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داود معرفي

صباح العتيبي يسلم اجلائزة ألحد الالعبني

قمة اإلثارة واملنافسة على استخالص الكرة

صراع شديد على الكرة خالد الروضان مكرما الزميل أحمد الفضلي

»ڤيڤا« أفلت من كمين البناي و الوحدة »تفكك« في »الروضان«
أفلت فريق ڤيڤا لالتصاالت من 
كمني فريق املرحوم اوس البناي 
وفاز عليه 2-1 في منافسات اليوم 
التاس����ع للدورة التي شهدت فوز 
أمي����ر القلوب عل����ى الوحدة 1-3 
وتخطى اليحيى عقبة تشلس����ي 

بركالت الترجيح.
وتألق االيران����ي املبدع محمد 
حيدريان في الظهور االول له مع 
ڤيڤا وجنح في قيادته للفوز على 
البناي بعد احرازه هدف احلسم في 
الشوط الثاني بعد ان ظلت نتيجة 
التعادل بهدف لكل فريق مستمرة 

حتى منتصف الشوط الثاني.
وواجه ڤيڤا صعوبات للتغلب 
على فريق البناي الذي جلأ العبوه 
الى اس����تخدام اخلشونة إليقاف 
خطورة حيدريان ورفاقه واضطر 
حكم املباراة يوسف الثويني الى 

استخدام الصافرة كثيرا.
ورغم اخلشونة اال ان حيدريان 
لم يكف ع����ن ممارس����ة هوايته 
املفضل����ة في املراوغ����ة والتحكم 
التي  الكرة بطريقته املفضلة  في 
احتار املدافعون في فك شيفرتها 
ولم يكث����ر حيدريان من املراوغة 

قدر تركي����زه على ايصال الكرات 
الى زمالئه لتس����هيل مهمتهم في 
الوصول ال����ى املرمى حتى جنح 
عادل توفي����ق في اقتناص احدى 
التمريرات الس����حرية حليدريان 

ليحرز هدف السبق لفريقه.
ولم يؤثر هدف السبق كثيرا 
على معنويات العبي البناي الذي 
تقدموا الى االمام بش����كل جماعي 
إلدراك هدف التعادل واس����تغالل 
التقدم الدائم لالعبي ڤيڤا وبالفعل 
ينجح الالعب احمد حيدر في احراز 

هدف التعادل لفريقه.
ونظم العبو ڤيڤ����ا صفوفهم 
مجددا بحثا عن هدف التقدم وسط 
مساندة كبيرة من جانب جمهور 
الروضان. ونش����ط ڤيڤا هجوميا 
مع نزول الالعب مش����اري نكاس 
البناي بقذائفه  الذي امطر مرمى 
الصاروخي����ة اال ان التوفي����ق لم 

يحالفه. 
وتبادل الثنائي االيراني كاظم 
محمدي وعبيد مالزم دور الرجل 
الثاني في الفريق في ظل تواجد 
حيدريان باستمرار داخل امللعب، 
ووس����ط ك����م هائل م����ن الفرص 

أه����داف االخير ناش����ي املطيري 
وسويد عبيد وناصر العجمي في 
حني أحرز ه����دف الوحدة الالعب 
مؤي����د مصطفي ال����ذي تألق من 
صفوف فريقه واستحق لقب أفضل 

العبي املباراة.
ومتيز أداء أمير القلوب بالتنظيم 
اجليد داخل امللعب والتركيز على 
الكرات الطولية للوصول الى املرمى 
بأقل عدد من التمريرات وكس����ر 
التكت����ل الدفاعي لالعبي الوحدة.

واثبت امي����ر القلوب قدرته على 
مزاحمة الفرق الكبيرة على اللقب 
في ظل اصرار العبيه على الظهور 
بأفضل مس����توى وحسم املباراة 

مبكرا.
يبدأ ديوانية الشهاب مغامراته 
في دورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان لكرة الصاالت مبواجهة 
نظارات جميل في واحدة من أقوى 
مباريات مجموعة احلميضي التي 
ستشهد ثالث مباريات اليوم حيث 
سيلتقي في املباراة األولى نادي 
الساملية مع فريق الشهيد مساعد 
الدوس����ري وف����ي الثانية ماجيك 
مشروب الطاقة مع نادي النصر.

وليد لتنتهي املباراة 2-3.
وانضم الى قافلة الفرق املتأهلة 
الى الدور الثاني أمير القلوب بفوزه 
على الوحدة بثالثة أهداف مقابل 
هدف في املب����اراة التي تألق فيها 
جميع العبي أمير القلوب واحرز 

لكل فريق حيث س����جل لليحيى 
مشعل كنكوني وادرك هدف التعادل 
لتشلسي يوسف خليل، وشهدت 
املباراة العديد من الفرص الضائعة 
من اجلانب����ني حتى جلأ الفريقان 
الى ركالت الترجيح حلسم املوقف 

بينهما.
اليحيى االربع  وسجل ركالت 
اس����ماعيل خليل ومب����ارك خليل 
والسيد غزازي حارس املرمى فيما 
سجل لتشلسي س����ليمان الفهيد 
وعبدالعزيز محمد واخفق عبداهلل 

املباراة لصمودهم فترات طويلة 
امام محترفي ڤيڤا.

وف����ي مواجهة ثاني����ة حفلت 
باالث����ارة والندي����ة جمع����ت بني 
انتهى شوطها  اليحيى وتشلسي 
بالتع����ادل االيجابي بهدف  االول 

الضائعة متكن النجم االسطوري 
حيدريان من تسجيل هدف الفوز 
بلعبة فردية راوغ فيها احد العبي 
البناي وسدد الكرة قوية على ميني 
احلارس.ورغم خروج البناي اال ان 
العبيه استحقوا حتية اجلمهور بعد 

نظارات الجميل »ذهبي« في العتيبي 

تركي يفوز على سنيار في الكندري
اسفرت نتائج اليوم الثالث من منافسات دورة 
جاسم الكندري لكرة القدم عن فوز مستحق لفريق 
ديوانية تركي على مجموعة السنيار بهدفني مقابل 
هدف في مباراة قوية وس����ريعة من جانب ديوانية 
تركي الذي بادر بالهج����وم املكثف منذ بداية اللقاء 
وحتى نهايته ليستحق بذلك التأهل للدور الثاني.

وفي نفس املجموعة حقق فريق العنيد فوزا سهال 
على ديوانية بو خالد بهدفني لالشيء في مباراة من 
جانب واحد اعلن فيها العنيد تفوقه بفضل حس����ن 
انتشار العبيه واستحواذهم على الكرة. وفي املباراة 
الثالثة فاز الريدز على الس����د 1-0 في مباراة جاءت 

صعبة بني الفريقني وجنح الريدز في اخلروج فائزا 
للتأه����ل للدور املقبل. وبنف����س النتيجة فاز حجي 
محمد على ديوانية الش����طي ف����ي حني حقق فريق 
شباب مدريد فوزا كبيرا على السفير 3-0 في لقاء 
اتسم بالندية واألهداف من جانب فريق حجي الذي 
قدم العب����وه عرضا طيبا نال به اعجاب اجلماهير. 
وفاز فريق املرحوم الشيخ سعد العبداهلل على فريق 
املرحوم مس����اعد الزمامي بهدف لالشيء فيما حقق 
فريق املرحوم احمد الغصني فوزا غاليا على فريق 
مالديني 4-0 في حني فاز فريق الرماح على فريق 

كاتالونيا 0-2.

الخليج للكابالت يجتاز اإلبراهيم في »بوخمسين«
كما كان متوقعا من قوة واثارة وندية بني الفرق 
في دورة صباح عبداهلل العتيبي الرمضانية االولى 
لكرة القدم التي تقام على ملعب جمعية املعلمني 
بالفحيحيل، حيث كان افتتاح البطولة مميزا من 
حضور جماهيري كبير وكذلك اداء الفرق ال� 8 في 
االربع مواجهات، فقد ابدع فريقا ديوانية زيدان 
وسنوات الضياع في اول مباراة وامتعا اجلمهور 
احلاضر ب� 9 اهداف كان 6 منها من نصيب زيدان 

و3 للخاسر سنوات الضياع.
واستمر مسلسل اإلمتاع وغزارة األهداف وجاء 
هذه املرة من اقدام العبي السالم الذين اكتسحوا 
االرجنتني 5-1 بعد مباراة قدم فيها جنما السالم 
احمد فياض وحس���ن رمضان فاصال من املهارة 

والتألق جعل احلضور يصفق لهم لروعة األداء 
والتفاهم الكبير بينهما مما ترك العبي االرجنتني 

في حيرة.
وفي املبارا ة الثالثة وكعادته نظارات اجلميل 
في الدورات الرمضانية ال يرحم منافسيه، سحق 
الذهبي وشوه لونه ب� 6 اهداف نظيفة بفضل جنميه 

املتألقني فيصل مستكي ومحمد الكندري.
وف���ي آخر املواجهات واكثرها قوة اس���تطاع 
املدفعجية ان يقذف مرم���ى ديواني�ة الفيلكاوي 
ب� 4 اهداف بعد ان استقبلت شباكه هدفني ولكن 
االربع���ة كانت كفيلة بتأهله ال���ى الدور الثاني، 
وكانت املباراة سجاال بني الطرفني ولكن املدفعجية 

حسموها الستغاللهم للفرص.

استمر فريق مجموعة سنيار 
في تقدمي نتائجه االيجابية في 
دورة بوخمس���ني الرمضاني���ة 
الرابعة التي تقام منافساتها على 
صال���ة عبدالعزيز اخلطيب في 
النادي العربي، وأقصى ديوانية 
التركي من البطولة بعد ان هزمه 
2-1 اول من امس االحد، كما فاز 
النظاراتي حسن على ديوانية 
ناصر امل���ري 3-2، وفي اللقاء 
الثالث تغلب اخلليج للكابالت 
على ديوانية عبداهلل االبراهيم 
2-0، واخيرا فاز ديوانية شهاب 

على وربة للتأمني 1-3.
وكان���ت اجلماهير موعودة 
االثارة والندية من  بفاصل من 
فريقي النظاراتي حسن وديوانية 
امل���ري، مل���ا يضم���ه االول من 
محترفني من مصر، فيما يضم 
االخ���ر احملترف���ني البرازيليني 
اندريه وفالفي���و باالضافة الى 
العب الس���املية س���عود سويد 

والشباب منصور مبارك.
اندري���ه فاصال من  وق���دم 
الفنيات قبل ان يسدد الكرة التي 
منعها احلارس محمد اشكناني 
من دخول مرماه، قبل ان يسجل 
منصور الهدف لفريقه من تسديدة 
قوية )7(، ليعيد العبو النظاراتي 

حسن تنظيم صفوفهم.

وفي الش���وط الثان���ي، بدا 
العبو حسن عاقدي العزم على 
الفوز ومتكن رشدي من تسجيل 
الهدف الثاني )11(، قبل ان يضيف 
الثالث بعدها  اله���دف  رمضان 
بدقيقتني، وتسيد بعدها العبو 
املرى مجري���ات املباراة وجنح 
اندريه ف���ي تقليص الفارق من 
تسديدة رائعة )16(، وحاول هو 
وزمالؤه حتقيق التعادل ولكن 
استبسال العبي »حسن« حال 
دون حتقيقه لتنتهي املباراة بفوز 

النظارتي حسن 2-3.
واجتاز فريق اخلليج للكابالت 
منافسه ديوانية االبراهيم 0-2، 
بع���د ان قدم اداء متوازنا طوال 
الهجمات  الش���وطني من خالل 
املنظمة عن طريق حمد العثمان 
وعبدالوهاب الصفي وسالم امان، 
وس���يطر الفريق على مجريات 
اللعب في الش���وط االول ولكن 
تألق حارس مرمى االبراهيم مهدي 
باش حال دون تسجيل اي هدف، 
وفي الشوط الثاني اجرى مدرب 
اخللي���ج تبديالبدخول الالعب 
احم���د العصفور، واس���تمرت 
س���يطرة الفريق على مجريات 
اللقاء، ف���ي املقابل اعتمد العبو 
االبراهيم على الهجمات املرتدة 
والت���ي لم يكتب له���ا النجاح، 

ومتكن العصفور من تس���جيل 
الهدف االول لفريقه قبل نهاية 
الشوط الثاني بثالث دقائق، فيما 
سجل حارس اخلليج فراج ناصر 
اسمه في الدورة بعد ان استطاع 
ان يسجل الهدف الثاني لفريقه 
مس���تغال خروج احلارس فراج 

قبل نهاية املباراة بدقيقة.
وفي اللقاء االخير، استطاع 
العبو فريق الشهاب انهاء مغامرة 
فريق وربة للتأمني، بعد ان فاز 
عليه 3-1، ومتكن الالعب عمر 
الالعبني في  اجلاس���ر افض���ل 
البطولة من تسجيل الهدف االول 
لفريقه في الدقيقة الثامنة بعد ان 
لعب الكرة من بني قدمي املدافع 
احمد الشطي واحلارس محمد 
بومريوم ف���ي ان واحد ليحرز 
اجمل اهداف الدورة، وفي الشوط 
الثان���ي اضاف ناصر املس���ند 
الهدف الثان���ي قبل ان يضيف 
محمد الس���هلي الهدف الثالث، 
في املقابل، عاب العبي وربة قلة 
التفاهم فيم���ا بينهم، فيما كان 
مساعد الفضلي افضل الالعبني، 
ومتكن من تسجيل الهدف الوحيد 
لفريقه بتسديدة رائعة سكنت 
الشهاب  املقص االمين حلارس 
علي دشتي، وسط تصفيق من 

اجلماهير.

العميد يتألق في »اإلعالم«

البدري يهزم العنزي في »القرين«

الجوهرة يواجه موناكو في »معرفي«

شهدت دورة وزارة اإلعالم الرمضانية اخلامسة لكرة القدم التي تقام 
مبارياتها على املالعب التابعة للوزارة مهرجانا من األهداف عندما اطاح 
فريق اجلوهرة القابضة بفريق ديبرتيفو بثالثة اهداف مقابل هدف، فيما 
حقق فريق املدفعجية فوزا مفاجئا على التشلساوية بهدفني مقابل هدف 
بينما انتزع فريق العميد فوزا جي����دا على فريق بوعبدالرزاق بهدفني 
دون رد، فيما اثبت فريق الزعيم قدرته على املنافسة بفوزه الكبير الذي 
حققه على الوحدة بثالثية نظيفة، وابعد الوحدة خارج الدورة لتصعد 

الفرق الفائزة الى املرحلة األهم في الدورة.

اتسمت منافسات دورة شهداء القرين الرمضانية ال� 16 لكرة القدم 
املقامة بنظام خروج املغل���وب باإلثارة والندية حيث رفعت الفرق 
الفائزة ش���عار الثالثية النظيفة فقد اس���تطاع فريق املرحوم سالم 
الدعيج الفوز على نظيره املرحوم يوسف حسني بثالثة أهداف مقابل 
ال شيء، كما فاز فريق املرحوم سالم البدري على نظيره زيد سالم 
العنزي بنفس النتيجة الس���ابقة، التي فاز بها أيضا فريق الشهيد 
محمد البلوشي على نظيره الشهيد محمد سالم، وفي املباراة األخيرة 
فاز فريق الش���هيد عامر فرج العنزي على نظيره املرحوم إبراهيم 

سعيد مبارك بهدف مقابل ال شيء.

تنطلق اليوم منافسات اليوم 
الثاني من الدور التمهيدي لدورة 
معرفي الرمضانية الثالثة لكرة 
الق����دم على ملع����ب معرفي في 
املنصورية حتت رعاية شركة 
ش����راع الدارة املش����اريع ب����� 4 
مواجهات حيث يلتقي في اول 
مواجه����ة ديوانية بورجيب مع 
املرحوم احمد عباس ثم يلتقي 
املنصورية مع اخلنجر العماني 
وفي املباراة الثالثة يواجه الشهيد 
عبدال����رزاق بوش����هري نظيره 
امللك وفي اخر املواجهات يلتقي 
اجلوهرة القابضة مع سفريات 
موناكو في اقوى املواجهات لقوة 
الفريقني بالدورات الرمضانية ما 
يعني خروج احد الفرق املرشحة 

للقب منذ الدور االول.
وقال رئيس اللجنة املنظمة 
للدورة داود معرفي انه استغل 
خبرة الدورات املاضية الضافة 
املزي����د م����ن النج����اح والتألق 
لل����دورة احلالي����ة. واضاف ان 
الدورة احلالية تعتبر من اقوى 

الدورات الصرار الفرق الكثيرة 
على املش����اركة فيها حيث فاق 
عددها ال� 100 لكن لم يكن بيده 
حيلة حيث مت حتديد 32 فريقا 
للمشاركة ولكنه وعد في نفس 
الوقت بزيادة عدد الفرق املشاركة 
في املوس����م املقبل، مضيفا انه 
يتوقع بطال جديد للدورة احلالية 
وان يسجل اسمه ضمن احلاصلني 

على لقبها.

المرزوق: سنتحمل تكاليف عالجه في الخارج إذا دعت الحاجة

إصابات بليغة لمشعل حميد بحروق في اليدين والوجه
مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان

تعرض العب نادي الكويت مشعل حميد 
إلصاب���ات بليغة إثر اندالع حريق في غرفة 
نومه في منزل���ه مبنطقة اجلهراء ظهر اول 
من امس االحد، مما سبب له عدة جروح في 
أنحاء جسده نقل على اثرها الى مستشفى 
البابطني. وعلى أث���ر ذلك تخلف حميد عن 
مرافقة وفد ناديه الذي غادر مساء امس األول 
الى أبوظبي خلوض البطولة الودية لنادي 

اجلزيرة اإلماراتي.
وقال حميد ل� »األنباء« انه مؤمن بقضاء 
اهلل وقدره، وأنه فوجئ أثناء نومه باندالع 
حريق كبير في غرفته لم يكن مبقدوره فعل 

أي شيء لتفادي النيران.
من جانب���ه، أكد والد الالعب ان احلروق 
ليس���ت بليغة وابلغنا األطباء بان نسبتها 
تقدر ب� 13% وأكثر املناطق تعرضا للحروق 
هي اليدين والوجه. واضاف ان سبب احلريق 
ناجت عن متاس كهربائ���ي في التكييف مما 

سبب اندالع النيران.
بدوره، أكد رئيس نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق انن���ا كمجلس ادارة لن نتخلى عن 

العبنا الذي تعرض حلادث مؤلم وهي مشيئة 
اهلل. وق���ال انه ابلغ أهل مش���عل بان ادارة 
النادي لن تتوانى في حتمل تكاليف عالجه 
في اخلارج اذا دعت احلاجة، مضيفا ان مشعل 
قام بعمل بطولي إلنقاذ نفسه ألنه كان وحيدا 
وس���ط النيران مما سبب له عدة حروق في 

يديه ووجهه.
واضاف املرزوق اننا ننتظر حاليا ما يقرره 
األطباء ح���ول إمكانية إجراء عملية جتميل 
إلزال���ة آثار ما تعرض له ونؤكد مرة اخرى 

وقوفنا الى جانبه في جميع الظروف.
م���ن جانبه، انتقد عدد من أقرباء الالعب 
مشعل حميد تصرف ادارة املستشفى عندما 
مت نقله إليها على وجه السرعة وأصروا على 
عدم استقباله بس���بب عدم حمله لبطاقته 
املدنية، وتساءلوا: كيف ال يتم استقباله وهو 
في هذه احلالة اخلطرة، وبقي مشعل جالسا 
في اجلناح العمومي ملا يزيد على 5 ساعات 

دون ان يزوره أي طبيب.
هذا وقد عاد الالعب في املستش���فى عدد 
من اعضاء مجلس ادارة نادي الكويت ومن 

الزميل يحيى حميدان مطمئنا على حالة حميد بحضور والد الالعبزمالئه الالعبني اضافة الى أقربائه. )سعود سالم(آثار احلروق على وجه مشعل حميد


