
تسدل دورة الهزمي لكرة السلة اليوم 
الستار  على منافساتها والتي انطلقت 
اإلثنني املاضي، بدورة الفتيات، والتي توج 

بلقبها نادي الفتيات.
وقامت اللجنة املنظمة للبطولة برئاسة 
الدكتور نائل الهزمي بتجهيز  الترتيبات 
ال��ازم��ة لليوم اخل��ت��ام��ي، م��ن فعاليات 
ومسابقات ستقام على هامش امل��ب��اراة 

النهائية.
وشهد يوم أمس مواجهات دور الثمانية 
ب���دورة ال��رج��ال، بعد ت��أه��ل ف��رق دكتور 
نائل الهزمي، ومساكي، ومصر ، وتب تيم، 

ودكتورة حنني، وجولدن تيم، وباور تيم.
وجاءت منافسات ربع النهائي غاية في 
احل��م��اس، في ظل رغبة من جميع الفرق 

إكمال املشوار نحو املباراة النهائية.
وأب��دى رئيس اللجنة املنظمة دكتور 
نائل الهزمي رض��اه عن سير املنافسات ، 
مشيرا إلى ان البطولة تسير في اجتاهها 

الصحيح، مبا يخدم كرة السلة الكويتية.

وبني الهزمي ان ادخال العنصر النسائي 
في النسخة احلالية، والنجاح الذي حتقق، 
يفتح ال��ب��اب أم��ام زي���ادة ع��دد ال��ف��رق في 

املوسم املقبل.

وشكر الهزمي وسائل االع��ام لدعمها 
الدورة منذ والدتها قبل 3 سنوات، مؤكدا ان 
الوعد في اليوم اخلتامي للبطولة، وخال 

الدورات املقبلة.
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دورة »الهزمي« لكرة السلة تسدل 
الستار على منافساتها اليوم

لقطة من مباريات دورة الهزمي لكرة السلة

حازم إمام والتائب أمتعا اجلماهير بلمسات ساحرة

وائل جمعه يتفوق على دروغبا في »الروضان«

واصلت دورة املرحوم عبدالله مشاري 
الروضان الرمضانية لكرة القدم نشر البهجة 
وت��ق��دمي وج��ب��ة ك��روي��ة دس��م��ة جلمهورها 
وعشاق كرة القدم عبر حتدي األبطال الثالث 
ال��ذي شهد توهج اس��ط��ورة ك��وت ديفوار 
وتشلسي الفيل ديدييه دروغ��ب��ا، وثنائي 
الكرة املصرية والزمالك واألهلي حازم امام 
ووائل جمعه، ضمن منافسات اليوم السابع 
عشر. مشهد اإلب���داع  واإلم��ت��اع ف��ي حتدي 
األبطال الثالث اكتمل بتواجد النجم الليبي 
ط��ارق التائب، كما ش��ارك أيضا االعامي 
القطري محمد سعدون الكواري، برفقة نخبة 

من جنوم كرة  الصاالت.
حتدي األبطال قدم خاله دروغبا فاصا 
من اللمسات الفنية، كما ظهر في قمة رشاقته 
وحيويته، ول��م يتخل أيضا عن شغفه في 
تسجيل األهداف، باعتباره أحد أهم املهاجمني 

في تاريخ تشيلسي والكرة األفريقية.
في املقابل، تكفل ح��ازم والتائب بإمتاع 
اجلماهير مب��ه��ارات وملسات سحرية، كما 
شكل االثنان ثنائيا متفاهما قدم املتعة طوال 
امل��ب��اراة، بينما م��ارس وائ��ل جمعه هوايته 
املفضلة في مراقبة دروغبا، كما كان يحدث 
خ��ال م��ب��اري��ات مصر وك���وت دي��ف��وار في 
نهائيات أمم أفريقيا. وانتهت املباراة بفوز 
فريق وائ��ل وجمعه بسبعة اه��داف مقابل 

ستة.
ش��ه��دت منافسات ال��ي��وم السابع عشر 

تغلب فريق ماي فاتورة على نادي احلسني 
بسداسية حملت توقيع كل من كوبا ورافينيا 

وحسن علي ووليد خالد )هاتريك(.
وحسم الفريق الفائز بطاقة التأهل االولى 
عبر املجموعة بينما حجز كويت ستيل مركز 
الوصافة. في املباراة األخ��رى تغلب فريق 
ريزلتيس فيتامني على الهدف بسبعة اهداف 
دون رد. ويلتقي اليوم نادي حمادة مع زون 
سنت وكاريدج مع بنك بوبيان ومونديال 

هشام فوالذ مع هيلث بانيت.
دروغبا :  صالح اصبح ملكا ألفريقيا

عبر النجم االيفواري ديديه دروغبا عن 
سعادته بالتواجد في الكويت مجددا بعدما 
زارها في 2008، مثمنا دعوته من قبل اللجنة 
املنظمة العليا لدورة الروضان الرمضانية 
لكرة القدم التي طاملا استقبلت ابرز جنوم 

كرة القدم على مستوى العالم.
وك��ش��ف دروغ��ب��ا ف��ي ت��ص��ري��ح��ات على 
هامش تواجده في ال���دورة  واملشاركة في 
اح���دى امل��ب��اري��ات االستعراضية ان روح 
الفريق وتوفير االجهزة التدريبية والاعبني 
املميزين من اسباب احلقبة املميزةة لناديه 
االسبق تشيلسي، وهو ما ساعده على الفوز 
بالدوري في اول موسم مع البلوز ليكتب 

معهم تاريخ جديد.
واش���ار دروج��ب��ا ال��ى ان ع��ام��ل اخلبرة  
س��اع��ده ف��ي نهائي دوري االب��ط��ال 2012 

السيما وان���ه ك��ان ق��د وع��د رئ��ي��س ال��ن��ادي 
بتحقيق اللقب.

ودافع عن  مورينيو وانشيلوتي الى جانب 
س��ك��والري مؤكدا انهم لم يأتو لتشيلسي 
في الوقت املناسب وهو امر مؤثر في كرة 
القدم، لذلك لم يحالفهم احلظ اال انهم يبقون 

مدربون كبار.
وب���ني ان ع��ودت��ه ب��ع��د ال��رح��ي��ل ج��اءت 
بعدما طالبه مورينيو بالعودة ومساعدته 
ليحقق ال��دوري من جديد مع البلوز، مبينا 
ان تشيلسي بالفترة االخيرة بدأ بشكل جيد 
اال انه واجه موسما صعبا وجنح في االخير 

وبلغ نهائي الدوري االوروبي.
وش��دد على أن هيمنة الكرة االجنليزية 
أوروبيا امر منطقي مع ضم انديتها الفضل 
النجوم، متمنيا ف��وز تشيلسى ب��ال��دوري 
األوروب�����ي ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يصعب فيه 
ترشيح بطل دوري األبطال ملا قدمه الفريقان 

في البطولة. 
وعبر دروغبا عن عاقته الوطيدة مبحمد 
ص��اح وري���اض م��ح��رز، مبينا انهما قدما 

موسما استثنائيا.
وقال انه دائما الى جوار صاح وينصحه 
في بعض املواقف وهو رجل رائ��ع ومهذب 
يحترم اجلميع ولدية ج��ودة عالية وبات 
ملكا الفريقيا، مضيفا انه ال يستطيع جتاهل 
س��ادي��و ماني ال��ذي ميثل م��ع ص��اح الكرة 

األفريقية. 

 وائل جمعة وحازم إمام بالبشت

أوقف فريق اإلسماعيلي، انتصارات ضيفه 
األهلي، بالتعادل معه بنتيجة 1-1، أول من 
أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء املؤجل 
بينهما م��ن اجل��ول��ة ال��� 18 م��ن عمر ال���دوري 
املصري. تقدم األهلي بهدف املغربي وليد أزارو 

في الدقيقة 73، لكن اإلسماعيلي تعادل في 
الدقيقة 84 عن طريق كرمي بامبو، بعد مباراة 
فقيرة فنًيا ومتوترة وعصبية طغى عليها 

اجلانب البدني.
ورفع األهلي رصيده إلى 74 نقطة في صدارة 

الترتيب، مقابل 42 نقطة لإلسماعيلي في املركز 
ال��س��اب��ع. واشتعل ص���راع القمة ب��ني األهلي 
والزمالك الذي يحتل املركز الثالث برصيد 66 
نقطة، علًما بأن األحمر خاض 32 مباراة، أما 

الزمالك خاض 29 مواجهة.
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وحصل صاحب املركز االول على كاس 
البطولة وشيك بقيمة الفني دينار ، فيما 
حصل صاحب امل��رك��ز الثاني على شيك 

بقيمة الف دينار.
وسبق النهائي مباراة استعراضية بني 
منتخب اعضاء مجالس جمعيات التعاونية 
)االص��ف��ر( واع��ض��اء جمعية اجلابرية 
التعاونية )االخ��ض��ر( وف��از فيها الفريق 
االصفر على االخضر بهدف نظيف، فيما 
ظهر احلفل اخلتامي بصورة مبهرة وحصل 
على اعجاب احلضور بعدما ظهر بشكل 

الئق باسم الدورة وراعي احلفل.
كما قام الشيخ فهد اجلابر بتكرمي  فريقا 
االصفر واالخضر املشاركني في املباراة 
االس��ت��ع��راض وت��ك��رمي ال��ل��ج��ان العاملة 
واب���رزه���م محمد عيسى امل��ن��س��ق ال��ع��ام 

وواللجنة املنظمة وحكام البطولة واللجنة 
الفنية والطبية، كما قدم غضنفري درعا 

تذكاريا للشيخ فهد اجلابر، والى عبد الله 
الكندري.
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