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اإلثارة حاضرة بقوة في مباريات الدورةأحد الالعبني يسدد كرة قوية خالد الروضان يسلم إحدى اجلوائز

املذيع املتألق بداح السهلي مع الزميل عبدالعزيز جاسم في االستوديو التحليلي

صراع كبير بني الالعبني على الكرة

بداية قوية للسد القطري وكامكو في »الروضان« 

أفلت الس����د القطري من كمني 
فري����ق املرح����وم حس����ن كم����ال 
ومتكن من التغلب عليه 3-2 في 
املجموعة الثامنة لدورة املرحوم 
عبداهلل مش����اري الروضان لكرة 
الصاالت التي شهد يومها السادس 
فوزا عريضا لكامكو على النزهة 
بسداسية نظيفة فيما تعادل ماجيك 
مع فريق املرحوم احمد الرومي من 
دون اهداف ضمن اجلولة االولى 

للمجموعة التاسعة.
في اللق����اء االول باغت فريق 
حسن كمال منافسه السد ومتكن 
من تس����جيل هدفني متتاليني عن 

طريق الالعب سيد احمد.
واستعاد السد توازنه سريعا 
وسجل 3 اهداف متتالية بواسطة 
محترفه اللبناني خالد تكاجي من 
خالل ثالث قذائف مزقت ش����باك 

احلارس عماد ماجد.
ومتيز أداء الس����د باجلماعية 
وحس����ن االنتش����ار داخل امللعب 
بفضل حتركات الثالثي البرازيلي 
دوجالس واملصري عمرو محسن 

الى جانب جنم املباراة تكاجي.
الثالثي احملترف  والى جانب 
تألق من السد قائد الفريق محمد 
الكبيسي واحلارس ابراهيم العجالن 

دورة الروضان مشهورة ومعروفة 
العربى واخلليج  على املستويني 
وتعد األولى على الساحة في كرة 
الصاالت، واستمرارها ملدة 31 عاما 
يؤكد أنها ناجحة ومتطورة، وألننى 
ف����ي زيارة قصيرة إل����ى الكويت 
الفرصة للحضور ولقاء  انتهزت 
مسؤوليها واملشاركة في ديوانيتها 
مع املدربني الكبار صالح العصفور 

ومحمد إبراهيم وأحمد خلف.
واض����اف: اتابع ال����دورة منذ 
س����نوات بعيدة وأراه����ا تتطور 
بس����رعة، ولفت نظرى هذه املرة 
أنها تضم أفضل العبي كرة الصاالت 
في العالم، وهو األمر الذي انعكس 
باإليجاب على مستوى الدورة، كما 
أن التنظيم اجليد وتفاعل اجلمهور 
مع ال����دورة يب����دو واضحا للكل 
ويستحق املسؤولون عن الدورة 
التحية والتقدير على هذا املجهود 
املب����ذول منهم خصوصا  الطيب 
رئيس اللجنة خالد الروضان الذي 
ال يتأخر عن تقدمي كل ما هو جديد 

للبطولة من أجل جناحها.
النجم املصري احملترف  واكد 
في صف����وف فريق أميركانا وائل 
عبد املولي ابو القمصان ان دورة 
الروضان ه����ي األفضل واالقوى 

وخالد احلمر.
في املقابل اجتهد العبو فريق 
حس����ن كمال في حدود امكاناتهم 
وكانوا ندا للس����د طوال شوطي 
املباراة حيث تألق من صفوفهم سيد 
احمد واحمد املقهوي وعبدالرزاق 
الرشيد وعبدالعزيز الرفاعي ومحمد 

محسن.
وبهذه النتيجة اصبح السد على 
مشارف التأهل للدور الثاني وذلك 

بشرط فوزه في مباراته املقبلة.
وفي مب���اراة ثانية خلت من 
االثارة والندية تعادل الرومي مع 
ماجيك من دون اهداف في لقاء 
غابت عنه اللمسات الفنية التي 
اعتاد عليها اجلمهور في أغلب 
املباراة حيث واجه الثالثي املصري 
في ماجيك سامح صالح ووليد 
عودة ومحمود جالل صعوبات 
كبيرة في اختراق خطوط الرومي 
الذي جن���ح العبوه في احلفاظ 
على نظافة شباكهم لتشهد الدورة 
للمرة االولى ه���ذا العام انتهاء 
مباراة بالتعادل السلبي خاصة 
ان االهداف كانت اللغة احلاضرة 

في املباريات املاضية.
وع���ادت املتعة مج���ددا في 
الذي جمع كامكو  الثالث  اللقاء 

ستشهد مواجهة كبيرة للخرافي 
حامل اللقب مع فريق الوطنية الذي 
ضرب بقوة في ظهوره االول وفاز 

على السبيعي بثالثية.
ويراهن اخلرافي على الثنائي 
االيطالي دودو وادريانو الى جانب 
النجم احمللي صالح حيدر الذين 
قادوا الفريق للفوز على توصيل 
دوت ك����وم في اجلولة االولى، اما 
الوطني����ة فيعتمد عل����ى الثالثي 
املصري خالد محمود واحمد يسري 

مبحترفيه االيرانيني امام فريق 
النزهة الذي انتهى لصالح االول 
بسداس���ية نظيفة س���جل منها 
ثالثية الالعب املوهوب احسان 
زاحمتكش وسجل هدف كل من 
علي ديوان وابراهيم مسعودي 

وعلي دودوي.
وقدم محترفو كامكو لوحات 
فني���ة رائعة ح���ازت اعجاب 
اجلماهي���ر بينما اكتفى العبو 
النزهة مبش�����اهدة مه��ارات 

وامين ابراهيم.

األشهر عربيا 

الكرة اإلماراتية  وشارك جنم 
السابق واحمللل الكروي عبدالرحمن 
محمد في ديوانية الروضان بقناة 
اليوم  الوطن، وش����اهد مباريات 
الس����ادس لل����دورة واس����تقبلته 
اللجنة املنظم����ة بترحاب كبير، 
وكانت فرص����ة للقائه واحلديث 
معه ح����ول دورة الروضان فقال: 

العبي كامكو.

F6 يصطدم بالتسهيالت 

تش����هد مباريات اليوم الثالث 
قمة املجموعة االولى في املواجهة 
التي جتمع f6 مع التسهيالت حيث 
س����يتأهل الفائز الى الدور الثاني 
بعد ان فاز الفريقان على ديوانية 
العمر وبالغة في اجلولة االولى، 
كما س����يلتقي اليوم السبيعي مع 
التي  الثانية  توصيل باملجموعة 

على مستوى العالم العربي مشيرا 
الى انه سبق أن شارك في دورات 
وبطوالت عديدة في مصر وقطر 
ودول اخ����رى لكنه لم يجد دورة 
بقوة وحجم ونظام وشعبية دورة 
الروضان. واحترف ابو القمصان 
ملدة 4 س����نوات في فريق الريان 
القطري وحصل معه على بطولتني 
للدوري واخ����رى للكأس كما فاز 
بأول دوري محترفني للصاالت مع 

اليرموك في العام املاضي.

المكيمي فازا برحلة ميالن

فاز الثنائي سالم ومحمد املكيمي 
بجائزة رحلة العمر التي ستطير 
إلى مدينة ميالن االيطالية ملشاهدة 
مباراة االنت����ر وروما في موقعة 
كأس السوب������ر اإليطالي خالل 

الشهر اجلاري.
واعل����ن برنام����ج ديواني����ة 
الروض���ان عبر شاشة تلفزيون 
الوطن عن اس����م الفائزين وسط 

قرب كبير داخل املدرجات.
وحرص����ت اع����داد كبيرة من 
اجلماهي����ر على ارت����داء فانيالت 
االنتر ومي����الن وروما إلى جانب 
الى احلضارة  ازياء خاصة ترمز 

الرومانية.

مواجهة شرسة بين اإليطاليين والمصريين في موقعة الخرافي مع الوطنية اليوم

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

»ڤيڤا« الراعي الرئيسي لدورة الروضان
اس��تكماال للنجاح امللحوظ الذي حققته في 
العام املاضي، ودعما للشباب والرياضة، قررت 
ش��ركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( رعاية دورة 
عبداهلل مشاري الروضان الرمضانية ال� 31 لكرة 

القدم للصاالت املغلقة.
وقال مدير العالق��ات العامة واالتصال في 
شركة ڤيڤا عمر احلوطي ان ڤيڤا حترص دائما 
على دعم الشباب الكويتي وحتفيزهم في جميع 

املجاالت.
وأضاف احلوطي: »لقد حرصنا على رعاية 

هذه الدورة الرياضية، ملا فيها من أهداف تتماشى 
مع قيم ڤيڤا ومبادئها، فمشاركة مختلف الفرق 
مدعمة ببعض الالعبني احملترفني، فرصة الكتشاف 
املواهب الش��ابة الق��ادرة على بناء املس��تقبل 
الرياضي.وتابع احلوطي: »لقد أصبحت الدورة 
محط أنظار نسبة كبيرة من املشاهدين محليا 
وإقليميا ملا تقدمه من مفاجآت جديدة وحماس 
ب��ني املتابعني، كما تع��د فرصة مللء وقت فراغ 
الش��باب، مما له إفادة كبي��رة على الصعيدين 

الذهني واجلسدي«.

»الشهيد« يكتسح الغانم في »الشايع« المنيع يقصي التسهيالت في »الكندري« 

تختتم اليوم مباريات ذهاب الدور األول 
من منافسات دورة الشايع الرمضانية في 
نسختها الثانية عشرة واملقامة حاليا على 
صالة نادي كاظمة، حيث تقام عصر اليوم 
4 مباريات ضمن منافسات املجموعة الرابعة 
حيث يلتقي فريقا املرحوم محمد العبدالهادي 
مع فريق الفيحاء ونادي الساملية وصيف 
كأس كرة الصاالت مع فريق املنيع وديوانية 
الشمالن مع الندروفر وفريق املرحوم رجا 

سليم مع فريق معرفي.
من جهته دعا طارق الشايع املدير املالي 
للدورة اجلماهير الى احلضور واالستمتاع 
باملنافس����ة القوية التي ت����دور بني الفرق 
للفوز بلقب الدورة، مشيرا الى ان الدورة 
في نسختها الثانية عش����رة متتاز بكثرة 
الفرق املشاركة والتي وصل عددها الى 64 
فريق����ا مت اختيارهم من 400 فريق تقدموا 

للمشاركة.
وقال الش����ايع ان الدورة س����تدخل في 
مراحلها احلاس����مة ابتداء من غد اخلميس 
حيث س����تنطلق مباريات دور اإلياب الذي 
سيحدد الفرق املتأهلة الى الدور الثاني وذلك 
بعد ان طبق����ت ادارة الدورة نظام الذهاب 

واإلياب في الدور األول.
وأضاف الشايع ان اللجنة املنظمة استعدت 

النطالق بطولتي البراعم واملناطق بعد غد 
اجلمعة والتي يش����ارك فيه����ا 16 فريقا في 
بطولة البراعم حتت 13 سنة و15 فريقا في 

بطولة املناطق )الدائرة الثالثة(.
وأوضح الشايع ان ادارة الدورة رصدت 
جوائز يومية للجماهي����ر وذلك من خالل 
السحب اليومي الذي يقام عقب املباريات.

من ناحية أخرى أسفرت مباريات ذهاب 
املجموع����ة الثالثة عن فوز كاس����ح لفريق 
الشهيد فهد األحمد على صناعات الغامن 0-7 
ف����ي مباراة جاءت من طرف واحد ملصلحة 
فريق الشهيد فهد األحمد الذي كان الفريق 
األفضل واألكثر خطورة وضغط منذ بداية 
املباراة وحت����ى نهايتها ولم يعط الفرصة 
لفريق صناعات الغامن في امتالك الكرة او 

تهديد مرماه.
وج����اءت أهداف الش����هيد فه����د األحمد 
عن طريق وحي����د عبدالناصر )3 اهداف( 
ورمضان غريب واملعتز باهلل س����امي لكل 

منهما )هدفان(.
وبهذه النتيجة اقترب فريق الشهيد فهد 

األحمد من التأهل للدور الثاني.
في حني تعادل فريق حمد السمحان مع 
عبداللطيف الوهيب بهدف واحد لكل منهما 

في اول مباراة بالدورة تنتهي بالتعادل.

تقدم فريق الشهيد عبداللطيف الوهيب 
بهدف سجله جاس����م الدخيل بعدها أدرك 
صالح املذن هدف التعادل، وجاءت املباراة 
متكافئة في املس����توى الفني وان رجحت 
كفة فريق الشهيد عبداللطيف الوهيب الذي 
قاده العب الساحل مرزوق زكي الذي حاول 
التسجيل لكنه فشل بفضل الرقابة اللصيقة 
التي فرضت عليه من قبل العبي الش����هيد 

حمد السمحان.
وفي املب����اراة الثالثة صدم ريال مدريد 
عشاقه بعد خسارته الثقيلة أمام املرحوم 
حس����ني أسيري 4-1 في لقاء اتسم بالندية 
من جانب فريق املرحوم حسني أسيري الذي 
جنح في ترجمة غالبية الفرص التي الحت له 
الى 4 أهداف جاءت بأقدام احمد حيدر هدفان 
ولكل محمد علي وحسني خورشيد هدفا في 
حني سجل هدف ريال مدريد السيد فاروق.

وفي املباراة الرابعة قاد البرازيلي االدنينو 
فريقه اخلليج للكابالت الى فوز مس����تحق 
عل����ى ديوانية الفهد 3-0 في مباراة جاءت 
مسك ختام اليوم السادس للبطولة حيث 
جن����ح البرازيلي االدنينو في تقدمي عرض 
قوي نال إعجاب اجلميع بتحركاته البينية 
ومساهمته اجلادة في تشكيل خطورة دائمة 

على مرمى ديوانية الفهد.

تدخل دورة جاسم الكندري الرمضانية الثانية 
عشرة والتي تقام برعاية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك يومها اخلامس 
فيما تواصل الفرق املشاركة التنافس احملموم على 
تسجيل أسمائها في الئحة الشرف لألبطال املتوجني 
لهذه الدورة التي تقام منافساتها على صالة نادي 

اليرموك الرياضي في منطقة مشرف.
ورف���ع القائمون على الدورة س���واعد اجلد 
لوضع اللمس���ات النهائية عل���ى اللقاء املرتقب 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية والذي لم 
يحدد موعد إقامته حتى اآلن حيث تبذل اللجنة 
العليا املنظمة جهودا توازي حجم وأهمية احلدث 
الذي اصبح استحقاقا سنويا يلتقي فيه فريقا 
النواب والوزراء حتت س���قف واحد وهو دورة 

جاسم الكندري الرمضانية لكرة القدم.
وفي هذا اإلطار عبر النائب السابق في مجلس 
األمة جاس���م الكندري عن س���عادته للقاء الذي 
سيجمع النواب والوزراء في ختام دورته دورة 
جاس���م الكندري الرمضانية لكرة القدم، وقال: 
ان هذا اللقاء س���يكون ش���عاره احملبة واملودة 
والتعاضد من اجل مصلحة الكويت سواء كانوا 
نوابا أم وزراء فهدفهم مصلحة الكويت موضحا 
أن اجلماهير س���تعيش دقائق جميلة وممتعة 

وهي تشاهد فريقي النواب والوزراء.
وثمن الكندري اجلهود املبذولة من قبل اللجنة 
العليا املنظمة للبطولة لتقدميها في افضل صورة 
وإخراجه���ا بأبهى حلة تليق بهذه الدورة والتي 

تستقطب متابعني لها من مختلف األعمار.
وتناول الكن���دري التقييمات الفنية للدورة 

وقال لقد شهدت لقاءات قوية وندية وقدمت فيها 
الفرق املشاركة أروع أداء ورسموا لوحات فنية 

رائعة باألداء املميز.
واضاف اننا نتطلع دائما لبطولة قوية ومثيرة 
خاصة ان الفرق املشاركة بالدورة تضم محترفني 
من جميع أنح���اء العالم والذين أضافوا للدورة 
ملسات فنية راقية تعمل على رفع املستوى في 
كل عام وتعزز من خبرات املش���اركني الشباب 
الذين يع���ول عليهم الوطن كثي���را في حتقيق 

االجنازات.
أما على صعيد نتائج املباريات التي أقيمت 
امس األول فقد تأهلت فرق املصارف، فنايل دوت 
كوم، املنيع، والدويسان الى الدور ال� 16 للدورة، 
وجاء تأهل املصارف على حس���اب فريق نادي 

الساملية النسحاب األخير.
أما فريق فنايل دوت كوم فقد تعادل مع فريق 
املرحوم رجب بهدف لكل واحد منهما وحس���ب 
نظام البطولة )ذهاب واياب( فقد فاز دوت كوم 

في رحلة الذهاب وبالتالي تأهل لهذا الدور.
كم���ا جاء تأه���ل فريق املنيع على حس���اب 
التسهيالت التجارية الذي فاز عليه بهدفني لالشيء، 
رغم ان فريق التسهيالت شن هجمات قوية على 

مرمى املنيع لكنه لم يوفق في ذلك.
وتقام اليوم 4 مباريات في دور ال� 16 للدورة 
حيث يلتقي زين م���ع البابطني، ديوانية العمر 
مع سفريات موناكو، الشاهد مع الشامية، نواف 
دشتي مع فونو، وستبدأ املباريات الساعة الرابعة 
مس���اء على صالة نادي اليرموك وهناك جوائز 

يومية مخصصة للجمهور.

دورة اإلعالميين 
تنطلق اليوم 

تنطل���ق الي���وم االربع���اء 
مباري���ات دورة اإلعالميني في 
ال� 8:30 على ملعب وزارة االعالم 
حيث يلتقي فريق املركز الدولي 
لالنت���اج االعالمي م���ع فريق 

االذاعة.
اما املب���اراة الثانية فتجمع 
جري���دة عالم الي���وم مع قناة 
العرب���ي الثقافي���ة وتختت���م 
املباريات مبواجهة فريق األخبار 
والبرامج السياسية مع فريق 

جريدة النهار)ب(.
اللجن���ة املنظمة  وانه���ت 
ال�����دورة  والقائم���ون عل���ى 
جمي���ع التجهي���زات املتعلقة 
باالع���الن عن جدول املباريات 
واالستقرار على اسماء احلكام 
الذين سيديرون مباريات الدورة 
وكذلك تش���كيل جميع اللجان 
التي ستش���رف على  العاملة 
املباريات لضمان حسن سير 

العمل.
ويس���ابق القائم���ون على 
الدورة الزم���ن من أجل تالفي 
الدورة في  اي اخطاء خلروج 

أفضل صورة.
وأك���د يوس���ف عبدالرضا 
نائ�����ب رئي���س اللجن��������ة 
املنظمة ان بطولة هذا الع������ام 
تخت��ل�ف عن االعوام السابق������ة 
حيث تقتصر املش���اركة على 
االعالمي���ني فقط بعد ان كانت 
املش���اركة مفتوح���ة للجميع 
واستثناء فقط وتكرميا للفريقني 
االول والثان���ي لبطولة العام 
املاضي وهم���ا فريق مجموعة 
الفيص���ل الصناعي���ة حامل 
اللقب وفريق العميد الوصيف 
سيش���اركون ف���ي بطولة هذا 

العام.
وأض�����اف عبد الرض����ا ان 
الوزارة تول�����ي اهتماما جادا 
الش���ي�����خ  بالدورة برعاي��ة 
فيصل املالك الذي تقام الدورة 
كل عام حت���ت رعايته والذي 
يس���اند النش���اط الرياض���ي 

بالوزارة.
وقد مت رص���د جوائز قيمة 
هذا الع���ام للجمهور من خالل 
سحوبات يومية بخالف جوائز 

الفرق الفائزة.

عمر احلوطي


