
االحد 29 اغسطس 2010   49رياضة

الكابالت يواصل تألقه وكامكو يتطلع للحفاظ على صدارته 

أمريكانا يمزق شباك العمران والشاهد يستعيد توازنه في »الروضان« 

آماله  أمريكانا  أنعش فريق 
في التأهل للدور الثاني بدورة 
المرح���وم عب���داهلل مش���اري 
الروضان لكرة الصاالت بفوزه 
العري���ض على فريق المرحوم 
احمد العمران بأحد عشر هدفا 
وهي النتيجة األكبر في الدورة 
حتى االن، فيما تابع فريق الخليج 
للكابالت مسلس���ل انتصاراته 
المتتالية على حساب فريق عذبي 
الصباح بهدفين نظيفين لينفرد 
الخامس���ة  المجموعة  بصدارة 
التي شهدت تأهل الشاهد بفوزه 
المستحق على الوطن بخمسة 

أهداف مقابل هدفين. 
وض���رب فري���ق أمريكان���ا 
بقوة وتمكن من تمزيق شباك 
العمران ب� 11 هدفا شهدت تألقا 
الفتا للثالث���ي المصري وائل 
ابوالقمصان واحمد ابوس���ريع 
وابراهيم عوض الذين تناوبوا 
على تسجيل اهداف أمريكانا. 

وبهذا الف���وز العريض فان 
أمريكان���ا وضع قدما في الدور 
الثاني بصرف النظر عن نتيجة 

مباراة القادسية مع فريق طلب 
الوليد خاصة ان فارق األهداف 
سيكون في صالحه اذا تساوت 
الفرق الثالثة ب���� 6 نقاط لكل 
منها، في حال فوز القادس���ية 

على الوليد. 
وقدم أمريكانا عرضا جيدا، 
أدى فيه العبوه بجدية على مرمى 
العمران وتمكن���وا من ترجمة 
أغلب الفرص التي أتيحت لهم 

الى أهداف. 
النجم  أبوالقمص���ان  وكان 
األول للمباراة بتسجيله 4 أهداف 
ليس���تحق جائزة أفضل العب 
التي كان ينافسه عليها زميله 
إبرهيم عوض صاحب األهداف 

األربعة. 
وف���ي مب���اراة ثانية فرض 
الخليج للكاب���الت إيقاعه على 
فريق عذبي الصب���اح وتمكن 
من الف���وز بهدفي فهد الفرهود 
والبرازيل���ي االدينو، في اللقاء 
الذي ش���هد س���يطرة واضحة 
للكابالت وصيف بطل النسخة 

الماضية. 

المتواض���ع لفريق الوطن رغم 
تواجد الثنائي اإليراني إسماعيل 

عظيمي وداود عباسي. 

السد القطري ورجا سليم

يس���عى فريقا الش���هيد فهد 
األحم���د والس���د القط���ري الى 
تأكيد تأهلهما للدور الثاني عن 
المجموعة الثامنة عندما يواجهان 
المرحوم حس���ن كمال  فريقي 
والمرحوم رجا سليم في الجولة 
الثالثة، فيما ستشهد المجموعة 
التاسعة مواجهة صعبة لفريق 
المرحوم أحمد الرومي أمام كامكو 

في المجموعة التاسعة. 
ويأمل فريق الس���د تحقيق 
فوزه الثاني في المجموعة الذي 
س���يمكنه من اعتالء الصدارة 
بشرط تعثر فريق الشهيد فهد 
أمام حسن كمال، حيث  األحمد 
يعول الس���د كثيرا على قدرات 
نجمه اللبنان���ي خالد تيكاجي 
الذي  صاحب األهداف األربعة، 
يجيد التصويب من مس���افات 

بعيدة. 

في المقابل فان فريق المرحوم 
رجا سليم سيتطلع الى تحقيق 
المفاجأة على أمل رفع رصيده 
الى 4 نقاط في حال تحقيق الفوز 
لكي يدخل في حسابات معقدة مع 
فريقي الشهيد فهد وحسن كمال 
بشرط فوز األخير الذي يملك في 

جعبته نقطة واحدة. 
وفي المباراة الثانية سيكون 
فريق الشهيد فهد األحمد متسلحا 
بمه���ارات محترفيه المصريين 
لتجاوز عقبة حسن كمال والتأهل 

للدور الثاني. 
وفي المباراة الثالثة، سيرفع 
كامكو شعار الفوز الثالث عندما 
يواج���ه فري���ق المرحوم أحمد 
ال���ذي يمل���ك 4 نقاط  الرومي 
بفوزه على النزهة وتعادله مع 

ماجيك. 
ويعد كامكو من أفضل الفرق 
التي قدمت عروضا فنية نالت 
استحسان الجماهير الذين تفاعلوا 
مع محترف���ي كامكو اإليرانيين 
إبراهيم مس���عودي وإحس���ان 

زاحمتكش ودودوري.

وفي المباراة الثالثة استعاد 
الشاهد توازنه رغم غياب الثنائي 
الهولندي ريكاردو وبنتو، حيث 
استفاد الفريق أخيرا من قدرات 

العبه اإليراني زهير الذي تألق 
في اللقاء ليعوض المس���توى 
الذي ظهر عليه في  المتواضع 

لقاء الكابالت الماضي. 

ولفت األنظار من فريق الشاهد 
نجم المباراة األول ناصر المسند 
الذي سجل أربعة أهداف بمفرده، 
الجاسر  فيما تكفل زميله عمر 

بإحراز الهدف الخامس.
وكان الشاهد الطرف األفضل 
في ش���وطي المب���اراة واألكثر 
نشاطا أمام المرمى، مستغال األداء 

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

اجلمهور مأل املدرجات

أحد الالعبين يستعد لتسديد ركلة حرة 

املهارة والقوة طغتا على املنافسات

لقطة من مباراة أبناء رجب واملطاوعةمحاولة للمرور بالكرة

حديث بني مرزوق اخلرافي وخالد الروضانجانب من لقاء الشاهد والوطن

السعد يفوز على الشهيد في »الجابرية«
بطولة الوطنية لالتصاالت تصل إلى المحطة األخيرة

يصل عصر اليوم قطار بطولة 
الوطنية لالتص���االت احلادية 
عشرة لكرة القدم داخل الصاالت 
التي تقام على صالة عبدالعزيز 
اخلطيب بالن���ادي العربي إلى 
محطته األخي���رة وذلك بإقامة 
املباراة النهائية للبطولة والتي 
جتمع ب���ن فريقي الوطنية »أ« 
والوطنية »ب« في نهائي خالص 
الوطنية املشاركن في  لفريقي 
منافسات البطولة حيث جنحا 
في إقصاء جميع منافسيهما خالل 
جميع أدوار البطولة على الرغم 
من املستوى املميز جلميع الفرق 
املش���اركة في املنافسات ليبقى 
اللقب ف���ي النهاية من نصيب 

الوطنية.
أك���د عبدالعزيز  من جانبه 
البالول مدي���ر العالقات العامة 
الوطنية  واإلع���الم بالش���ركة 
لالتص���االت ان نهائي البطولة 
لهذا العام سيقام بحضور اللواء 
متقاعد فيصل اجلزاف رئيس 
مجل���س اإلدارة واملدي���ر العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
ومديري إدارات الهيئة، باإلضافة 
الى جميع قيادات ومديري الشركة 
الوطنية لالتصاالت وفي مقدمتهم 
املدير العام سكوت جيجنهامير، 
الش���ركة. كما  إدارات  ومديرو 
بن ان اللجن���ة املنظمة العليا 
للبطولة قد أع���دت العديد من 
املفاجآت اخلاصة باجلماهير التي 
ستتواجد بصالة النادي العربي 
ملتابع���ة البطولة حيث انه من 
املنتظ���ر ان يكون هناك العديد 
من اجلوائز اخلاصة باجلماهير 
والتي سيصل مجموعها الى 10 
آالف دوالر سيتم توزيعها من 
خالل إجراء سحوبات ومسابقات 
للجماهير قبي���ل وعقب نهاية 

املباراة النهائية.
وأض���اف البالول ان اللجنة 
املنظمة للبطولة ستقوم بتكرمي 
الفريقن صاحبي املركزين األول 
والثاني، حيث سيحصل كل العب 
بالفريق صاحب املركز األول على 
مبلغ 150 دينارا بينما سيحصل 
كل العب باملركز الثاني على مبلغ 
100 دين���ار باالضافة الى كأس 
ألفضل العب بالبطولة وأفضل 

حارس.
البال���ول جماهير  كما وعد 
البطول���ة بالعديد من املفاجآت 
األخرى التي س���يتم الكش���ف 
عنها خ���الل احلف���ل اخلتامي 
للبطول���ة وذلك بوجود العديد 

التي  العامة  الش���خصيات  من 
ستحضر اللقاء.

من جانبه دعا حمد محارب 
املنسق العام للبطولة جماهير 
الكرة الكويتي���ة الى احلضور 
الى صالة عبدالعزيز اخلطيب 
العربي واالس���تمتاع  بالنادي 
النهائي���ة للبطولة  باملب���اراة 
والتي ستش���هد مستوى راقيا 
بن الفريقن املتأهلن )الوطنية 
»أ« والوطني���ة »ب«( اللذي���ن 
يضمان نخبة من أفضل العبي 
كرة الصاالت سواء احملليون أو 
احملترفون وقد وضح ذلك من 
خالل املستوى املميز الذي قدمه 
الفريقان خالل املنافسات وهو ما 

أهلهما للمباراة النهائية.
وأش���اد محارب مبس���توى 
البطولة لهذا العام والذي ظهر 
من خ���الل املنافس���ات القوية 
وحرص جميع الفرق على التأهل 
الى املباراة النهائية وحصد لقب 
البطولة الذي بات هدفا جلميع 
من يشارك فيها كونها احدى أكبر 
الدورات الرمضانية التي تنتظرها 

اجلماهير والفرق بالبالد.

البالول: اللجنة المنظمة أعدت مفاجآت كثيرة في الختام

الحصان األسود يقصي الهيئة في »الحساوي«

تنطل����ق عصر اليوم منافس����ات دور ال� 16 في دورة 
اجلابرية لكرة القدم التي تقام حتت رعاية رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد التي شهدت منافسات رائعة في 
أدوارها التمهيدية ونالت عن جدارة وبشهادة اجلماهير 
درجة االمتياز ملا تش����هده من حض����ور جماهيري كبير 
ومستويات رائعة تقدم على صالة مدرسة محمد الوهيب 
باجلابرية التي تشهد زحفا جماهيريا كبيرا لالستمتاع 
باألداء الرائع لنجوم الكرة اخلماسية والذين توافدوا من 
إيران ومصر، باإلضافة لنجوم الكويت في اللعبة للفوز 
بالدورة التي تتمتع بشهرة واسعة وجوائز قيمة رصدتها 
جمعية اجلابرية للفائزين. وكانت نتائج اليوم األخير من 
األدوار التمهيدية أس����فرت عن فوز فريق الشهيد عيسى 
السعد على فريق الشهيد بركالت الترجيح 4-3، وحقق 
فريق مهدي البلوشي النتيجة االكبر في البطولة بعد فوزه 
على فريق الش����هيد احمد شهيب 8-1، وفاز فريق أسرار 
القبندي على فريق الشهيدة أسرار القبندي 6-1، وشهدت 
الدورة اول حالة انس����حاب عندما انسحب فريق الشهيد 

يوسف مال اهلل من أمام فريق الشهيد جنيب الرفاعي.
ويلتقي اليوم في مباريات دور ال� 16 فريق الش����هيد 
احمد احلطاب مع فريق الشهيد ميسم املولي، وهي مباراة 
من املتوقع ان تشهد ندية كبيرة، ويواجه فريق الشهيد 
جاس����م املطوع احد الفرق املرش����حة وبقوة حلصد لقب 
البطولة فريق الشهيد احمد القالف، ويلتقي فريق الشهيد 
عبد اللطيف الوهيب فريق الش����هيد احمد قبازرد الذي 
يضم بن صفوف����ه جنوم املنتخ����ب االيراني للصاالت، 
وفي املباراة االخيرة يواجه فريق الشهيد فريق الشهيد 

حمزة دشتي.

بصعوب���ة تأهل فريق ش���ركة 
نفط الكويت الى دور ال� 16 لبطولة 
القدم  الرمضانية لكرة  احلساوي 
بعد فوزه على فريق السامبا القوي 
بالركالت الترجيحية 3 � 2 بعد مباراة 
مثيرة وساخنة انتهت بالتعادل دون 
اهداف واتس���مت بالقوة الدفاعية 
من الفريقن وانحصر اللعب وسط 
الدفاعية  امللعب نتيجة االج���ادة 

للفريقن.
وفي املباراة الثانية جنح فريق 
الس���راية في مواصلة انتصاراته 
الشهيد حمود  والفوز على فريق 
العنزي بثالثة اهداف نظيفة احرزها 
كل من فهد فوزي وفواز الدوسري 

وعبدالوهاب القطان.
وفي املباراة الثالثة واصل فريق 
احلصان االسود بقيادة النجم السابق 
هاني الصقر واخوانه مسلسل الفوز 
وتأهلوا الى دور ال� 16 بعد فوزهم 
على فريق الهيئة العامة للصناعة 
3 � 0 بعد مباراة جيدة وحذرة من 
الفريقن وكان فريق الهيئة العامة 

للصناعة هو االفضل.

من الدورة لقطات

 حرص مرزوق اخلرافي رئيس مجلس ادارة شركة 
أمريكانا وناصر الكنعان املدير اإلقليمي في شركة اخلليج 
للكابالت على املشاركة في تقدمي جوائز أفضل العب في 

اليوم السابع عشر للدورة. 
  تفاعل اجلمهور مع استعراض الطائرات الذي قدمه حمد 
الفيلكاوي ومصطفى العوضي من خالل التحكم بالرميوت 
في حرك��ة طائرتني صغيرتني حلقتا فوق امللعب واملدرجات 

ملدة 5 دقائق. 
  نال جوائز أفضل العب في اليوم الس���ابع عش���ر 
سالم الصميعي حارس اخلليج للكابالت وناصر املسند 
العب الشاهد ووائل أبوالقمصان محترف أمريكانا حيث 
حصل الالعب���ون الثالثة على أجهزة موبايل مقدمة من 

سامسونغ البابطن.

الخرافي: مكانة مرموقة
أكد مرزوق اخلرافي رئيس مجلس إدارة شركة أمريكانا 
أن أس��رة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان تتفوق على 
نفس��ها كل عام من خالل ظه��ور الدورة في ثوب جديد 
ومتط��ور يحافظ على املكانة املرموقة التي وصلت إليها، 
مؤك��دا أن أس��رة الروضان جنحت في حتقي��ق املعادلة 
الصعب��ة من خالل احلفاظ عل��ى النجاحات الكبيرة التي 

حققتها الدورة.
 وأضاف ان تلك النجاحات تعزز الثقة في القطاع اخلاص 
وتؤكد قدرته على حتدي كل الصعاب، وان يكون على قدر 
الطموحات والتطلعات. وبني اخلرافي ان دورة الروضان 
متلك الكثير من عوامل اجلذب لش��ركات القطاع اخلاص 
التي حترص على املساهمة في رعايتها أبرزها اسم املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان إلى جانب استمراريتها طيلة 31 

عاما فضال عن اإلقبال اجلماهيري ألغلب مبارياتها. 


