
السبت  21  اغسطس  2010  41رياضة

الهبان موسى فيروز كان حاضرا في مباريات الدورة

محاولة لالنطالق بالكرةمؤيد الشهاب يسلم جائزة أفضل العب بحضور النائب السابق جاسم الكندري

فريق الرشيد ودّع الدورة بركالت الترجيح

هجمة مضادة من فريق الفليج على مرمى زين غازي البابطني يقدم جائزة أفضل العب ألحمد العصفور

إعصار نيسان البابطين يجتاح السالمية بسباعية في الروضان 

الى  البابطني  انضم نيس���ان 
الثاني في  املتأهلني للدور  قافلة 
دورة املرحوم عبداهلل مش���اري 
الروضان الرمضانية لكرة الصاالت 
بفوزه العريض على نادي الساملية 
بسباعية ضمن املجموعة الثالثة، 
التي ش���هدت تغل���ب زين على 
ديواني���ة الفلي���ج 2-1، في حني 
ارتضى فريقا ديوانية ناصر املري 
واملصارف بنتيجة التعادل 2-2 في 
املجموعة الرابعة. وواصل نيسان 
البابطني تألقه في املباراة الثانية 
على التوالي مستفيدا من تواجد 
الثنائي البرازيلي روجيرو وساندو 
اللذين سجال معا 6 اهداف بواقع 3 
لكل منهما، واضاف فهد األنصاري 

الهدف السابع لنيسان.
كما تألق من صفوف الفريق 
احملترف االيطالي ماركسيو الذي 
ش���كل مثلث رعب مع روجيرو 
وس���اندرو ليؤكدوا مجددا قدرة 
نيس���ان البابطني عل���ى الذهاب 
بعيدا في الدورة واملنافسة على 

اللقب.

في املقابل لم يتمكن الساملية من 
مجاراة حيوية ومهارات محترفي 
البابطني ليخرج مهزوما بسباعية 
قضت على آماله في بلوغ الدور 
الثاني، حيث سبق وان تعرض 
خلسارة مماثلة على يد ديوانية 
الفليج ف���ي اجلولة األولى ولكن 
برباعية. وف���ي املجموعة ذاتها 
كان الفوز الشعار املشترك الذي 
رفعه فريقا زين وديوانية الفليج 
في املباراة املثيرة التي جمعتهما 
والتي شهدت تغلب زين بهدفني 
مقابل هدف، ولكن بصعوبة شديدة 
حيث ظلت نتيجة التعادل قائمة 
حتى اللحظات االخيرة التي سجل 
خاللها احمد العصفور هدف الفوز 
احلاسم لزين، بعد ان تقدم حمد 
العثمان بهدف زين االول، ثم ادرك 

محمد عاشور التعادل للفليج.
ولفت األنظار في صفوف زين 
الذي يضم جنوم أزرق الصاالت 
احملترف اإليراني موس���ى دوس 
في مباراته األولى مع الفريق الى 
جانب الالعب النشط سالم أمان 

والهداف العصفور.
الثانية منح  املب���اراة  وف���ي 
احملت���رف املصري هاني س���عد 
فريقه املصارف تعادال مستحقا 
مع ديوانية ناصر املري بهدفني 

لكل فريق.
سجل للمري فالفيو ومحمد 
فطيس، وادرك التعادل للمصارف 
سامر ابوبكر وسعد في اللقاء الذي 
الفريقني  شهد ندية وتكافؤا بني 
وتألق محت���رف املري البرازيلي 
اندري���ه ال���ذي امت���ع اجلمهور 
الرائعة وقدرته  الفنية  بلمساته 
على املراوغة والتحكم بالكرة في 

أصعب املواقف.

دوت كوم يواجه بي إم دبليو 

يتطل���ع أمريكانا الى حتقيق 
فوزه األول عندما يلتقي القادسية 
الثاني���ة للمجموعة  في اجلولة 
التي ستشهد ايضا  السادس���ة، 
مواجهة صعب���ة ألحمد العمران 
أمام طلب الوليد الذي فجر كبرى 
مفاجآت الدورة بفوزه على أمريكانا 

وتعرض أمريكانا لضربة قوية 
بخسارته امام الوليد رغم تواجد 
نخبة من جنوم ك���رة الصاالت 
املصريني أمثال وائل ابوالقصمان 
واحمد ابوسريع واحمد إبراهيم، 
الى جان���ب املدير الفني ملنتخب 

في اجلولة األولى، كما يلتقي اليوم 
بي ام دبليو امام فنايل دوت كوم 

ضمن املجموعة السابعة.
وسيكون الفوز على القادسية 
األمل األخير ألمريكانا للحفاظ على 

آماله في التأهل للدور الثاني.

احمللي رائد عبدالرازق.
وج���اءت بداية ب���ي إم دبليو 
اكتفى بالفوز  متواضعة حي���ث 
بهدف يتي���م على فريق املرحوم 

رجب.

الكندري يشيد بالبطولة 

أكد الشيخ فهد الكندري ان إقامة 
دورة الروضان في شهر رمضان 
فقط أصبح غي���ر كاف جلمهور 
الدورة الغفير ال���ذي ارتبط بها 
كثي���را ويرغب في اس���تمرارها 
لفترات طويلة كل عام، مؤكدا ان 
دورة الروضان فرضت نفسها على 
الساحتني احمللية والعربية، وبات 

اسمها يتردد في كل مكان.
ان���ه يتلق���ى كثيرا  واضاف 
اتص���االت م���ن أصدق���اء خارج 
الدورة  الكويت يستفسرون عن 
وأجوائها، بع���د ان ارتبطوا بها 
من خالل مش���اهدتها يوميا عبر 
تلفزيون الوطن. وأوضح الكندري 
انه شارك كالعب في الدورة عام 
2000 ليزداد ارتباطه بها، وهو ما 

الصاالت املصري.
في املقابل يتطلع القادس���ية 
بدوره الى حتقيق فوزه الثاني على 
التوالي لضمان تأهله مبكرا بعد ان 
فاز في اجلولة االولى على احمد 
العمران ب� 3 أهداف نظيفة شهدت 
تأل���ق جنمي���ه املصريني عاطف 

عبدالعظيم وتامر مصطفي.
الثانية يطمح  املب���اراة  وفي 
طلب الوليد الى استكمال مغامرته 
وانتزاع الفوز الثاني على التوالي 
على حساب العمران، معتمدا على 
الثنائي اإليراني حس���ن صادق 
وصادق���ي اللذين تألقا في اللقاء 

املاضي امام أمريكانا.
وفي املواجهة الثالثة واألخيرة 
ستكون مهمة بي ام دبليو سهلة في 
التغلب على فنايل دوت كوم الذي 
بدأ مشواره في الدورة بخسارة 
قاسية على يد سامسونغ البابطني 
ب� 5 اهداف. ويراهن بي إم دبليو 
على مه���ارات الهولندي جيرمن 
واحملترف املصري محمد اسماعيل 
العب السد القطري األسبق والنجم 

يدفعه للمجيء الى صالة الشهيد 
فهد األحمد ملشاهدة انشطتها عن 
قرب. وأكد الكندري ان زيادة عدد 
احملترفني س���ينعكس باإليجاب 
على ارتفاع املس���تويات الفنية، 
الى جانب منح العبينا احملليني 
فرصة االحتكاك مبدارس متعددة 

في كرة الصاالت.

دودو: أتطلع لالحتراف في الكويت

كش���ف احملت���رف االيطالي 
دودو العب فريق املرحوم محمد 
عبداحملس���ن اخلراف���ي ان دورة 
الروضان ستكون أصعب بكثير 
هذا الع���ام وان فرصة فريقه في 
احلفاظ على لقبه للعام الثاني على 

التوالي ستكون أيضا صعبة.
وأكد دودو ان دورة الروضان 
أصبحت أكثر احترافية من خالل 
زيادة عدد الالعبني األجانب وانتقاء 
الفرق املشاركة في الدورة من خالل 
التصفيات، مشيدا  إقامة مرحلة 
مبستويات احملترفني البرازيليني 

في أغلب الفرق املشاركة.

أمريكانا يخوض لقاء الفرصة األخيرة أمام القادسية اليوم

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

غزارة أهداف في دورة »الكندري«

»غزارة تهديفية« كانت عنوان 
اللقاءات التي أقيمت أمس األول 
بدورة النائب الس���ابق جاس���م 
الكندري الرمضانية ال� 12 لكرة 
القدم والتي تقام برعاية النائب 
الوزراء  األول لرئيس مجل���س 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
وتشهد منافس���اتها صالة نادي 

اليرموك في مشرف.
وقد ارتفعت رغبة الفوز وقوة 
املتنافسني الى أوجها وتركت في 
سماء التوقعات آماال عريضة لقادم 
االيام عندما تضيق دائرة املنافسة 

ويكون البقاء لالقوى.
الغزارة التهديفية التي شهدتها 

منافسات امس األول كان ابطالها 
فرق نظارات حسن بفوزه على 
الزامبو 6-2 واحلسيني بفوزه 
عل���ى التضامن 4-1 وفوز فينو 
على فريق املرح���وم عبدالقادر 
الرفاع���ي 6-1 فيما ف���از فريق 
الوطنية بانسحاب بيضون وهذه 
الفرق حجزت مقاعد لها في االدوار 
املقبلة مع وعد مبزيد من اإلثارة 

واحلماس.
وكانت مواجهة فينو وفريق 
املرحوم عبدالقادر الرفاعي عامرة 
باالهداف وانتهت بفوز فينو 1-6، 
ورغم هذه الغزارة التهديفية اال 
ان القوة واخلشونة كانتا سمة 

املواجهة التي م���ن املفارقة أنها 
بدأت بهدف من قدم مهاجم املرحوم 
عبدالقادر الرفاعي في الش���وط 
االول لكن فرحة الرفاعي لم تدم 
طويال، اذ جنح فريق فينو والذي 
يشرف على إدارته عضو مجلس 
إدارة النادي العربي السابق مؤيد 
الشهاب في ادراك التعادل ليعيد 
التوازن للمواجهة لتشتعل املباراة 
بني الفريقني اللذين قدما فواصل 
من االثارة واحلماس التي ألهبت 

جمهور احلضور.
اال ان فريق فينو الذي يضم 
محترف���ني م���ن البرازيل فرض 
سيطرته على اللعب بشكل كبير 

وكان بإمكانه ان يزيد من غلته 
لوال اجله���ود التي بذلها حارس 
فريق اخلصم عبدالهادي الرفاعي 
الذي كان فدائيا بحق وعاب فريق 
الرفاع���ي التوتر ب���ني الالعبني 
التحكيم،  واالحتجاجات عل���ى 
لكن عل���ى العموم املباراة كانت 

مثيرة وجميلة.

3 لقاءات اليوم

وتقام اليوم 3 مباريات فيلتقي 
الشاهد وفونو، ومحمود  فريقا 
الشمار وديوانية تركي، أما اللقاء 
الثالث فسيكون بني فريقي الشهيد 
فه���د االحمد واملرحوم جاس���م 

الكندري وسيكون اللقاء األخير 
األقوى فنيا وبدنيا وستش���هد 
صراعا محموما من اجل التأهل 

والوصول الى النهائيات.
وقد تابع مباريات امس االول 
محم���د الكندري وكي���ل وزارة 
التربية املس���اعد والتقى رئيس 
العلي���ا املنظمة للدورة  اللجنة 
الوكيل  الكندري.. وادلى  جاسم 
الكندري بتصريح عبر فيه عن 
سعادته ملا ش���اهده من تنظيم 
رائع للدورة واملستويات الفنية 
املميزة، وقال: ان الس���مة لهذه 
اللقاءات االثارة واحلماس، مؤكدا 
ان الدورات الرمضانية تعمل على 

زيادة املستوى الفني للرياضيني 
وكذلك شغل اوقات الفراغ للشباب 

فيما يعود عليهم بالنفع.
الشهاب ان  بدوره قال مؤيد 
دورة جاسم الكندري من الدورات 
املميزة والت���ي حتظى مبتابعة 
جماهيرية واسعة.. ودعا مدربي 
االندية ملتابعة الدورات الرمضانية 
لالستفادة منها في دوري الصاالت 
موضحا ان املستويات متقاربة.

الذي  واشاد بالنظام اجلديد 
تتبع���ه دورة جاس���م الكندري 
)الذهاب واالياب( وقال ان مثل 
هذا النظام يعطي فرصة للفرق 

للتعويض.

البرازيل يتأهل في »الرقة«

»خلك رياضي« يواجه برشلونة 
العثمان في »الحساوي«

يصل اليوم السبت قطار دورة جمعية الرقة الرمضانية االولى 
التي تقام حتت رعاية النائب د.محمد احلويلة مقرر مجلس االمة 
على مالعب نادي الس���احل الى احملطة قبل االخيرة بعد ان شارك 
32 فريقا في املنافس���ات التي جرت خالل االيام القليلة املاضية، 
وستكون احملطة االخيرة والنهائية للدورة بعد غد االثنني حيث 

ستشهد تتويج البطل باللقب االول.
وقد جنح فري���ق عبداهلل الكندري ف���ي التواجد مبقدمة فرق 
املجموع���ة االولى ومن ثم فريق البرازي���ل احد الفرق التي كانت 
مرشحة للوصول للنهائي، بينما كان فريق املرحوم سعد املوسى 
عل���ى موعد مع االجنازات بعد ان تأهل على حس���اب عمر مبارك، 
ثم فريق املرحوم مساعد الدوس���ري، وبذلك سيكون احد فريقي 
الكندري واملوسى هو احد اطراف الدور نصف النهائي الذي سيقام 
الي���وم حيث س���يلتقي الفائز من مبارك الكبير وش���ركة مطاعم 
كاس���تلو ومدريد مع ابوعايض. وفي املجموعة الثانية جنح فيها 
ليدز يونايتد في حجز مقعده بدور ال� 8 بعد ان عبر الشهيد رجا 

السهلي بركالت الترجيح. 
من جانبه اش���اد م.عبد الهادي احلويل���ة رئيس مجلس ادارة 
جمعية الرقة بجه���ود اللجنة املنظمة للدورة بعدما س���عت الى 
إجناح الدورة وحتقيق الغرض من اقامتها لكي تخدم ابناء املنطقة 
واملساهمني والتي شهدت تنافسا رياضيا بني جميع املشاركني في 

ظل روح رياضية.

قدم فريق ش���ركة فونو عرضا قويا أمام فريق لبنان للديكور 
توجه بالفوز 7-0 في بطولة احلس���اوي الرمضانية بعد انفتاح 
ش���هية عبدالعزيز العتيبي وسالم العتيبي على التهديف وأحرز 
كل منهما هدفني، وأضاف احملترف اإليراني س���ينا غالم 3 أهداف، 
أما فريق لبن���ان فقد اكتفى بالديكور ولم يقدم الالعبون العرض 
املنتظر وأعرب حارس مرمى فريق فونو علي زمان عن س���عادته 
باملشاركة في دورة احلساوي، وأضاف ان بطولة احلساوي تعتبر 
من أروع الدورات الرمضانية حيث تعطي الشباب الكويتي الفرصة 

إلبراز قدراتهم.
وأضاف ان فريقهم له صوالت وجوالت في دورة احلس���اوي 
وانه يأمل في مواصلة فريقه���م لالنتصارات والتأهل الى األدوار 

النهائية.
وأش���ار الى تطعيم فريقهم بالعبني من إي���ران وتفاهمهما مع 

الفريق وشكر زمان اللجنة املنظمة للدورة.
وفي املباراة الثانية بني موناكو للس���فريات واملرحوم سلطان 
عاش���ور، اتضح إصرار فريق موناكو عل���ى الفوز وافتتح قتيبة 
العثمان أهداف فريقه في الدقيقة الثانية ليرد عليه عماد صبيح 

بهدف التعادل.
ولم يهنأ فريق سلطان بهدفه س���وى ثوان سجل بعدها حمد 
العوضي هدفني متتاليني ملوناكو ويرد القائم كرة قوية لعبدالعزيز 

بوراشد لينتهي الشوط األول بتقدم موناكو 1-3.
وفي الشوط الثاني يواصل موناكو سيطرته على مجريات اللعب 
بعد ان أرهق فريق سلطان عاشور ويسجل محمد الفودري الهدف 
الرابع وعبداهلل املسلم الهدف اخلامس والعوضي السادس ويختتم 

خالد الدويسان أهداف موناكو بإحرازه الهدف السابع.
وفي املب���اراة الثالثة بني فريق العربيد بقي���ادة علي العربيد 
وفريق البنك الصناعي بقيادة عيسى عبدالقدوس، جاءت البداية 
قوية وانتهى الوقت األصلي 1-1 وجلأ الفريقان الى ركالت الترجيح 
ليفوز فريق العربيد 6-5. وفي املباراة الرابعة فاز فريق ديوانية 

العز على شباب الشعب 2-3.
تقام اليوم 4 مباريات قوية حيث يلتقي التحالف مع املرحوم 
راش���د الفهد، خلك رياضي مع برش���لونة العثمان، الشهيد حمد 
الس���محان مع املرح���وم علي النجار، وبنك بوبي���ان مع املرحوم 

حميد اخلياط.

لقطات من الدورة

ديوانية العمر يعبر السور في »النصر الرياضي«
فرض املنطق نفسه على منافسات اليوم الثاني 
لدورة النصر الرياضي الرمضانية لكرة القدم املقامة 
على مالعب مش����رف التابعة للهيئة العامة للشباب 
والرياضة حيث حجز الكبار مقاعدهم في الدور الثاني 
من الدورة. ففي اللقاء األول الذي أقيم ضمن منافسات 
املجموعة الثانية، تغلب ديوانية العمر على ش����ركة 
السور بهدف حاس����م في املواجهة التي شهدت ندية 
كبيرة من الفريقني حيث غلب عليها طابع احلذر قبل ان 
يفلح العمر في استغالل إحدى الفرص القليلة ليتسلق 

السور بهدف منحه بطاقة العبور للدور الثاني.
وتواصلت منافسات اليوم الثاني باملواجهة التي 
جمعت الوطنية مع فريق شركة الكاظمي والتي انتهت 
لصالح األول بهدف نظيف سجله الالعب نواف عودة. 
وفي املباراة الثالثة متكن فريق املرحوم اشكناني من 
التغلب على عقبة أمير النحل بركالت الترجيح ب� 7 
أهداف مقابل 6 بعد انته����اء الوقت األصلي للمباراة 
من دون أهداف. وخلت املباراة من اإلثارة واللمسات 
الفنية وجلأ الفريقان الى التأمني الدفاعي ليتم اللجوء 
الى ركالت الترجيح، التي ش����هدت فاصال من اإلثارة 

ف����ي ظل تفوق العبي الفريقني في تس����ديد الركالت 
بنجاح ولكن جنح فريق املرحوم اشكناني في حسم 

النتيجة لصاحله في النهاية.
وانضم س����عد املوسى الى ركب املتأهلني بتغلبه 
على داون تاون بهدف نظيف س����جله الالعب محمد 
محس����ن الذي منح فريق بطاقة التأهل للدور الثاني 
ليس����تحق لقب جنم املباراة االول. وأكد الالعب ذاته 
ان املباراة كانت قوية للغاية وان فريقه كان الطرف 
األكثر إصرارا على حتقيق الفوز من خالل الكم الكبير 
من الفرص املهدرة امام مرمى تاون. وأوضح محسن 
ان فريقه اثبت قدرت����ه على الوصول بعيدا في تلك 
الدورة من خالل العرض القوي الذي قدمه في ظهوره 
االول. من جانبه أش����اد حكم الدورة عباس الشمري 
بالتزام الالعبني وامتثالهم للقرارات التحكيمية، وهو 
األمر الذي يس����هل كثيرا من مهمة أي حكم في ادارة 

مباراة بنجاح في تلك األجواء الهادئة.
كما أشاد الشمري باملجهودات الكبيرة التي تبذلها 
اللجنة املنظمة لف����رض النظام على اجلميع وإقامة 

املباريات في مواعيدها احملددة.

وجه حس���ني غامن مدير الدورة مناش���دة لكل الفرق 
املش���اركة بالدورة يحثهم فيها على احلضور في متام 
الثالثة عصرا، من أجل تسهيل مهمة اللجنة املنظمة في 

مراجعة األسماء وتسجيل الالعبني اجلدد.
ن��ال جوائز أفضل العب في اليوم التاس��ع البرازيلي 
اندريه من ديوانية ناصر املري ومواطنه ساندرو محترف 
نيسان البابطني واحمد العصفور العب زين، حيث حصل 
الالعبون الثالثة على اجهزة موبايل مقدمة من سامسونغ 

البابطني.
شارك في تقدمي جوائز أفضل العب الشيخ فهد الكندري 
وغازي البابطني مدير قطاع التطوير في شركة عبداحملسن 

البابطني. 


