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دكتورنا يتغلب على العافور.. والزامل يسقط أمام بوبيان

»حلم الروضان« يجمع لويز وعموري في 9 رمضان
الروض���ان ب���أن يس���عى مع 
زمالئ���ه الالعبني في تقدمي ما 
يرضيهم من مستوى وملسات 
فنية معتبرا جمهور الروضان 
الذواق احد أسباب النجاحات 
التي حتققها ال���دورة مع كل 

نسخة جديدة.
واعلن ادريانو انه سيشارك 
مع فريق البلوز الى جانب دودو 
ومجموعة م���ن ابرز الالعبني 
احملليني مش���ددا عل���ى انهم 
قادمون للمنافسة بقوة على 

اللقب.

الملكي يهزم الفضلي في 
البراعم 

خطف جنوم البراعم فوزا 
صعبا من الش���رق بهدف من 
دون رد في انطالقة مواجهات 
اليوم الرابع لدورة البراعم، كما 
حقق امللكي انتصارا مستحقا 
على فريق احمد الفضلي بثالثة 
اهداف مقابل هدف، وحسمت 
ركالت الترجيح مواجهات فيلكا 

الروضان  ابرز جن���وم دورة 
س���عادته بالعودة من جديد 
للمشاركة بالدورة بعد غيابه 
عن النسخة املاضية، الرتباطه 
مع فريقه الس���ابق بالبرازيل 
وال���ذي رف���ض التفريط في 
خدماته، مؤكدا انه عاد لبيته 
من خالل املشاركة بالنسخة 37  
لدورة الروضان التي يعتبر انه 

احد ابنائها.
وأشار الى ان ارتباطه الوثيق 
بالكوي���ت ودورة الروض���ان 
يدفعان���ه دائما للحرص على 
املشاركة بالدورة التي حتظى 
بأهمية كبيرة على خريطة كرة 
الصاالت على مستوى العالم 
مبا تضمه م���ن جنوم اللعبة 

وتشهده من منافسات قوية.
ادريانو باملستوى  واشاد 
الدورة  الذي ظهرت به  الفني 
في األيام االولى، الفتا الى انه 
يتوقع زيادة احلماسة واالثارة 

مع دخول األدوار احلاسمة.
ادريان���و جمهور  ووع���د 

االئتم���ان الكويت���ي انتصارا 
ساحقا على العربي، في مباراة 
جاءت من طرف واحد، لم يواجه 
خاللها االئتمان صعوبة تذكر 
لهز الش���باك خمس مرات عن 
طريق كل من احمد عبدالقادر 
وناصر الق���الف وعبدالعزيز 
مض���اوي، فيما س���جل هدف 

العربي أرتني كالجيان.
وفي املباراة الثالثة، استحق 
دكتورنا دوت كوم حتقيق الفوز 
عل���ى العافور بعدم���ا ترجم 
س���يطرته لثالثية عن طريق 
البرازيلي أندريه ويوسف مال 

وعبداحملسن بوشيبة.
وتتواصل املنافسات اليوم 
بثالث مباريات، حيث يلتقي 
الن���ادي الكويت���ي للصم مع 
كويت س���تيل، ونادي النصر 
م���ع دار احملمدية، وبالغة مع 

أمريكانا.

أدريانو: سعيد بالعودة 

أبدى اإليطالي ادريانو احد 

املباري���ات  واصبح���ت 
االس���تعراضية مبنزلة احللم 
الذي ي���راود جماهير  الكبير 
الدورة، سواء للمشاركة في تلك 
املباريات او مشاهدة جنومهم 
املفضلني عن ق���رب والتقاط 

الصورة التذكارية.

انتصارات عريضة

اليوم   شهدت منافس���ات 
الراب���ع انتصارين عريضني 
لبنك بوبيان على مركز الزامل 
للتأهيل بثالثية وبنك االئتمان 
الكويتي على العربي 5-1، كما 
فاز دكتورن���ا دوت كوم على 

العافور بثالثية.
ولم مينح فريق بنك بوبيان 
الزامل  منافس���ه فريق مركز 
للتأهل اي مجال ملجاراته في 
اللعب، حيث ترجم سيطرته 
لهدف���ني مبكرين ع���ن طريق 
البرازيل���ي لوكاس ثم أضاف 

مواطنه لويس هدفا ثالثا.
بدوره، حق���ق فريق بنك 

جناحات كبيرة وغير مسبوقة 
في النسخة املاضية، مبشاركة 
اسطورة فرنسا وريال مدريد 
زي���ن الدي���ن زي���ن واملدافع 
البرازيلي الشهير داني الڤيس 
ومهاجم تشلسي االجنليزي 

دييغو كوستا.

اللجن���ة املنظمة  أعلن���ت 
لدورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان الرمضانية لكرة قدم 
الصاالت عن اقامة مباراة احللم 
األولى في التاس���ع من شهر 
رمضان، والتي جتمع البرازيلي 
ديڤيد لويز مدافع باريس سان 
الفرنس���ي، والنجم  جيرمان 
االمارات���ي عم���ر عبدالرحمن 
»عموري«، مبشاركة مجموعة 

من املواهب احمللية.
وحتمل سلس���لة مباريات 
احلل���م االس���تعراضية التي 
س���تقام على هامش النسخة 
احلالية، عدة مفاجآت، وسبق 
ان أعلنت اللجنة املنظمة عن 
بعض األسماء املشاركة، امثال 
اس���طورة مي���الن واملنتخب 
االيطال���ي باول���و مالديني، 
والظهير االمين لريال مدريد 

بطل اوروبا كارفخال.
وتق���ام مباري���ات احللم 
ف���ي الروضان للع���ام الثاني 
على التوال���ي، بعد ان حققت 

حماس وندية في مواجهة بنك بوبيان ومجموعة الزاملصراع على الكرة بني العبي دكتورنا والعافور

 لقطات 
٭ حرص وليد الياقوت مدير عام بنك بوبيان على حضور 
فعاليات اليوم الرابع لدعم ومس����اندة فريق بنك بوبيان، 
الذي اس����تهل مش����واره بالفوز على مركز الزامل للتأهيل 

بثالثة اهداف.
٭ يصل املعلق السعودي الالمع عيسى احلربني للتعليق 
على مباريات الدورة للم����رة االولى اعتبارا من الغد، بعد 

انتهاء فترة املعلق العماني املميز خليل البلوشي.
٭ ارتفعت قيمة مسابقة حتدي الطباخني ل�2500 دينار بعد 
اربع محاوالت فاشلة من املتسابقني، علما بان قيمة اجلائز 
ترتفع يوميا 500 دينار، وقد شارك الالعب االيطالي ادريانو 
في اليوم الرابع ولكنه لم ينجح في هز شباك الطباخني.

أدريانو في مواجهة فريق الطباخنيكبار احلضور باملقصورة تسليم جوائز اجلمهور

»املرحوم سمير سعيد« إلى الدور 
الثاني في بطولة جمعية إشبيلية

 صفر: »شهداء اجلابرية« 
تنطلق األربعاء املقبل

تأهل فريق املرحوم سمير سعيد للدور الثاني في 
بطولة جمعية اشبيلية لكرة قدم الصاالت الثانية 
والتي تقام منافساتها في نادي النصر، وجاء تأهل 
املرحوم سعيد بعد فوزه الصعب على فريق املرحوم 
الفضالة بهدف دون رد، بينما متكن فريق الطواحني من 

التغلب على فرنسا 
بثالثية دون رد، فيما 
اثبت فريق جميعة 
الساملية أنه أحد أكبر 
الفرق املرشحة لنيل 
اللقب بعد اكتساحه 
للملكي 7-1، وفي اخر 
مواجهات اليوم بلغ 
فريق املرحوم مسفر 
الشالحي الدور ثمن 
النهائي للبطولة بعد 
البرازيل  فوزه على 

.2-4
م���ن جانبه، قال 

أمني صندوق جمعية اش���بيلية علي البطحاني ان 
املنافسة بدأت تتضح مالمحها والفرق املرشحة باتت 
مكشوفة جلميع احلضور بسبب اإلمكانيات الكبيرة 
التي ميتلكها الالعبون، مشيرا إلى أن الدور الثاني 
ينطلق اليوم ويتوقع أن يكون اكثر قوة وتنافسية 
بني الفرق وقد نش���اهد عددا م���ن املباريات تنتهي 

باللحظات األخيرة أو بركالت الترجيح.
وش���كر البطحاني جميع اللجان العاملة وكذلك 
احلكام والفرق على تعاونهم الكبير مما ساهم في 
اجناح الدورة األولى والذي سيسهم أيضا في اجناح 
ال���دورة احلالية، الفتا إل���ى ان اجلمعية خصصت 
جوائز للحضور، داعيا اجلميع إلى حضور املنافسات 

لالستمتاع باملباريات.

تنطلق يوم االربعاء املقبل دورة »شهداء اجلابرية« 
الرمضانية العشرون لكرة القدم على صالة مدرسة 
محمد اسماعيل الغامن باجلابرية مبشاركة 24 فريقا 
حتت رعاية رئيس مجلس ادارة جمعية اجلابرية 
م.حامد حيدر وستس���تمر حتى الثامن عش���ر من 
شهر رمضان املبارك. 
وكانت اللجنة املنظمة 
القرعة  قد اج���رت 
امس األول ووزعت 
الفرق املش���اركة ال� 
24 الى 4 مجموعات 
وستقام يوميا ثالث 
ابتداء من  مباريات 
الرابع���ة  الس���اعة 
والنص���ف عص���را 
وسيتأهل الى الدور 
الثاني اول وثاني كل 
وستقوم  مجموعة 
اللجنة املنظمة العليا 
بتسليم جداول املباريات ابتداء من اليوم. من جهته، 
اكد امني صندوق جمعي���ة اجلابرية ونائب رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للدورة صادق صفر انه متت 
االس���تعانة بأربعة حكام معتمدين من احتاد كرة 
القدم الدارة مباريات الدورة حرصا من املنظمني على 

سالمة قرارات احلكام وجناح البطولة فنيا.
واضاف صفر: ان مجلس االدارة يحرص سنويا 
على اقام����ة الدورة كفعالية تض����اف الى فعاليات 
اجلمعية االجتماعي����ة والرياضية ألهالي املنطقة 
م����ن جهة واحياء لذكرى الش����هداء من جهة اخرى 
الذين قدم����وا اروحهم فداء للوطن. وقال صفر: ان 
اجلمعية توجه من خالل الدورة رسالة حب ووفاء 
للش����هداء وألهاليهم وتؤكد انهم ما يزالون احياء 
في ضمائرنا ووجداننا وهذا اقل ما نقدمه تخليدا 
لذكراهم وللمساهمة في تعزيز الروح الوطنية بني 
ابناء الكويت، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة العليا 
تعمل بكل امكانياتها إلجناح البطولة. واعلن صفر: 
ان اجلمعية س����تقدم جوائز قيم����ة للفرق الفائزة 
باملراكز االولى باالضافة الى جوائز يومية للجماهير 
سيتم السحب عليها، متمنيا النجاح للدورة، مشيرا 
الى وجود طاقم ادري كبير لإلشراف على فعاليات 
الدورة. وتوقع صفر ان تش����هد البطولة مستوى 
فنيا كبيرا عطفا على اسماء الفرق املشاركة التي لها 
صوالت وجوالت في الدورات الرمضانية والالعبني 
اصحاب املستوى الفني الكبير الذين ميثلون تلك 
الفرق ومتنى صفر التوفيق جلميع الفرق املشاركة 

وللجنة العليا املنظمة.

علي البطحاني صادق صفر

وسيميوني بعد تعادلهما بهدف 
ليفوز فيلكا بهدفني.

املب���اراة االولى يدين  في 
جنوم البراعم لشاهني الكندري 
صاحب هدف الفوز على الشرق، 
اما امللكي فتناوب جنومه احمد 
شهاب، خالد مبارك وعبد اهلل 
مطاوع على تسجيل الثالثية، 
فيم���ا تكف���ل يوس���ف محمد 
بتسجيل هدف الشرف لفريق 

الفضلي.
فيل���كا  وف���ي مواجه���ة 
وس���يميوني، س���جل ضاري 
مشعل وتعادل عبداهلل عدنان 
قبل ان تبتسم ركالت الترجيح 
لفيلكا عبر هدفي عثمان بدر 

وعبد الرحمن منصور.
تتواصل املتعة واإلثارة عبر 
3 مواجه���ات ضمن املجموعة 
الثانية اليوم فيلتقي األحمدية 
مع أكادميية سدن، ويواجه نادي 
التضامن أكادميية قوالسو، في 
حني يصطدم العميد بالنادي 

العربي.

لقطة تذكارية للفريقني املتنافسني

ناصر الزيد في طريقه لتسجيل الهدف اخلامس لفريق املجذوب

الشامية يدك حصون املسيلة بسداسية في »الكويتية لالستثمار«
ينطلق اليوم دور الس����تة 
عشر لدورة الشركة الكويتية 
لالس����تثمار لبراعم كرة القدم، 
والتي تقام عل����ى صالة نادي 
الكويت املغطاة حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالي����ة ووزير النفط بالوكالة 

أنس الصالح. 
وكان اليوم الرابع ملنافسات 
البطولة قد شهد حماسا كبيرا من 
الفرق املشاركة، وظهرت ثالثة 
فرق جديدة مرش����حة وبقوة 
للمب����اراة النهائية هي جزيرة 
عوهة، وفريج الشامية، وفريج 
املجذوب، حي����ث قدمت الفرق 
الثالثة مس����تويات الفتة القت 
استحسان احلضور، والنقاد. 

واستطاع فريق جزيرة عوهة 
حسم املباراة االولى لصاحله 
على حساب جزيرة فيلكا بهدفني 
مقابل هدف واحد، واس����تطاع 
الفريق ال����ذي ارتدى القميص 
األصفر تسجيل هدفني في بداية 
املباراة، عن طريق أحمد خورشيد 
والذي نال جائزة أفضل العب 
في املباراة، وعبدالوهاب األقرع، 
وهو ما صعب من مهمة الفريق 
االبيض جزيرة فيلكا، رغم الهدف 
الذي سجله يوسف املاجد، حيث 
احكم عوه����ة دفاعاته ليحافظ 
على تقدمه حتى نهاية املباراة 
رغم محاوالت فيلكا املستمرة 

في الشوط الثاني.
وفي املباراة الثانية والتي 
جمعت فريج الشامية، وفريج 
املس����يلة، لم يجد الشامية اي 
صعوبة في جتاوز املس����يلة، 
الذي تأثر بصغر اعمار العبيه، 
كما ان الش����امية اح����د الفرق 
املرشحة وبقوة للمنافسة على 

لقب البطولة. 
ومتكن يوسف خليفة افضل 
العب في املباراة من تس����جيل 
ثالثة اهداف متتالية انتهى بها 
الش����وط االول، ليضيف نفس 
الالعب الهدف الرابع في الشوط 
الثاني ومن ث����م اضاف محمد 

جاسم، ومحمد هاشمي الهدفني 
اخلام����س والس����ادس لتنتهي 

املباراة عند هذا احلد. 
وفي املباراة الثالثة والتي 
جمعت فريق الصوابر، وفريج 
املجذوب، استطاع فريج املجذوب 
حسم املباراة لصاحله، وجنح 
عبر مزيد املطيري في تسجيل 
هدف مبكر، فتح الطريق أمامه 
نحو شباك فريق الصوابر بهدف 
ثان لسعود عبدالعزيز، لينتهي 

الشوط االول بهذه النتيجة. 
وفي الشوط الثاني، واصل 
فريج املجذوب تفوقه في املباراة، 
وجنح الالعب ناصر الزيد في 
اضافة اله����دف الثالث، قبل ان 
يختتم مزيد املطيري افضل العب 
في املباراة اهداف املباراة بهدف 

رابع، انتهت به املواجهة. 

استقطاب النجوم

وتش����هد دورة الكويتي����ة 
لالستثمار توافد مزيد من جنوم 
الكرة الكويتية، وذلك في ظل 
صدى كبير للدورة، والتي تعد 
االولى في الكويت مهتمة بالبراعم 
وتقيم لهم بطولة مستقلة، على 
اعلى مستوى، وهو ما يوفر لهم 
سبل النجاح والتميز، وتقدمي 
أنفسهم لألندية احمللية، وايضا 

اخلارجية، في ظل نقل مباشر 
للبطولة على تلفزيون الكويت. 
وج����اء حضور جن����م منتخب 
الكويت، والنادي العربي السابق 
أحمد موسى في اليوم الرابع من 
أيام الدورة، ليزيد من حماس 
الصغار، السيما ان موسى، ووليد 
علي شاركا في توزيع اجلوائز 
على أبرز الالعبني، واجلماهير.  
واثنى أحمد موسى على الدور 
املشرف الذي تقوم به الشركة، 
ش����اكرا اياها وراعي البطولة 
الوزير الصالح على ما يقدمانه 

من دعم غير محدود للبراعم.
وأعرب عن إعجابه مبستوى 
الدورة، واملواهب الكثيرة التي 
ظهرت في االيام السابقة، معتبرا 
دورة براعم الكويتية لالستثمار 
بأنها افضل ما ميكن تقدميه من 

الشركات وقطاع األعمال.
وقال موسى انه لم يتوقع 
ان يشاهد مستويات من الطراز 
الفريد في الدورة، اال انه وجد 
العبني صغار ميلكون مواهب 
مبهرة، ويبش����رون مبستقبل 

مشرق للكرة الكويتية. 
وأضاف موسى انه سيواصل 
احلض����ور لفعالي����ات الدورة 
لالستمتاع مبا يقدمه الالعبون 

الصغار من مهارات.

تشهد الدورة توافد 
مزيد من جنوم 

الكرة الكويتية وهو 
ما يوفر لهم سبل 

النجاح والتميز 
وتقدمي انفسهم 
لألندية احمللية


