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الخرافي يهزم الوطنية برباعية ويتأهل للدور الثاني في »الروضان«

تأهل فري����ق املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي للدور الثاني 
في دورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان لكرة الصاالت بعد فوزه 
على الوطنية 4-1 في املجموعة 
التي ش����هدت تعادل  الثاني����ة 
السبيعي مع توصيل دوت 2-2، 
بينما حقق التسهيالت التجارية 
 2-3  f6 فوزه الثاني على حساب

في املجموعة االولى.
وكعادت����ه خط����ف احملترف 
االيطالي املبدع ادريانو األضواء 
في مباراة اخلرافي مع الوطنية، 
وكان مصدر س����عادة اجلمهور 
الذي ظل واقفا طوال ش����وطي 
املباراة ليتابع ويراقب ملس����ات 
ادريانو السحرية التي رجحت 
كفة اخلرافي. وب����ادر الوطنية 
التس����جيل عن طريق  بافتتاح 
ركلة اجلزاء التي نفذها بنجاح 
جنمه احملت����رف املصري أمين 

إبراهيم.
وأث����ار الهدف حماس العبي 
الذي����ن أمطروا مرمى  اخلرافي 
الوطني����ة بهجمات مكثفة حتى 
متكن الالعب النشط صالح حيدر 

من تسجيل هدف التعادل. 
وواصل ادريانو تألقه ليسجل 

والى جانب الثالثي البرازيلي 
املتفاهم فإن أبيات يعتمد كذلك 
على بع����ض املواه����ب احمللية 
املتمثلة في فالح الشمري ومحمد 
بوعباس وكل منهما سجل هدفا 

في مرمى املصارف.
أما املري ف����كان احد أضالع 
املربع الذهبي في النسخة املاضية 
وجنح في االحتف����اظ بنجميه 
البرازيلي����ن فالفي����و واندريه 
اللذي����ن قدما عروضا رائعة في 
العام املاضي ويعتزمان تكرار 
النسخة احلالية  األمر ذاته في 
وان كان هدفهما الرئيسي أصبح 

احلصول على اللقب. 
وفي مباراة ثانية ال تقل أهمية 
س����يكون اخلليج للكابالت في 
اشد االحتياج الى حتقيق الفوز 
على الشاهد لضمان تأهله للدور 
الثاني عبر املجموعة اخلامسة 
ويعتمد اخللي����ج للكابالت 
وصيف بطل النسخة املاضية على 
الهداف البرازيلي فاندينهو الذي 
سجل هدفن في مرمى الوطن، 
والى جواره يتواجد ثنائي فريق 
الطريجي  الشامية األسبق فهد 

وفهد الفرهود.
في املقابل س����يكون الشاهد 

هدفن متتالين قبل ان يضيف 
الرابع،  اله����دف  مواطنه دودو 
الوطنية كثيرا  املقابل تأثر  في 
إبراهيم بس����بب  بخروج أمين 
الط����رد، لتنحصر خطورته في 
انطالق����ات خالد محمود واحمد 
يسري ولكنهما واجها صعوبات 
الدفاعي  التنظي����م  في اختراق 
احملك����م للخرافي لينتهي اللقاء 

بفوز األخير.
وفي مب����اراة ثاني����ة احلق 
 f6 �التسهيالت الهزمية األولى ب
الذي يض����م بن صفوفه جنوم 
املنتخب السعودي لكرة الصاالت 
وسجل ثالثية التسهيالت جنم 
املب����اراة األول رمض����ان غريب 
وخالد العل����ي ومصطفى نادر، 
في حن سجل ل� f6 هدافه عبداهلل 
الفرشان الذي وصل رصيده الى 
5 أهداف لينافس بقوة على لقب 

هداف الدورة.
وتألق من فريق التسهيالت 
نادر واحمد العجوز وعبداللطيف 

احلمد والعلي ويوسف العمر.
أما املنتخب السعودي فكان 
قريب����ا من التع����ادل، ولكن لم 
يحالف العبيه التوفيق أمام مرمى 
الثالثي  التسهيالت حيث اهدر 

البعض حاسمة في حتديد هوية 
متصدر املجموعة، فيما يلتقي في 
املجموعة اخلامسة فريق عذبي 
صباح الناصر مع الوطن بينما 
يواجه فريق الش����اهد منافسه 

اخلليج للكابالت. 
وستخطف مواجهة املري مع 
ابيات األنظار اليوم خاصة انها 
ستشهد صداما برازيليا خالصا 
بن محترف����ي الفريقن فأبيات 

الفرش����ان وعبداهلل القحطاني 
واحمد دهل الكثير من الفرص 

احملققة.
ورغ����م خس����ارة املنتخ����ب 
الس����عودي، اال انه اليزال ميلك 
فرصة التأهل للدور الثاني بشرط 
فوزه في املباراة املقبلة او حتقيق 

التعادل.
وفي مباراة متكافئة تعادل 
توصيل دوت كوم مع السبيعي 

ضرب بقوة في مباراته االولى 
العريض على املصارف  بفوزه 

 .1-4
وتأل����ق من صف����وف أبيات 
الثالثي البرازيلي تياغو وبييرو 
وسيرجيو واألخير ميلك حضورا 
قويا أمام املرمى ويجيد التسجيل 
من أنصاف الفرص وتش����كيل 
خطورة بالغة على حراس املرمى 

واملدافعن. 

حي����ث س����جل لألخي����ر فه����د 
الشيخ وفرحان س����عد، بينما 
سجل للس����بيعي عبدالرحمن 

املسبحي.

الشاهد يصطدم بالكابالت

وتش����هد اجلول����ة الثاني����ة 
للمجموعة الرابعة لقاء الزعامة 
الذي يجمع ديوانية ناصر املري 
مع ابي����ات في مواجه����ة يراها 

خصما عنيدا اليوم خاصة بعد ان 
ظهر مبستوى طيب في مباراته 
االولى التي فاز فيها على فريق 

عذبي الناصر برباعية.
أكد جاسم السبتي عضو اللجنة 
الفنية ان معايير اختيار أفضل 
العب في كل مباراة تخضع في 
املقام األول حلسن األخالق، وعدم 
االعتراض عل����ى قرارات احلكم 
وجتنب احلصول على الكروت 
الصفراء، الى جانب التأثير على 

األداء العام للفريق. 
وأشار السبتي الى ان اللجنة 
الفنية ال تنظر الى أسماء الالعبن 
او جنس����ياتهم عند اختياراتها 
وتراعي فقط املعايير املنصوص 

عليها.
وأوضح الس����بتي ان الدور 
األول للدورة لم يشهد بروز العب 
بعينه، مؤكدا ان األدوار النهائية 
ستكشف القدرات احلقيقة لالعبن 
وحتديدا احملترفن مع ارتفاع حدة 

املنافسة.
وأشاد الس����بتي باخلطوات 
اجلريئة الت����ي اتخذتها اللجنة 
املنظمة املتمثلة في اس����تحداث 
نظ����ام التصفيات الذي مينحها 

فرصة انتقاء أفضل الفرق.

أبيات يتحدى المري في مواجهة برازيلية قوية اليوم 

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

عشاق برشلونة في املدرجات

أحد الالعبني يحاول املرور بالكرة

 جاسم يعقوب متوسطا محمد العازمي وسالمة دحل

صراع شرس على الكرة

صالح حيدر يتعرض لعرقلة مدافع السبيعي محاوال التصدي ملهاجم التوصيل

الحر يقضي على أحالم ڤالنسيا في »النصر الرياضي« 
اسفرت مباريات املجموع����ة 
النص����ر  االولى لدورة مركز 
الرياض���ي الرمضاني���ة لكرة 
الق����دم التي تقام على مالعب 
مش�����رف التابعة للهيئة العامة 
للش���باب والرياضية عن فوز 
فري���ق النص���������ر الرياضي 
العميد بهدفن  بجدارة عل���ى 
أق���وى مواجهات  نظيفن في 

البطولة.
وكانت الندية حاضرة طوال 
شوطي املباراة، وواجه النصر 
الرياضي صعوبات كبيرة في 
فك طالسم دفاع العميد ليفلح 
العب���وه في تس���جيل هدفن 

متتالن. 
ورغم اخلسارة املبكرة فان 
فريق العميد قدم مستوى كبيرا 
ولكن ل���م يحالفه التوفيق في 
احملاوالت الهجومية التي شنها 
على مرمى النصر الرياضي الذي 
أداؤه باجلدية والتركيز  متيز 
واستغالل الفرص التي اتيحت 

له امام املرمى.

العمر يتجاوز الرشيد

وفي مباراة ثانية ش���هدت 
الندي���ة ذاته���ا جل���أ ديوانية 
العمر لركالت الترجيح لتجاوز 
عقب�����ة فريق املرحوم احمد 
الرش���يد بثالثة اهداف مقابل 

هدفن.
وكان الوقت االصلي للمباراة 
قد انتهى بالتعادل السلبي نظرا 
للتألق الكبير الذي ظهر عليه 
املدافعون في صفوف الفريقن 
ال���ى جان���ب تفوق حارس���ي 
املرمى في احلفاظ على نظافة 

الشباك.
وفي لق���اء آخر انهى فريق 
احلر احالم ڤالنسيا مبكرا بعد 
الفوز عليه بهدف نظيف سجله 
الالعب سيد اسماعيل في لقاء 
ش���هد كما كبيرا م���ن الفرص 
امله���درة من اجلانبن وان كان 
فري���ق احلر الط���رف االفضل 

واالكثر تنظيما في املباراة.

تأهل الفضالة

في حن انضم فريق الفضالة 
الى قافلة املتأهبن للدور الثاني 
العربي  بفوزه على املتحدون 
بهدفن مقابل هدف حيث سجل 
للفضالة عادل الناصر وفهد علي 

واالخير خرج من املباراة ومت 
نقله عبر سيارة اإلسعاف بعد 

تعرضه إلصابة قوية.
وكان���ت ف���رق ناص������ر 
الرشي������د وديوانية الصفار 
ق���د تأهلت  واملنش���ر روتانا 
ال���دور املقبل من  الى  تلقائيا 

خالل القرعة.
م���ن جانبه أش���اد عبداهلل 
السرحان رئيس جلنة العالقات 
العامة بالتزام الالعبن وامتثالهم 
لقرارات احلكام وهو ما سهل من 
مهمة احلكام في ادارة املباريات 
نظرا لألخالق الرياضية العالية 
التي تتحلى بها الفرق. واوضح 
السرحان ان مباريات املجموعة 
جاءت في غاية االثارة والندية 

وقدمت مواهب جديدة.

دورة علي صباح السالم تختتم اليوم

الشاهد يتأهل في »الكويتية«

تختتم اليوم اجلمعة دورة املرحوم الشيخ علي 
صباح السالم الرمضانية األولى لكرة القدم والتي تقام 
حتت رعاية نائب رئيس جهاز االمن العام الشيخ ثامر 
علي صباح السالم والتي يشرف على تنظيمها جمعية 
علي صباح الس����الم بالتعاون مع منتديات شبكة أم 
الهيمان املوقع الرسمي لضاحية علي صباح السالم 
واشترك بالبطولة 16 فريقا من أبناء املنطقة للحصول 
على اللقب األول وس����يكون احلف����ل اخلتامي مليء 
باملفاجآت والذي سينطلق في ال� 10 وسيحضر املباراة 
النهائية عدد من الشخصيات الرياضية واملسؤولن 
منهم الشيخ ثامر علي صباح السالم وجنما األزرق 
السابقن جاسم يعقوب ومؤيد احلداد وقائد املنطقة 
العقيد ناصر العويه����ان واإلعالمي املخضرم محمد 
املسند ومدير االحتاد العسكري حميد دحل وسيقوم 
الشيخ ثامر بتوزيع اجلوائز على الفرق الفائزة وتكرمي 

اللجان العاملة بالبطولة واحلكام. 
من جانبه ق����ال نائب رئيس جمعية علي صباح 

السالم ورئيس اللجنة املنظمة بالدورة سالمة دحل 
ان االهتمام بالبطولة واالشراف عليها وتنظيمها هو 
اقل واجب تقوم به اجلمعية لرد اجلميل للمغفور له 
بإذن اهلل الشيخ علي صباح السالم داعيا اجلمهور الى 
احلضور واالستمتاع باملباراة النهائية والتي سيتخللها 

توزيع جوائز قيمة للجماهير احلاضرة.
وبن دحل أن البطولة مستمرة في كل عام وستقوم 
اللجنة املنظمة بتطوير الدورة من خالل زيادة عدد 
الفرق وزيادة القيمة املالية للجوائز، مبينا ان اللجنة 
املنظم����ة اعدت ملعبا خصيصا له����ذه الدورة والتي 

أقيمت املباريات عليها طوال األيام املاضية.
ومتنى دحل ان تخرج املب����اراة النهائية مبظهر 
يليق باسم الدورة وان يستمر النجاح حتى الصعود 

إلى منصة التتويج.
وشكر راعي الدورة الشيخ ثامر على رعايته للدورة 
كما شكر رئيس اجلمعية محمد العازمي على تواصله 

مع اللجنة املنظمة طوال أيام الدورة.

تبدأ في التاسعة من مساء اليوم منافسات الدور 
ربع النهائي للدورة الرمضانية اخلامسة لقدم الصاالت 
التي تنظمها نقابة العاملن باخلطوط اجلوية الكويتية 
والشركات التابعة لها برعاية الشيخ طالل الفهد رئيس 
احتاد الكرة والتي انطلقت منافساتها أمس على صالة 
فجحان هالل املطيري بنادي القادسية وشهدت أداء 

وحماسا من جميع الفرق.
وكان فريقا الشاهد وبومرشد قد صعدا الى ربع 
النهائي بالقرعة وسيبدأ الشاهد الدفاع عن لقبه الذي 
أحرزه في بطولة الع����ام املاضي بدءا من اليوم أمام 

الفائز من فريقي املونديال وجنوم كاسكو. من جهة 
اخرى، يس����عى فريق بومرشد الى ان يحجز لنفسه 
مكانا ليكون في النهائي خاصة انه كان الوصيف خالل 
املوسم املاضي وقدم عروضا قوية، ولقد خدمت القرعة 
فريقي الشاهد وبومرشد فقد جلسا باألمس ملراقبة 
الفرق األخرى واالستعداد لها باألسلوب املناسب. هذا 
وقد خصصت اللجنة املنظمة العليا للدورة 20 جائزة 
للجماهير التي حتض����ر الى مدرجات صالة فجحان 
هالل املطيري يوميا حيث تقوم بتوزيع أرقام مجانية 

يجري عليها السحب بن املباريات.

لقطات من الدورة سيرجيو: أجواء رائعة 
أبدى البرازيلي سيرجيو محترف فريق ابيات سعادته 
الكبيرة بالتفاف اجلمهور حوله وتش���جيعه في الظهور 
االول ل���ه مع فريقه، مؤكدا انه ل���م يكن يتوقع ان يتفاعل 

معه اجلمهور بهذه السرعة.
واكد سيرجيو انه سمع كثيرا عن دورة الروضان من خالل 
زمالئه الذين يشاركون فيها منذ عامن، مضيفا ان ما شاهده 

من أجواء رائعة يفوق ما سمعه كثيرا عن الدورة.
واضاف انه لعب لفت���رة طويلة كمحترف في الدوري 
البرازيلي لكرة الصاالت قبل ان يحصل على جنسية اذربيجان 
ليش���ارك في بطوالت اوروبا. واوضح سيرجيو ان فريقه 
مؤهل للمنافسة على اللقب رغم صعوبة املنافسة مع الفرق 

التي متتلك محترفن برازيلين وايرانين.

حتولت مدرجات صالة الشهيد فهد االحمد التي تستضيف 
مباريات الروضان الى كرنڤال احتفالي ارتدى فيه اجلمهور أزياء 
وتقليعات نادي برشلونة االسباني على أمل الفوز في مسابقة رحلة 
العمر التي تقدمها شركة ماي باركود، وذلك ملشاهدة املباراة الودية 

التي ستجمع برشلونة مع ميالن االيطالي في الكامب نو.
حصل على جوائز أفضل العب في اليوم الثامن للدورة املصري 
رمضان غريب محترف التس��هيالت التجارية وعبدالرحمن املسبحي 
العب السبيعي وصالح حيدر جنم فريق اخلرافي حيث نال الالعبون 

الثالثة أجهزة موبايل مقدمة من سامسوجن البابطني.
شارك في تقدمي جوائز أفضل العب سلطان الشهراني الرئيس 
التنفيذي للموارد البش���رية في ش���ركة ڤيڤا لالتصاالت وناصر 

املناعي ممثل شركة التسهيالت التجارية.


