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الثنائي البرازيلي 
سيجي وتاتو تألقى 

في »الرومي 
إلى جانب سالم 

أمان وعبداهلل 
بلوشي

»الكابالت« يقطع »الكهرباء« بالثالثة في »الروضان«

بعدما تبارى جنوم س���وبر 
هاتريك في تقدمي اللمس���ات 
الفنية وتسجيل األهداف حيث 
س���جل للفائز خالد السربل، 
سعد الدعاس، عادل الشمري، 
الش���مري، جاسم فهد،  عمر 
سليمان صالح، تركي كرمي، 
عم���ر املس���يلم وخالد جالل 
هدفني. كما لم تخل املواجهة 
األخيرة بني املرحوم س���مير 
سعيد وس���عود محبوب من 
االثارة والندية اال ان التعادل 
فرض نفس���ه ليفوز س���مير 

سعيد بركالت الترجيح.
ويلتقي في البراعم اليوم 
فريق املرحوم احمد حس���ني 
الرومي مع محمد فالح العجمي 
ونادي الكويت للصم مع القلعة 

اخلضراء واملال مع اليحيي.

لقب النسخة 37.

سوبر هاتريك يمطر أتوم  
بالعشرة في البراعم

 ش���هد ثالث اي���ام دورة 
البراعم في نسختها السادسة 
غزارة تهديفية بعدما انتهت 
املباراة االولى بفوز كاظمة على 
الفحيحيل بثالثية قبل ان ميطر 
فريق س���وبر هاتريك مرمى 
أتوم سبورتنج بعشرة اهداف 
من دون رد، فيما انتهى آخر 
اللقاءات بفوز فريق املرحوم 
سمير سعيد على سعود جمعة 
الترجيح  ب���ركالت  محبوب 
بهدفني لهدف بعد انتهاء الوقت 
األصلي بالتعادل السلبي. علت 
االث���ارة في مواجهة س���وبر 
هاتري���ك واتوم س���بورتنج 

متثل اضاف���ة كبيرة لالعبي 
فريقه السيما العناصر الواعدة 
بال���دورة ألول  الت���ي تظهر 
الدورة لعبت  ان  مرة، مردفا 
دورا كبيرا وحققت استفادة 
لالعبي الصاالت السعوديني 
وكانت من األس���باب املؤثرة 
القوية لدوري  في االنطالقة 

الصاالت السعودي. 
وأش���ار الش���هري الى ان 
املش���اركة بدورة الروضان 
ش���رف ألي فريق مبا يضمه 
من العبني وجهاز، مؤكدا ان 
فريق���ه الذي يش���ارك للمرة 
الثالثة بالدورة ورغم انه يضم 
عناصر شابة اال انهم يطمحون 
لتقدمي مستوى الفت وحتقيق 
نتائج إيجابية من اجل الذهاب 
بعيدا في مشوار املنافسة على 

الدور االول، اجلوازات مع فريق 
املرحوم سعد امليلم واالحتاد 
الكشفي للبرملانيني مع بلوز 

والصحفي مع املضمار.

 الشهري: تأثير إيجابي 
للروضان على الصاالت 

السعودية 

 اكد عبداهلل الشهري مدرب 
االتفاق السعودي بطل دوري 
الص���االت والذي يقود فريق 
هاي سكاي املشارك بالدورة 
ان���ه فريقه يضم ع���ددا من 
العناصر الش���ابة الى جانب 
اصحاب اخلبرة عبر توليفة 
تضم العبني من كل من أندية 
القادس���ية  النصر،  االتفاق، 
والنهضة السعوديني. وأضاف 
ان املشاركة بدورة الروضان 

ساشا بتسجيل الهدف الثالث 
بشكل رائع. 

الثالثة، قدم  املباراة  وفي 
الرومي  فريق املرحوم احمد 
عرضا مميزا توجه بانتصار 
ثمني على فريق سباركيز، بهدف 
حمل توقيع عبداهلل بلوشي، 
في لقاء شهد ندية كبيرة من 
الطرفني، وتألق من صفوف 
البرازيلي  الثنائ���ي  الرومي 
سيجي وتاتو، الى جانب سالم 
امان وعبداهلل بلوش���ي، في 
املقابل كان سباركيز يستحق 
اخلروج بنتيجة ايجابية، بعد 
املستويات الرائعة والتجانس 
اغل���ب العبيه،  الكبي���ر بني 
وابرزهم نوفل الطائي وجاسم 

الدوسري ونبيل اكازون.
 ويلتقي اليوم في منافسات 

االول، وتأل���ق م���ن صفوف 
الفائز احل���ارس املتألق علي 
الش���مري ووائل عبداملنعم. 
ورغم اخلس���ارة، اال ان هاي 
س���كاي قدم بع���ض املواهب 
الواع���دة في ك���رة الصاالت 
بالسعودية وأبرزهم فيصل 
العنزي وصالح الغامدي وعمر 

الدبل وخالد اجلبيري. 
وفي املباراة الثانية، اثبت 
اخللي���ج للكاب���الت انه احد 
ابرز املرشحني للمنافسة على 
الراقي  اللقب، بعد الع���رض 
الذي ظه���ر عليه في مباراته 
األولى ام���ام وزارة الكهرباء، 
وكسب الكابالت رهانه مبكرا 
على محترفه اإليطالي املميز 
فامبيتا الذي هز الشباك مرتني، 
البرازيلي  بينما تكفل زميله 

كش���ف فري���ق اخللي���ج 
للكابالت عن نواياه مبكرا، وأكد 
عمليا دخوله ضمن املرشحني 
لنيل اللقب، بفوز مس���تحق 
الكهرباء  على فري���ق وزارة 
بثالثية، ضمن منافسات اليوم 
الثالث بدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الرمضانية 
لكرة قدم الصاالت، الذي شهد 
ايضا تغلب فريق ماكدونالدز 
على هاي سكاي بهدف نظيف، 
كما تغلب فريق املرحوم احمد 
الرومي على سباركيز بنفس 

النتيجة.
 في املباراة االولى، انتزع 
ماكدونالدز فوزا بشق األنفس 
على حساب هاي سكاي بفضل 
هدف اللقاء الوحيد الذي حمل 
توقيع فالح الشمري بالشوط 

توزيع جوائز على اجلمهورتوقع مميز للكرة من قبل حارس البراعم مسابقة زين

فرحة اخلليج للكابالت انطالقة بالكرة مبضايقة من املدافعني

من جهته، أش���اد رئيس 
جمع��ي���ة اش���بيلية خالد 
املطي���ري باحلضور املميز 
للبطولة وك����ذلك بالتنظيم 
اجلي���د م���ن قب���ل اللجنة 
املنظمة والتي س���اهم���ت 
الف������رق من خالل  ف����يه 
التزامها بالتعليمات وكذلك 
عدم االعتراض على قرارات 
اللجنة واحلكام، مشيرا إلى 
أن إقامة مثل هذه البطوالت 
تسهم دائما في التقاء الالعبني 
الش���باب والكبار في مكان 
واحد بجو أخوي وتنافسي 

شريف.
وش���كر املطيري جميع 
اللجان العاملة وكذلك نادي 
النصر على توفير الصالة 
وه���و أم���ر لي���س بغريب 

عليهم.

الشهيد جطلي يكتسح املانشافت
في دورة جمعية »إشبيلية«

أس���فرت نتائ���ج اليوم 
الثاني من منافسات بطولة 
جمعية اشبيلية التعاونية 
الثانية لكرة قدم الصاالت 
عل���ى صالة ن���ادي النصر 
عص���ر امس ع���ن حتقيق 
فريق الش���هيد جطلي فوزا 
كاسحا على نظيره املانشافت 
بسداسية دون رد، واكتسح 
فريق دودو فريق يوڤنتوس 
برباعية نظ���يف���ة، بينما 
متكن فري���ق دار احملمدية 
من حتقيق فوز صعب على 
فري���ق عبداهلل الهاش���مي، 
وشهدت املباراة االخيرة في 
اليوم الثاني من دور ال�32 
مواجهة مميزة جمعت فريقي 
املرحوم عبداحملسن السهيل 
مع ديوانية اشبيلية انتهت 

خالد املطيريبفوز السهيل 2-3.

الفريقان يستعدان قبل انطالق املباراة

السبيعي: النجاح الكبير للبطولة يعزز استمراريتها

القرعة تنصف أم املرادم على الدعية في »الكويتية لالستثمار«

الفوز لفريقه  تسجيل هدف 
من تسديدة ال تصد وال ترد، 
في مرم����ى احلارس خطاب، 
والذي نال جائزة افضل العب 
في املب����اراة، لتنتهي املباراة 

بهدف من دون رد.
وفي املباراة الثالثة، حسمت 
ركالت الترجيح املباراة التي 
جمعت فريج املقوع، وجزيرة 
ال����زور بنتيجة ثالثة اهداف 

مقابل هدف واحد.
الوق����ت األصلي  وانتهى 
بالتع����ادل الس����لبي، بيد ان 
الغلبة كان����ت لفريق املقوع 
بفض����ل مهاجم����ه ابراهي����م 
الضاع����ن، ومحمد الكندري، 
الزايد والذي  الى جانب بدر 
نال جائ����زة افضل العب في 

املباراة.
وتتواصل املنافسات اليوم 
بإقام����ة 4 مباريات في ختام 
منافسات الدور االول، جتمع 
االولى فريج املرقاب، وفريج 
الدهل����ة، والثاني����ة، جزيرة 
قاروة، وفريج الصاحلية، فيما 
جتمع املب����اراة الثالثة فريج 
العاقول،  الش����ويخ، وفريج 
واملباراة الرابعة فريج الوطية، 

وفريق القصر األحمر.

استمرارية البطولة 
من جانب����ه، أكد الرئيس 
الكويتية  التنفيذي للشركة 
ان  لالستثمار بدر السبيعي 
الكبير للبطولة في  النجاح 
نس����ختها الثانية، يعزز من 
اس����تمراريتها في السنوات 

املقبلة.
وق����ال الس����بيعي والذي 
شارك في توزيع جائزة أفضل 
العب ان الش����ركة الكويتية 
الدورة اهتماما كبيرا،  تولي 
الكبيرة  اميانا باملس����ؤولية 
جتاه البراعم، أمل املستقبل.
الس����بيعي ان  وأض����اف 
الشركة الكويتية كانت تطمح 
إلشراك أكثر من 300 العب في 
املنافسات، إال ان ضيق الوقت 
في الشهر الفضيل وانشغال 
الكويت، حاال  ن����ادي  صالة 
دون ذلك، ليتم االكتفاء بهذا 

العدد.
ووعد السبيعي مبزيد من 
املفاجآت في قادم األيام خالل 
منافسات الدورة، مشيدا بالدعم 
الكبير من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية، ووزير 
النفط بالوكالة أنس الصالح، 
من أجل إجناح الدورة، وضمان 

استمرارها.

بدر السبيعي.
وفي املباراة الثانية، والتي 
جمعت فريق جزيرة بوبيان، 
وفريج دسمان تواصلت املتعة 
بني البراعم، ولم حتسم املباراة 
اال قبل صافرة النهاية بدقيقة 
واحدة، وذلك عندما متكن خالد 
وليد، قائد فريق بوبيان من 

 تتواص����ل بنجاح منقطع 
النظي����ر منافس����ات الدورة 
الثانية للشركة  الرمضانية 
الكويتية لالس����تثمار لكرة 
القدم للبراع����م، والتي تقام 
على الصال����ة املغطاة بنادي 
الكويت، حت����ت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
املالية ووزير النفط بالوكالة 

انس الصالح.
وشهد اليوم الثالث للبطولة 
منافسات قوية، لدرجة اجبرت 
اللجوء  اللجنة املنظمة على 
الى اجراء القرعة حلسم نتيجة 
املباراة االولى بني أم املرادم، 
انتهت  الدعية والتي  وفريج 
بالتعادل الس����لبي في وقتها 
األصل����ي، ليتم االحتكام الى 
ركالت الترجيح التي انتهت 
ايضا بالتعادل، بهدفني لكل 
فريق، وهو ما استدعى اللجوء 
القرعة ليحس����م  الى اجراء 
املوقف ف����ي النهاية ملصلحة 
ام املرادم على حساب فريج 

الدعية.
وحصل عم�������ر بدر من 
فري����ق ام املرادم على جائزة 
أفضل الع����ب، تس���������لمها 
الالعب من الرئيس التنفيذي 
للشركة الكويتية لالستثمار 

بدر السبيعي يسلم عمر بدر جائزة أفضل العبفريق بوبيان اعتمد الهجوم الضاغط لفك شيفرة فريق دسمان

تسديدة في طريقها للمرمى


