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اجلهراء يسقط أمام هوليدي إن بصعوبة في »الروضان«
الفت���ى الذهبي بهدفني حملمد 
أمين وص���اح محمد قبل ان 
يع���زز صالح عقي���ل وعبد 
الرحمن الفي بإضافة هدفني 
بالش���وط الثاني، وفي اللقاء 
الثاني تق���دم كويت يونايتد 
عبر عمر رجب واكد يوسف 
عدنان تفوق فريقه بتسجيل 
ثاني األه���داف وفي املواجهة 
األكثر اثارة حسم مبارك خلف 
موقعة الصليبخات برأسية في 
الوقت القاتل اهدى بها فريقه 

النصر.
تتواصل الندية اليوم عبر 
افتتاح  ف���ي  ثاث مواجهات 
الرابعة  منافسات املجموعة 
عندما يلتقي الشرق مع جنوم 
البراعم، ويواجه احمد الفضلي 
فريق امللكي بينما يلعب فيلكا 

ضد سيميوني.

محليني على مستوى عال الى 
جانب جنوم كرة الصاالت من 
الدوريات  بأب���رز  احملترفني 

األوروبية.

الذهبي يقسو على المسعود 
في البراعم

 ارتفعت وتيرة اإلثارة مع 
النسخة السادسة  ايام  ثاني 
ل���دورة البراع���م عبر ثاث 
مواجهات ضم���ن املجموعة 
الثانية، وج���اءت البداية مع 
فريق الفت���ى الذي متكن من 
حتقيق الف���وز برباعية على 
حس���اب ديوانية املس���عود، 
فيما أقص���ى كويت يونايتد 
منافسه اجلبلة بثنائية قبل 
ان يبخر الصليبخات أحام 
نادي كاظمة بهدف في الوقت 
القاتل. في املباراة األولى تقدم 

عن ان املشاركة احلالية تعد 
الثالثة لكتيبة العبي القريان 
الذين ميثلون توليفة مميزة 
من جنوم األندية السعودية 
ما ب���ني النصر والقادس���ية 

واالتفاق.
ان  اخلال���دي  وأض���اف 
اخلبرات التي اكتسبها العبو 
فريقه في النس���خ الس���ابقة 
تصب في مصلحتهم، بعد تعود 
الاعبني على اجواء املنافسة 
امللتهبة دائما على لقب الدورة 

األقوى خليجيا وعربيا.
وأشاد باألجواء التنظيمية 
والتنافس���ية بال���دورة التي 
حتفل باإلثارة مع انطاقتها، 
مس���تطردا: ما زلنا في ثاني 
ايام الدورة ومؤشرات التنافس 
عالية في ظل قوة جميع الفرق 
املشاركة مبا تضمه من العبني 

من املواهب الواعدة في اللعبة، 
وسجل رباعية هوليداي ان كل 
من بورتيو وغروين وصالح 
الفاضل هدفني، فيما س���جل 
ثاثية اجلهراء فهد البس���ام 

هدفني وعلي رمضان.
ويلتقي في اليوم الرابع، 
بن���ك االئتم���ان الكويتي مع 
العربي والعافور مع دكتورنا 
ومركز الزامل للتأهيل مع بنك 

بوبيان.

الخالدي: القريان يطمح 
للمنافسة 

اكد مدرب فريق مجموعة 
القريان السعودي عبدالعزيز 
اخلال���دي ان فريق���ه يدخل 
منافسات النسخة ٣٧ للدورة 
بحثا عن حتقيق نتائج ايجابيه 
واملنافسة على اللقب. كاشفا 

البرازيلي فرناندو  تيم���اس 
وغريلو من التسجيل.

الثانية،  املب���اراة  وف���ي 
ضرب فريق مجموعة الفريان 
مبواهبه السعودية بقوة في 
ظهوره األول مسجا انتصارا 
عريضا على مطحنة سمراء 
عدن، وتناوب على تسجيل 
األهداف اخلمس���ة للفائز كل 
الس���بيعي وسامي  من فهاد 
الش���مري وعب���داهلل العواد 
وخالد عسيري هدفني، بينما 
س���جل هدف املطحنة احمد 

خالد.
ولم تخ���ل املباراة الثالثة 
من التكافؤ، حيث ظلت نتيجة 
التعادل متأرجحة، حتى جنح 
هوليداي ان في حتقيق الفوز، 
والتصدي لألداء املبهر الذي 
ظهر عليه اجلهراء مبجموعة 

ش���هدت املب���اراة تألقا الفتا 
حل���ارس بي ام دبليو عدنان 
ال���ذي حرم ثنائي  النجدي، 

حفل���ت مباري���ات اليوم 
الثاني لدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الرمضانية 
لكرة ق���دم الصاالت باإلثارة 
والتشويق، وأسفرت نتائجها 
عن فوز فري���ق بي ام دبليو 
على تيماس بهدفني دون رد، 
ومجموعة القريان على مطحنة 
سمراء عدن 5-1، بينما تغلب 
هوليدي ان على نادي اجلهراء 

.٣-4
 في املباراة األولى، عانى 
فريق ب���ي ام دبليو األمرين 
ليجتاز عقبة منافسه تيماس، 
ال���ذي أظهر ندي���ة واضحة 
ومتاسكا حتى الدقائق األربع 
األخيرة، التي حسم فيها بي 
ام دبلي���و األم���ور لصاحله 
بهدف���ي عبدالعزيز البس���ام 
واإليطال���ي مانغ���روي، كما 

محاولة للمرور بني العبنيصراع على الكرة مسابقة زين

خالد الروضان يتابع املباريات محاولة لقطع الكرة

لقطات 
٭ أطلقت اللجنة املنظمة مسابقة جديدة باسم »زين« التي 

يقوم فيه املتسابق بتسديد عشر كرات داخل صندوق متحرك، 
من ضمنهم خمس كرات حتمل جوائز في حال ايداعها داخل 

الصندوق.
٭ يحل ضيفا على ديوانية الروضان في األسبوع االول من 

الدورة محمد بنيان واحمد موسى واحمد عجب، في ضيافة مقدم 
الدورة اإلعالمي نادر كرم.

٭ يقوم بالتعليق على مباريات األسبوع االول املعلق العماني 
املتميز خليل البلوشي في جتربته الثانية مع الدورة، الى جانب 

املعلق الواعد عمر الشرهان.

سعد املطيري

محاولة للتسديد على املرمى

يخوض���ون  مجموعت���ني 
املواجه���ات بنظ���ام خروج 
املغلوب م���ن مباراة واحدة، 
اليوم األول  ان  إلى  مش���يرا 
شهد حضورا جماهيريا من 
الس���ن وهو  الكبار وصغار 
امر ساهم في رفع معنويات 
معظ���م الاعب���ني، الفتا إلى 
أن اللجن���ة خصصت جوائز 
يومية للحضور وس���تكون 
هناك مفاجآت أكبر في اليوم 

اخلتامي للبطولة.
وش���كر املطي���ري جميع 
الفرق عل���ى تعاملهم املميز 
مع اللجنة املنظمة والش���كر 
موصول لنادي النصر الذي 
لم يقصر في توفير الصالة 
وكذلك الشكر موصول لقناة 
كويت سبورت ووسائل اإلعام 

على تغطيتها البطولة.

املطيري يشكر نادي النصر وكويت سبورت

انطالق بطولة جمعية اشبيلية

انطلق���ت بطولة جمعية 
اش���بيلية التعاونية الثانية 
لكرة قدم الصاالت على صالة 
ن���ادي النصر عص���ر امس، 
حيث شهدت منافسات اليوم 
األول فوز فريق ديوان عتيج 
العدواني على فريق راموس 
4-1، وفي املباراة الثانية، متكن 
فريق سوانزي من التغلب على 
الترجيح،  ب���ركات  العافور 
وبنفس النتيجة متكن فريق 
احلتيتة من التأهل على حساب 
فريق حامد اجلنفاوي، بينما 
أقصى فريق املرحوم محمد 
العن���زي فريق اتلتيك بلباو 

بصعوبة بهدف دون رد.
م���ن جهته، ق���ال رئيس 
اللجنة املنظمة سعد املطيري 
ان البطولة ش���هدت مشاركة 
٣2 فريق���ا مت تقس���يمها إلى 

امليدان يقسو على جزيرة وربة في »الكويتية لالستثمار«

أفضل العب في املباراة.
وف����ي املب����اراة الثالثة 
والت����ي جمع����ت فري����ق 
جزيرة مس����كان، وفريق 
الفنط����اس، جاءت  فريج 
املباراة قوية منذ بدايتها، 
وش����هدت ندية كبيرة من 
الفريقني، وذلك على الرغم 
من انتهاء الشرط االول من 

دون اهداف. 
الثاني،  الش����وط  وفي 
متك����ن فه����د محم����د من 
املب����اراة  تس����جيل هدف 
الوحيد جلزيرة مس����كان، 

والذي صعد للدور الثاني، 
الفنطاس  فيما ودع فريج 
املنافسات، ونال فهد العربيد 
من فريق جزيرة مس����كان 

جائزة أفضل العب.
ه����ذا وتقام اليوم ثاث 
مباري����ات جتم����ع االولى 
جزيرتي عوه����ة وفيلكا، 
الشامية مع فريج  وفريج 
املسيلة، وفريق الصوابر 

مع فريج املجذوب. 
من جانبه، أبدى مدرب 
الس����ابق  الكويت  منتخب 
عبدالعزيز حمادة اعجابه 
الش����ركة  الش����ديد بفكرة 
الكويتية لاستثمار، بإقامة 
بطولة خاصة للبراعم على 

اعلى مستوى. 
وق����ال حم����ادة والذي 
حرص على تشجيع املواهب 
البارزة في اليوم الثاني من 
البطولة، وشارك في تسليم 
جائزة أفضل العب في كل 
مب����اراة، ان البطولة تضم 
مواهب، تبش����ر مبستقبل 

مشرق للكرة الكويتية. 
وطالب حمادة اجلماهير 
باحلض����ور واالس����تمتاع 
الفرق  بعروض قوية بني 
املش����اركة، ولتقدمي الدعم 

ايضا للبراعم.

وف����ي املب����اراة الثانية 
والتي جمعت فريج شرق، 
وفريق الواحة، متكن فريق 
شرق من تس����جيل هدف 
الوقت  الوحيد في  املباراة 
القاتل من عمر املباراة عن 

طريق شاهني الكندري.
وترج����م فريج ش����رق 
تفوقه امليداني في املباراة، 
فيم����ا دفع فري����ق الواحة 
ضريبة تراجع����ه للدفاع، 
الهجمات  واالعتماد عل����ى 
املرتدة.  وحصد العب فريق 
شرق يوسف عدنان جائزة 

امليدان  أمط����ر فري����ق 
نظيره ف����ي جزيرة وربة 
بنصف درزن من األهداف، 
التي جمعت  املب����اراة  في 
بينهما ضمن منافسات دورة 
الشركة الكويتية لاستثمار 
لبراعم ك����رة القدم، والتي 
الثاني على  تقام للموسم 
التوالي برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير املالية 
ووزير النفط بالوكالة أنس 

الصالح.
أهداف املباراة س����جلها 
أحمد علي »سوبر هاتريك« 
ليحص����د جائ����زة أفضل 
العب، فيما س����جل ناصر 
رزام وعب����داهلل أحمد كل 
منهما هدفا، فيما جاء هدف 
جزيرة وربة عن طريق رزان 

راني.
املباراة في مجملها صبت 
في مصلحة فريق امليدان، 
والذي متكن من تس����جيل 
هدف����ني مبكري����ن كادا ان 
يحبطا معنوي����ات فريق 
وربة، اال ان رزان راني العب 
وربة متكن من تسجيل هدف 
التقليص، ليعود للمباراة 
وبقوة ليظف����ر بنتيجتها 
بواقع س����تة اهداف مقابل 

هدف واحد.

فرحة كبيرة بعد حتقيق االنتصاروليد علي يسلم جائزة افضل العب ليوسف عدنان

تدخل قوي من أجل الوصول إلى الكرة

يلتقي جزيرتي 
عوهة وفيلكا وفريج 
الشامية مع فريج 

املسيلة وفريق 
الصوابر مع فريج 

املجذوب


