطقة الدسمة، حيث 
تقام اليوم 4 مباريات ف����ي افتتاح البطولة، فيلتقي فريق 
جواد ابوحسن مع شباب الهمة، ويجمع اللقاء الثاني فريقي 
شباب الهدى مع ش����باب الصفاء وفي الثالث يلتقي فريق 
املرحوم علي املرداس مع أنصار اهلل فيما يلعب في املباراة 
االخيرة فريق فضل من اهلل مع ديوانية غامن دشتي، وستبدأ 

املباريات في ال� 5 عصرا.
م����ن جانبه أكد رئيس اللجن����ة املنظمة محمد جواد ان 
استمرارية الدورة للعام ال� 15 على التوالي ما هو اال دليل 
قوي على جناحها في استقطاب العديد من الشباب للمشاركة 

في الدورة.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل


