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مالديني ولويز وكارفاخال وعموري ضيوف »حلم« الروضان
 ضرب فري����ق األبطال 
حامل لقب دورة البراعم بقوة 
مع انطالقة النسخة السادسة 
وحقق فوزا مستحقا على 
مشرف بثنائية حملت توقيع 
عذبي احمد وضاري ابراهيم 
ليعلن األبطال انهم قادمون 
بقوة للمنافسة على اللقب، 
وف����ي مب����اراة ثانية حقق 
الروضة انتصارا كبيرا على 
العبيان برباعية من  احمد 
دون رد تناوب على تسجيلها 
اليتامى، يوسف  يوس����ف 
بشار، ناصر راشد ومحمد 
الذي  الوق����ت  مش����عل في 
املير للخدمات  تخطى فيه 
اإلعالمية عقبة املوج األزرق 
بثالثية سجلها محمد القالف، 
عبدالعزيز منصور وعبداهلل 
اخلالدي حي����ث تقدم املير 
بهدف بالش����وط االول قبل 
ان يع����زز انتصاره بهدفني 

آخرين.
يشهد ثالث ايام الدورة 3 
مواجهات من العيار الثقيل 
حيث يواجه الفحيحيل نادي 
كاظمة، في حني يواجه أتوم 
س����بورتنغ منافسه سوبر 
هاتريك ويصط����دم فريق 
املرحوم س����مير سعيد مع 

سعود جمعة محبوب.

سعادته باملش����اركة للمرة 
الثاني����ة بالتعلي����ق على 
منافس����ات دورة الروضان 
في نسختها 37، مؤكدا انه 
اللجنة  يتش����رف بتجديد 
املنظمة دعوته����ا للتعليق 

على منافساتها.
وأش����ار ال����ى ان الدورة 
لفتت أنظار اجلميع بتميزها 
إعالميا وتنظيميا الى جانب 
ما يقدمه اب����رز جنوم كرة 
الصاالت على مستوى العالم 
خالل منافساتها مع استقطاب 
جنوم عامليني كضيوف مع 

كل نسخة جديدة.
ولفت البلوش����ي الى ان 
رغم قصر مدة املباراة اال ان 
ما يقدم خاللها من مهارات 
وملسات فنية مينح املعلق 
الفرصة ليب����دع من خالل 
التفاعل م����ع أجواء اللعب، 
وأك����د ان الروضان حتظى 
بصدى واسع خليجيا وعربيا 
وعاملي����ا في ظل مش����اركة 
أفضل جنوم اللعبة، مشيدا 
الذي  الكويتي  باجلمه����ور 
الدورة نكهة خاصة  مينح 
ويلعب دورا مؤثرا في دفع 
الالعبني لتقدمي األفضل دائما، 
املنافسة  متوقعا ان تكون 

شديدة على اللقب.

وندية متبادلة من الطرفني. 
ب���دوره، لم يواج���ه البنك 
الدولي معاناة تذكر الجتياز 
منافسه وزارة الدفاع، حيث 
تغلب علي���ه بثالثة أهداف 
دون رد، حمل���ت توقي���ع 
البرازيلي بينشينو هدفني، 
بينما دون ش���اكر املطيري 
اس���مه على الهدف الثالث، 
الدولي اوراق  البنك  ليقدم 
اعتماده مبكرا للذهاب بعيدا 

في صراع املنافسة. 
الثالثة  املباراة  وشهدت 
غزارة تهديفية، حيث امطر 
فريق ش���باب كاظمة شباك 
واوان بروتني برباعية حملت 
البرازيلي  الثنائ���ي  توقيع 
افون وراؤول، بينما سجل 
الفريق اخلاسر عمر  هدفي 
املنصور وناصر الرشيدي.

وتتواصل منافسات الدور 
األول الي���وم، حيث يلتقي 
ماكدونالدز مع هاي سكاي 
ووزارة الكهرباء مع اخلليج 
للكابالت وسباركيز مع فريق 

املرحوم احمد الرومي.

البلوشي: سعيد بالعودة 
للروضان 

العماني  أعرب املعل����ق 
خليل البلوشي املتميز عن 

العاملية،  الكرة  من مشاهير 
كم����ا جرت العادة س����نويا، 
الدورة استقطبت  علما بان 
في العام املاضي الفرنس����ي 
األسطورة زين الدين زيدان 
واملدافع البرازيلي داني الڤيس 

ومهاجم تشلسي كوستا.
اللجنة املنظمة  وتسعى 
الى استضافة بعض األسماء 
العربية األخرى، للمشاركة 
في املباريات االستعراضية، 
التي سيعلن عن مواعيدها 

في األيام املقبلة.

األحمد يتعادل مع سبورتنع

وشهدت انطالقة الدورة 
الش���هيد فهد  تعادل فريق 
اتوم سبورتنغ  األحمد مع 
1-1، وتغل���ب البنك الدولي 
عل���ى فري���ق وزارة الدفاع 
بثالثية اهداف دون رد، كما 
تخطى شباب كاظمة عقبة 
فريق واوان بروتني باربعة 

اهداف لهدفني.
ومنح هدف عمر الشطي، 
التقدم لفريق الش���هيد فهد 
األحمد على اتوم سبورتنغ، 
لكن األخي���ر ادرك التعادل 
املكيمي، في  بواسطة سعد 
واحدة م���ن اقوى مباريات 
اليوم االول، التي شهدت اثارة 

اللجن����ة املنظمة  أعلنت 
لدورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الرمضانية لكرة  الروضان 
قدم الصاالت، استقطاب اربعة 
من مشاهير كرة القدم العاملية 
والعربية، خلوص مباريات 
»احللم« االستعراضية على 

هامش النسخة ال�37.
وتصدر اسطورة ميالن 
واملنتخ���ب اإليطالي باولو 
مالديني األس���ماء االربعة، 
باإلضافة الى املدافع البرازيلي 
الذي  الش���هير ديڤيد لويز 
يداف���ع عن أل���وان باريس 
الفرنس���ي  س���ان جيرمان 
والظهير األمين لريال مدريد 
ومنتخب اسبانيا كارفخال 
املتوج مؤخرا بدوري ابطال 
ال���ى جانب جنم  اوروب���ا، 
العني والكرة اإلماراتية عمر 
عبدالرحمن »عموري«. ويحل 
النجوم االربعة ضيوفا على 
الدورة للمرة األولى، خلوض 
مباريات احللم االستعراضية، 
التي سيش���ارك فيها ايضا 
بع���ض املواهب احمللية من 
جمهور ال���دورة، من خالل 

االختبارات.
وأوف����ت اللجنة املنظمة 
بوعدها جلمهور الدورة عندما 
أعلنت مؤخرا عن جلب ثالثة 

محاولة للمرور من الدفاعاحلضور في اليوم االول

حاجية يحاور الالعبني

تسديدة على املرمى

املعلق العماني خليل البلوشي مع حكم الدورة توزيع جوائز زين على اجلماهير تنافس قوي في منافسات البراعم

تنطلق مساء اليوم 
االربعاء منافسات دورة 
شهداء القرين الرمضانية 
ال� 23 لكرة القدم التي تقام 
بنظ����ام خروج املغلوب 
مبشاركة 32 فريقا بإقامة 
مبارات����ني عق����ب صالة 
العشاء، وذلك على مالعب 
الهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة مبنطق����ة 
مبارك الكبير قطعة 2. 
من جانبه، أكد منسق عام 
الدورة حسني املشموم 
على األهداف الس����امية 
التي أقيمت الدورة من 
أجل حتقيقها ويأتي في 
مقدمتها استذكار شهداء 
القرين الذين ضربوا أروع 
األمثلة ف����ي التضحية 
والفداء من أجل الكويت 
احلبيبة، متمنيا ان حتقق 
الدورة النجاح املنشود، 
مضيفا ان الدورة تقام 
ف����ي نس����ختها ال����� 23 
وتفتقد للمرة األولى احد 
مؤسسيها املرحوم حسني 
البلوشي الذي وافاه األجل 
احملتوم اكتوبر املاضي، 
مشيرا الى ان الراحل كان 
من أوائل املؤسسني منذ 
انطالق الدورة عام 1993 

حتى الدورة املاضية.

»شهداء القرين« 
تنطلق األربعاء

سلمان امليل يسلم كأس أفضل العب لعبدالرحمن اخلضر سيد يوسف يحاول املرور من املدافع طالل الرشدان يتابع مباريات اليوم االول 

جزيرة »كبر« تغرق الزاحم في اليوم األول لبراعم »الكويتية لالستثمار«

وعلي عزيز. 
الدورة  وفي منافسات 
اليوم، يلتقي فريق جزيرة 
عونة، نظيره في جزيرة 
املباراة االولى،  فيلكا، في 
وفريق الشامية، مع فريق 
املسيلة، وفريق الصوابر، 

مع فريق املجذوب.
من جانبه، أعرب منسق 
عام الدورة ناصر الدارمي، 
عن رضاه عن سير البطولة، 
في ظل مستويات متقدمة 

تقدمها الفرق املشاركة.
وقال الدارمي ان خروج 
حامل اللقب فريق القروية 
والذي يضم ع���ددا كبيرا 

من نادي اجله���راء، ينذر 
مبواجهات قوية خالل األيام 

املقبلة.
وكش���ف عن مفاجآت 
كبيرة م���ن العيار الثقيل 
خالل األيام املقبلة، تتمثل 
في حضور عدد كبير من 
جنوم الكرة الكويتية على 
مر العصور، الى جانب مزيد 
من الهدايا القيمة التي تقدم 
لالعبني وأيضا للجماهير.

وأشاد الدارمي بدعم نائب 
رئيس الوزراء، وزير املالية، 
ووزير النفط بالوكالة انس 
الصالح، وتوجيهاته بتوفير 
كل الدعم الالزم للبطولة.

تقدمي فقرات ترفيهية، بني 
املباريات، ومن ثم توزيع 
جوائز قيمة. ولفت االنتباه 
في مباري���ات اليوم االول 
عبدالرحمن خضر والذي 
نال جائ���زة افضل العب، 
وسعود مساعد من فريق 
املطبة، كم���ا لفت االنتباه 
أحم���د عالء الع���ب فريق 
جبلة رغم خسارة فريقه، 
واخلروج من منافس���ات 

البطولة.
وم���ن فري���ق العناجر 
تألق يوسف حسني، وسيد 
يوسف ابراهيم، ومن فريق 
جزيرة كب���ر محمد الفي، 

ووزي���ر النف���ط بالوكالة 
أنس الصالح، حيث قامت 
اللجان العاملة بدورها على 
اكمل وجه، وهو ما تفاعل 
مع���ه اجلمه���ور بصورة 

إيجابية.
وكان جلي���ا ح���رص 
القائم���ني عل���ى رواب���ط 
القادس���ية  اجلماهير في 
والكوي���ت على احلضور، 
ودعم البراعم في اليوم االول 
للبطولة، من خالل شيالت 
وأهازيج دوت في املدرجات. 
وجنح جنم الكرة الكويتية 
التفاعل مع  وليد علي في 
اجلماهير احلاضرة من خالل 

واستطاع العناجر حتويل 
تأخره بهدف سجله أحمد 
لف���وز بهدفني، عن  عالء، 

طريق يوسف حسني. 
وفي املباراة الثالثة متكن 
فريق جزيرة كبر من اغراق 
فريق الزاحم بخمسة اهداف 
من دون رد، سجلها محمد 
الفي، وعل���ي عزيز ولكل 
منهما هدفان، وعبدالرحمن 
محم���د ه���دف.  وجنحت 
اللجن���ة املنظمة للبطولة 
البداية  باقتدار في ضربة 
الثانية، والتي  للنس���خة 
تقام برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير املالية، 

شهدت منافسات اليوم 
الش���ركة  ل���دورة  االول 
الكويتية لالستثمار الثانية 
لكرة القدم للبراعم خروج 
حامل اللقب فريق القروية، 
أمام فريق  والذي س���قط 
املطبة بهدفني من دون رد 
سجلهما عبدالرحمن خضر، 

وسعود مساعد.
وفي املباراة الثانية من 
منافسات الدورة التي تقام 
على صال���ة نادي الكويت 
ف���ي متام الرابع���ة عصرا 
حتى الثاني عشر من شهر 
رمضان املبارك، فاز فريق 
العناجر على فريق جبلة، 

»الدولي« يجتاز 
»الدفاع« بالثالثة 
والتعادل يفرض 

نفسه في مواجهة 
الشهيد أمام أتوم 

سبورتنغ

الدارمي يشيد 
مبنافسات اليوم 

األول


