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الهولندي جيرمن ومهارة كبيرة في املراوغةالعب سامسونغ حسني كلندر ينطلق بالكرة

البابطني يقدم جائزة أفضل العب

صالح أنس يصوب على مرمى كابوريا
النائب السابق فيصل الشايع يسلم أحد الفائزين من اجلمهور جائزته

الزميل حامد العمران يسلم جائزة اجلمهور

»سامسونغ البابطين« يبدأ مشواره في »الروضان« بخماسية في »دوت كوم«

اس���تهل فريق سامسونغ 
البابط���ن مش���واره في دورة 
املرح���وم عب���داهلل مش���اري 
الروضان لكرة الصاالت بفوز 
كبير على فنايل دوت كوم 1-5 
في اجلولة االولى للمجموعة 
السابعة التي شهدت تغلب بي 
ام دبليو عل���ى فريق املرحوم 

رجب 0-2.
في حن شهدت اجلولة األولى 
للمجموعة الثامنة اكتساح فريق 
الشهيد فهد األحمد فريق املرحوم 

رجا سليم 1-8.
البابطن  وكشر سامسونغ 
أنيابه مبكرا على حساب  عن 
فناي���ل دوت كوم مس���تفيدا 
من تواج���د الثالثي البرازيلي 
اندرس���ون وباتستيال ونونو 
الى جانب مجموعة رائعة من 
العناصر احمللية وأبرزها عادل 
اللذين  توفيق وحسن كلندر 
لعبا دورا مؤثرا في فوز فريقهما 
باملباراة وكانوا طرفا مساندا 
للثالثي احملت���رف الذي تكفل 
بتسجيل األهداف اخلمسة من 

املباراة  بينها هاتريك لنج���م 
اندرسون الذي أمتع اجلماهير 
الراقية وقدرته على  بلمساته 
التحكم في الك���رة في أضيق 

املساحات. 
كم���ا اعتم���د سامس���ونغ 
التأمن  البابطن كثي���را على 
الدفاعي لتوفي���ق وانطالقات 
كلن���در التي ش���كلت خطورة 
بالغة عل���ى مرمى فنايل دوت 
كوم الذي لم يستفد كثيرا من 
تواج���د الثالثي الروماني بانا 
الذي سجل هدف الشرف لفريقه 

وزميليه بيشري وبارون.
كما ضرب فريق الشهيد فهد 
األحمد بقوة في ظهوره األول 
ولم يرأف بحال فريق املرحوم 
رجا سليم الذي انهارت صفوفه 
امام قوة ومهارة العبي الشهيد 
الذين سجلوا 8 اهداف حملت 
توقيع محترفيه املصرين محمد 
رشدي واملعتز باهلل ولكل منهما 
الى جان���ب هدف لكل  هدفان 
من وحيد عبدالناصر وناصر 

العنزي وسعد ضميد. 

اإلث���ارة والندية  وكان���ت 
حاضرة في مواجهة بي ام دبليو 
وفريق املرحوم رجب حيث ظلت 
نتيجة التعادل السلبي قائمة 
الثاني  حتى منتصف الشوط 
الذي شهد انتفاض جنم بي ام 
دبليو الالعب الهولندي الرائع 
جيرمن الذي جنح في صنع هدف 
فريقه األول لرائد عبدالرزاق، 
بينما أضاف احملترف املصري 
محمد اسماعيل الهدف الثاني.

واجته���د العب���و رجب في 
حدود إمكاناتهم ولكنهم وجدوا 
صعوبات في اختراق دفاع بي 
ام دبلي���و رغم تواجد الثالثي 
اإليراني حس���ن كرميي وايت 

عالي ورضا نادري. 

3 مباريات اليوم

وتنطلق اليوم اجلولة األولى 
للمجموعة العاشرة التي تشهد 
مواجهتن االولى جتمع نظارات 
حسن مع الباز للنظم العقارية 
وفي الثاني���ة يلتقي ڤيتو مع 
كويت ستيل، في حن سيخوض 

ديوانية العمر مباراته الثانية 
في املجموعة االولى امام فريق 

بالغة.
ويعد كويت ستيل من الفرق 
املرشحة للقب حيث يضم بن 
صفوفه جنوم املنتخب االيراني 
لكرة الصاالت مسعود دانشفار 
وجاسم السلطاني وسجاد بن 
سعدي وهم جميعا شاركوا في 

بطوالت كأس العالم.
ف���ي الوقت ذات���ه لن تقبل 
مواجهة بالغة وديوانية العمر 
القسمة على اثنن بعد ان تعرض 
االثنان خلسارتن في أول ظهور 
لهما وهو ما يعني ان اخلاسر في 
مباراة اليوم سيودع منافسات 

الدورة.

رحلة إلى لندن

شهد اليوم اخلامس للدورة 
الرابحن  اختي����ار املش����جعن 
في رحلة العم����ر األولى الذين 
س����يطيرون الى لندن ملشاهدة 
مباراتي ارسنال مع الكبول ومان 
يونايتد مع فولهام في 21 و22 

اجلاري، وابتسم احلظ لصالح 
علي صبيح بوفتن وعلي أحمد 
اخلضري، وكالهما جاء إلى ملعب 
الدورة وهو يرتدي فانيلة املان 
يونايتد وأملهم����ا كبير في أن 
يصيبهما احلظ ويكونا في لندن 
االس����بوع املقبل، وعندما أعلن 
عن اختيارهما حرص زيد امليلم 
رئيس شركة ماي باركود املنظمة 
للرحلة على تهنئتهما، وطالبهما 
بتس����ليم جوازي سفرهما على 
الفور لبدء اإلجراءات واستخراج 
الڤي����زا لهما، ويق����ول امليلم ان 
الفائزين سيسافران إلى لندن يوم 
اجلمعة املقبل، وستتحمل ماي 
باركود نفقات الطيران واإلقامة 
املبارات����ن والوجبات،  وتذاكر 
ويراف����ق الفائزين وفد من قناة 
الوطن لتصوير تفاصيل الرحلة، 
واليوم سيتم اإلعالن عن الفائزين 
برحلة مدريد ملش����اهدة احدى 
مباريات الدوري اإلسباني لريال 
مدريد، أما غدا األربعاء فسيتم 
اختيار الفائزين برحلة برشلونة 
والسفر إلى إسبانيا سيكون يوم 

24 أغسطس اجلاري.

مثال يحتذى في التنظيم

أشاد فهد الغامن عضو مجلس 
الكوي����ت باألجواء  إدارة نادي 
الرائعة التي ظهرت عليها النسخة 
احلالية ل����دورة الروضان التي 
وصفها باملتط����ورة، مؤكدا ان 
اللجنة املنظمة للدورة أصبحت 
جديرة بتنظي����م أكبر األحداث 
الرياضي����ة نتيجة للمجهودات 
الرائعة التي تبذلها في تنظيم 

الدورة. 

بخاري: دورتي المفضلة

أب����دى احملت����رف الهولندي 
نورالدين بخاري سعادته الكبيرة 
بف����وز فريقه ب����ي ام دبليو في 
مباراته االولى أمام فريق املرحوم 
رجب، مشيرا الى ان فريقه اثبت 
جدارت����ه بالتواجد ضمن قائمة 
الفرق املرشحة لنيل لقب الدورة. 
مضيفا ان »الروضان« أصبحت 
دورته املفضلة التي يحرص على 

املشاركة فيها.

نظارات حسن يلتقي الباز وڤيتو مع كويت ستيل اليوم

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

شباب الصليبخات يطلبون البركة في »يد« الشحومي

الرمضانية مبناخ تنافسي بعيد 
عن التوتر.

واضاف: امتنى ان تزداد مثل 
البطوالت النه����ا تصب في  هذه 
مصلحة اجلميع سواء الالعبون 
او االندية او احلكام حتى محبو 
اننا نلتقي  اللعبة، كما  ومتابعو 
البطوالت م����ع جنوم  في ه����ذه 
الذين ابتعدوا  اللعبة الس����ابقن 

عن االضواء.
الذياب االس����تمرار  ومتن����ى 
والنجاح لدورة الش����حومي وان 
تش����هد اقباال اكب����ر وتطورا في 
القادمة، وش����كر في  الس����نوات 
الوقت ذاته احملامي احمد الشحومي 
على تنظيم الدورة مما يؤكد مدى 
اخالصه للعبة التي اعطته واعطاها 
لي����س غريبا على  الكثير، وهذا 

الشحومي االبن البار لكرة اليد.
وهنأ القيادة السياسية ممثلة 
بصاحب الس���مو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس الوزراء 
وجميع افراد االس���رة احلاكمة 
الكويتي بحلول شهر  والشعب 
رمضان املبارك اعاده اهلل على 
الكويت واالمة االسالمية باليمن 

والبركات.

تقام مس���اء الي���وم الثالثاء 
مباراتان ضمن بطولة احملامي 
احمد الشحومي الرمضانية لكرة 
اليد في نسختها الثانية، فيلتقي 
في املباراة االولى فريقا ديوانية 
احملطب مع خيطان )ب(، ويلعب 
في املباراة الثانية فريقا شباب 
الصليبخات مع البركة، على صالة 
الشهيد فهد االحمد مبنطقة الدعية 

في ال� 9:30 مساء.
وكانت نتائ���ج اليوم الثاني 
قد اسفرت عن فوز فريق جاسم 
الكويت  السويلم على ش���باب 
17-10.وقد مثل فريق السويلم 
مجموعة من الالعبن الش���باب 
أبرزهم مطلق املطيري وسعود 
العنزي وسعود اجلاراهلل وفيصل 
بولند واحمد دشتي، فيما مثل 
فريق شباب الكويت مجموعة من 
فريق الناشئن في الكويت ابرزهم 
ناصر ش���اكر واحم���د منصور 
وعبدالعزيز السبع وعبداحملسن 

القصار وعبداهلل الفضلي.
وفي اللقاء الثاني فاز فريق 
امت سبورتنغ على فريق شركة 
مطاعم كابوريا 15-14 )الشوط 
االول7-9( بعد مباراة مثيرة حتى 
الثانية االخيرة من عمر اللقاء.

ورغم البداية اجليدة لفريق 
شركة مطاعم كابوريا وتقدمه في 
النتيجة بفارق 3 اهداف بفضل 
جهود فيصل واصل وعبدالعزيز 
جني���ب وعبدالعزي���ز الزعابي 
ومشاري عباس وعبداهلل ذياب 
وحامد مزعل وحميد نعمة ومن 
خلفهم احلارس عبداهلل الصفار، 
اال ان خبرة العبي آمت سبورتغ 
حسمت االمور مع بداية الشوط 
الثاني عندما ادركوا التعادل 9-9 
التقدم بف���ارق هدفن 9-11  ثم 
ليقترب فري���ق كابوريا مجددا 
ويتعادل الفريقان 14-14 قبل ان 
يتمكن العبو سبورتنغ من قطع 
الكرة من العب كابوريا عبداهلل 
ذياب ويسجل صالح انس هدف 

الفوز لفريقه.

الذياب يشيد بالبطولة 

من جهته، اشاد امن سر احتاد 
كرة اليد ب���در الذياب بالبطولة 
واصفا اياها بالش���يقة بس���بب 
وجود العديد من جنوم االندية 
بالفرق املش���اركة وانها جتمع 
شباب الكويت في هذه االجواء 

الذياب: بطولة شيقة تصب في مصلحة الالعبين واألندية واالتحاد »الوطنية لالتصاالت« 
يفوز على برشلونة في الشايع

ب���دأ »الوطنية لالتصاالت« حمل���ة الدفاع عن 
لقبه في دورة الشايع الرمضانية لكرة القدم بفوز 
عريض على برشلونة 4-1 في لقاء اتسم بالندية 
والقوة من جانب حامل اللقب )الوطنية( الذي كان 
الفريق األفضل واألكثر خطورة وقدم العبوه عرضا 
قويا في اول ظهور لهم في الدورة، واثبت للجميع 
انه قادر على االحتفاظ بلقبه بعد ان جنح في اول 
اختبار له في الدورة معتمدا على خبرة العبيه جهاد 
عرفة وأمين ابراهيم واسالم محمد ومحمد عاشور 
واحلارس محمد اشكناني في حن لم يصمد العبو 
برشلونة أمام هجمات الوطنية املتالحقة التي بدأت 

منذ بداية املباراة وحتى نهايتها.
وجاءت أهداف الوطنية عن طريق اسالم محمد 
)هدفان( وكل من أمين ابراهيم وجهاد عرفة هدفا في 
حن سجل هدف برشلونة الوحيد هاشم الرفاعي 
وبه���ذه النتيجة اقترب الوطنية م���ن التأهل الى 
الدور الثاني في حن أصبحت املهمة صعبة لفريق 

برشلونة في التعويض.
وفي مباراة اتسمت بالندية واإلثارة جنح فريق 
الشهيد عبدالرازق بوشهري بنجومه منتخب الصاالت 
من حتقيق فوز صعب على فريق الشهيد يوسف 

فيصل 3-4.
وف���ي املباراة الثالثة حقق فريق املرحوم حمد 
العسعوسي الفوز على فريق ديوانية صالح احلبيب 
3-1 في لقاء متباين املستوى وكان شوطه الثاني 
افضل من االول الذي كان خاليا من املتعة واألهداف 
لكن حتس���ن األداء في الش���وط الثاني الذي شهد 
األهداف األربعة س���جل للعسعوسي كل من صقر 

اجليماز )هدفن( واحمد الفهد )هدفا( في حن سجل 
نادر الشريف هدف صالح احلبيب الوحيد.

وفي املباراة الرابعة متكن فريق الشهيد عبداهلل 
العمر من االقتراب من ال���دور الثاني بفوزه على 
سفريات املرجاح مقابل هدف، سجل صقور عبداهلل 
العم���ر اهداف فريقهم عن طريق محمد الصقر )3 
اهداف( وهاني الصقر هدفا في حن سجل عبداهلل 

العنزي هدف املرجاح الوحيد.
وجاءت املباراة سريعة وحماسية رجحت كفة 
فريق الشهيد عبداهلل العمر بفضل خبرة العبيه 
هاني الصقر العب القادس���ية واملنتخب السابق 
وعبداهلل مهدي في بناء الهجمات وتشكيل خطورة 

دائمة على مرمى املرجاح.

بطولة البراعم والمناطق الجمعة

من جانبه أعلن رئيس الدورة هش���ام الشايع 
عن انطالق بطولة البراعم واملناطق لدورة الشايع 
اجلمعة املقبل على صالة نادي كاظمة، مشيرا الى ان 
اللجنة املنظمة حترص دائما على انتظام بطولتي 
البراعم واملناطق بجانب البطولة الرئيسية التي 

تشهد حاليا منافسة قوية بن الفرق املشاركة.
في حن تقام مباريات املناطق )الدائرة الثالثة( 
في الساعة الثانية من اليوم نفسه حيث يشارك فيها 
جنوم الزمن اجلميل من الالعبن القدامى وميثلون 
15 فريقا هم قطعة 2 وقرطبة وقطعة 5 واجلابرية 
وقطع���ة 4 وخيطان والعديلية والروضة وقطعة 
3 واخلالدية وجنوب الس���رة واليرموك والسرة 

وقطعة 1 وكيفان.


