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فرحة كبيرة بالفوزحسرة الهزميةياسر أبل مكرما سمير سعيد

تشجيع ومؤازرة كبيرة اجلمهور مأل الصالة ملتابعة املباريات

العب يواسي زميله بعد اخلروج محمد املسند مع أحفاده

صراع قوي الستخالص الكرة

من الدورة لقطات

التسهيالت يقصي أمريكانا والخليج يفلت من كمين يونستيل في الروضان

شهدت منافسات اليوم الثالث 
والعشرين لدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان التحول االكبر 
أمريكانا احد  بخ���روج فري���ق 
املرشحني حلصد اللقب على يد 
التجارية بركالت  التس���هيالت 
الترجيح، فيم���ا أطاح اخلليج 
للكاب���الت بيونس���تيل بهدف 
نظيف واكتسح فريق املرحوم 
محمد عبداحملسن اخلرافي فريق 

ديوانية العمر 3-6. 
ولم يتوقع احد على اإلطالق 
ان يودع أمريكان���ا الدورة امام 
التسهيالت التجارية الذي خطف 
األنظ���ار اليه وب���ات من الفرق 
الكبيرة التي ستدخل رهان اللقب. 
وش���هدت تلك املباراة حتوالت 
مثيرة حيث بدأها التس���هيالت 
التجارية بتسجيل هدف السبق 
ع���ن طريق احملت���رف املصري 
رمضان غري���ب وأدرك التعادل 
ألمريكانا وائل عبداملنعم واضاف 
الهدف الثاني للتسهيالت احملترف 
املصري الثاني س���مير س���يف 
وعاد أمريكان���ا مجددا للمباراة 
بهدف التعادل الذي حمل توقيع 
محمد مصطفى من مجهود فردي 
رائع لنج���م املباراة االول احمد 
ابوسريع. وكاد أمريكانا يخطف 
هدف الفوز في اللحظات االخيرة 
اال ان تسديدة احملترف املصري 
وائل أبوالقمصان علت عارضة 
حارس التسهيالت عدنان فضل 

اهلل.
الترجيح سجل  وفي ركالت 
للتسهيالت سمير سيف ورمضان 
غري���ب وعلي عثمان، وس���جل 
ابوالقمصان واحمد  ألمريكان���ا 
شعبان واخفق محمد مصطفى. 
ورغم اخلروج اال ان أمريكانا 
ظهر مبستوى طيب خالل املباراة 
وتألق العبه املميز ابوالقصمان 
الذي شكل ازعاجا دائما حلارس 
والعب���ي التس���هيالت ولكن لم 
الوقت  ف���ي  التوفيق  يحالف���ه 
الذي بذل فيه ابوسريع مجهودا 
كبيرا في نقل فريقه الى الوضع 
الهجومي. في املقابل كافح فريق 
التسهيالت واستبسل العبوه امام 

مرماهم للحف���اظ على تقدمهم 
مرتني خالل مجريات املباراة. 

وف���ي املب���اراة الثانية أفلت 
اخللي���ج للكابالت بصعوبة من 
كمني يونستيل حيث انتظر حتى 
الدقيقة االخيرة ليسجل العبه 
الرائع عمر اجلاسر هدف الفوز 
احلاس���م في اللقاء األول له في 
الدورة ليعوض بذلك غياب جنم 
الفريق احمد العصفور لإلصابة. 
وجاءت احداث املباراة حماسية 
غلب عليها طابع الدفاع خلوف 
كل طرف من اآلخر واخلوف من 

االندفاع الهجومي.
وانحصرت خطورة الكابالت 
في اجلاس���ر الذي ارهق العبي 
يونستيل ومارس هوايته املفضلة 
في املراوغة ولكنه واجه صعوبات 
في رصد مرمى احلارس يونس 
الش���مري. اما يونستيل فغاب 
التفاهم بني محترفيه االيرانيني 
محسن زادة ومجتبي معني فافتقد 
الفري���ق خطورت���ه على مرمى 
الكابالت باس���تثناء التسديدات 

املؤثرة لفادي انور.
ورغم تأخ���ر فريق املرحوم 
محمد عبداحملسن اخلرافي بهدفني 

القارة اآلسيوية بحسب  تاريخ 
الدولي لكرة  إحصائية االحتاد 
القدم، ودخول���ه قائمة عظماء 
حراس املرمى ف���ي العالم. كما 
اختير سعيد ضمن قائمة الدرجة 
األولى ألفضل 435 حارسا حافظوا 
على نظافة شباكهم ألطول فترة 
على م���دى تاريخ اللعبة، وذلك 
بالتنس���يق مع ياسر ابل عضو 

مجلس ادارة النادي العربي.
وحظي سعيد باستقبال كبير 
وغير ع���ادي من جانب جمهور 
الدورة اثناء دخوله الصالة برفقة 
خالد الروض���ان رئيس اللجنة 
املنظمة وياسر ابل وقام اجلمهور 
بترديد بعض األغاني لالحتفاء 
بسعيد عقب انتهاء التقرير الذي 
عرض على تلفزيون الوطن وقدم 
أجمل اللحظات في مسيرة سمير 
سعيد داخل املالعب والذي نال 

اعجاب احلضور.
واكد الروضان ان سعيد من 
الرياضيني الذين تركوا بصمات 
كبيرة ال تنسى في تاريخ الكرة 
الكويتية، مشيرا الى انه يستحق 
أكثر م���ن هذا التك���رمي تقديرا 
للمجهودات واالجنازات الكبيرة 

استقباله بصورة لم يكن يتوقعها، 
كما ثمن حرص اللجنة املنظمة 
متمثلة في رئيسها خالد الروضان 
عل���ى تكرميه وس���ط مباريات 
ال���دورة ملنحه فرص���ة االلتقاء 
باجلمهور الغفير، وشكر سعيد 
ايضا ياس���ر ابل احد املساهمني 

في حفل التكرمي.

مواجهات حاسمة 

تدخل دورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان مرحلة جديدة 
من احلس����م يلتق����ي فيها ڤيڤا 
لالتصاالت مع فريق الشهيد فهد 
االحمد في نهائي مجموعة كامكو، 
فيما سيواجه اخلليج للكابالت 
غرميه التسهيالت التجارية في 
أميركانا ويعد  نهائي مجموعة 
اللق����اء األول االختبار األصعب 
على اإلطالق لڤيڤا الذي سيواجه 
منافسا عنيدا متكن من إقصاء 
فريق كامكو وهو فريق الشهيد 

فهد األحمد.
وتشهد تلك املواجهة حتديا 
من نوع خاص للنجم اإليراني 
أم����ام احملترفني  الفذ حيدريان 
املصريني في فريق األحمد، وقدم 

في بداية مباراته مع ديوانية العمر 
اال انه انتفض سريعا ودك مرمى 
خصمه ب� 6 أهداف تناوب عليها 
االيطالي ادريانو هدفني ومواطنه 
دودو هدفني وهدف لكل من صالح 
حيدر واحمد باش فيما س���جل 
ابوجريشة  العمر محمد  اهداف 
ومحمد البشالوي وأضاف الهدف 

الثالث حسام صادق.
ولقن اخلرافي منافسه العمر 
درسا لن ينساه في كيفية ادارة 
املب���اراة خاصة ان العبي العمر 
ظنوا للحظات ان النتيجة حسمت 
لصاحلهم بعد ان تقدموا بهدفني 
اال ان خب���رة الثنائي االيطالي 
ادريانو ودودو وحيوية حيدر 
أعادت اخلرافي سريعا للمباراة 
ومنحته األفضلية والتفوق في 

النهاية.

تكريم سمير سعيد 

ضربت اللجنة املنظمة لدورة 
الروضان مثاال جديدا في الوفاء 
عندم���ا كرمت ح���ارس العربي 
واملنتخب الوطني األسبق سمير 
سعيد مبناس���بة دخوله ضمن 
قائم���ة أفضل حراس املرمى في 

التي حققها سواء على املستوى 
اجلماعي او الفردي.

ووص���ف الروضان س���مير 
سعيد باحلارس االمني على الكرة 
الكويتية لسنوات طويل��ة، مشيرا 
الى ان اللجنة املنظمة ل��ن تتأخر 
في تك���رمي اي رياض���ي يخدم 

الرياضة الكويتية.
من جانبه اوضح ياسر ابل ان 
سمير سعيد من العالمات الفارقة 
في تاريخ الكرة الكويتية وأحد 

أفضل حراس املرمى في آسيا.
وقال أبل ان ما حققه سمير 
يدع���و للفخر واالعت���زاز لكل 
الكويتيني، ألن هذا اللقب التاريخي 
سطر باسم الكويت على يد أحد 
رجاالت هذا البلد املعطاء الغني 
بكفاءات نادرة، لذا وجدنا لزاما 
علينا ان نقيم حفل تكرمي لسعيد، 
وهذا اقل ما ميكن تقدميه له على 
هذا االجناز غير املسبوق، الذي 
حققه لبلده الكويت ولالس���رة 
الكويتي���ة وللقلعة  الرياضية 

اخلضراء.
من جانبه أشاد سعيد مببادرة 
التكرمي ووجه شكرا خاصا الى 
جمهور الروضان الذي أحس���ن 

حيدريان مستويات كبيرة مع 
فريقه وكان عامل احلس����م في 
لقاءات ڤيڤا الثالثة في املجموعة 
حيث سجل تقريبا أهداف فريقه 
املؤثرة ليق����وده بنجاح لبلوغ 

نهائي املجموعة.
ورغم تألق حيدريان في كل 
املباري����ات اال ان فري����ق ڤيڤا ال 
تنطبق عليه مقولة فريق النجم 
االوحد في ظل تواجد مجموعة 
من الالعبني االكفاء امثال النجم 
مشاري النكاس الذي لعب دورا 
كبيرا وحيويا في فوز فريقه على 
شباب الرميثية في اللقاء السابق 
باالضافة الى عادل توفيق الذي 
نال جائزة أفضل العب في تلك 

املباراة من انياب حيدريان.
الالعب  كم����ا يض����م ڤيڤ����ا 
االيران����ي الثاني مهادي كاظمي 
الذي يشكل ثنائيا متفاهما مع 
حيدريان ويتبادل هذا الدور مع 
مواطن����ه االيراني الثالث مجيد 
مالزم وتنحص����ر قوة ڤيڤا في 
املنافس  فرض شخصيته على 
والتحك����م ف����ي إيق����اع املباراة 
بالطريقة التي يفضلها معتمدا 
على مهارة حيدريان في االحتفاظ 

بالكرة وحتدي����د موعد ومكان 
تنفيذ املن����اورات الهجومية في 
الوقت الذي يتوزع فيه النكاس 
امام مرمى  وتوفيق وكاظم����ي 
اخلصم بطريقة دائرية لضمان 

االنتشار.
في املقابل كان فريق الشهيد 
فهد األحمد األحق بالتأهل إلى هذا 
الدور على حساب كامكو بعد أن 
الترجيح حيث  تخطاه بركالت 
تقدم األحمد في البداية بهدفني 
نظيف����ني قبل ان ي����درك كامكو 
التعادل في الدقيقة االخيرة من 
املباراة وتفوق محترفو مصر: 
املعتز باهلل سامي واسالم محمد 
ومحمد رش����دي على محترفي 
تايلند ف����ي كامكو الذين تأثروا 
كثيرا بعد املب����اراة من خروج 
فريقهم وحتدي����دا جنم الفريق 

ماروت.
ويعد فريق الشهيد فهد االحمد 
عقب����ة حقيقة ف����ي طريق ڤيڤا 
اللقب خاصة ان جميع  حلصد 
العبيه على درج����ة واحدة من 
الكفاءة الفنية ولديهم حافز كبير 
الى  ملواصلة مشوارهم بنجاح 

املباراة النهائية.
ولن يق����ل اللقاء الثاني قوة 
خاصة ان طرفيه اخلليج للكابالت 
والتسهيالت يعبتران من أفضل 
الفرق ال�ت����ي ظهرت في الدورة 
ولديهم��ا العدي����د من الالعبني 
الى  الذين يتطلعون  املميزي��ن 

اللق��ب.
وضرب اخللي����ج للكابالت 
بقوة عندما ه����زم فريق فونو 
ويونستيل على الترتيب ليثب 
جدارته امام احملترفني ويكسب 
رهانه على جنوم ازرق الصاالت 
ال����ذي يقودون����ه وه����م: احمد 
العصفور وعبدالوهاب الصفي 
وحمد العثمان واحلارس فراج 
ناصر.ومييز أداء الكابالت اجلدية 
الت����ي تتاح  الفرص  وانته����از 
االداء  املرمى والبع����د عن  امام 
االستعراضي الذي يعيب بعض 
احملترفني االجانب، ويعد الكابالت 
من الفرق القالئل في الدورة التي 

جتيد اللعب اجلماعي.

تأهل مستحق للخرافي وڤيڤا يواجه اختبارًا صعبًا أمام األحمد

االزوري ونابولي يصالن اليوم
 تتأهب اللجنة املنظمة لل���دورة الستقب��ال فري��ق ناب��ولي لكرة 
الصاالت ومنتخب ايطالي��ا وصي���ف اوروب��ا لك��رة الص��االت، 
وسيصل االثنان اليوم االول صباحا والثان��ي مس��اء، ويش��ارك 
الفريقان في حفل اخلتام الذي سيجرى عل��ى م��دار ثالث��ة اي��ام، 
واملعروف ان منتخب ايطاليا يضم بني صفوف���ه مجموعة م��ن 
افض��ل العبي اوروبا والعالم، وك��ان م��ن ضم��ن صفوفه الالعب 
املتمي��ز ادريانو املتألق حاليا م��ع فري��ق اخل�راف��ي، وهو ضمن 

املرشح��ني للفوز بلقب افضل الع��ب بالدورة ه��ذا الع��ام.

يتص���در فريق اخلراف���ي قائمة الف���رق االكث��ر 
تهديف��ا باحرازه 23 هدفا حتى اآلن من ثالث مباري��ات 
ش�����ارك فيها، منها ثمانية في ش���باك شباب سلوى 
وسبع���ة ف��ي مرمى ديوانية التركي، وستة في فري��ق 
ديواني��ة العم���ر، ويتصدر االيطالي ادريانو قائم��ة 
الهداف��ني برصي��د 8 اهداف ويليه مواطنه دودو وله 

7 اهداف.
نال جائزة أفضل العب في اليوم الثالث والعش��رين 
عمر اجلاس��ر من اخللي��ج للكابالت واحمد ابوس��ريع 
م��ن أميركانا وصالح حيدر م��ن فريق اخلرافي وحصل 
الالعبون الثالثة على اجهزة موبايل مقدمة من سامسونغ 

البابطني.
تلقى خالد الروضان رئيس اللجنة املنظمة دعوة 
من ش���ركة سوكر للمس���تلزمات الرياضية بحضور 
مباراة البرازيل واالرجنتني التي س���تقام في الدوحة 
مبناس���بة افتتاح احد املالعب هناك حيث قام ممثل 
عن الشركة بتقدمي درع خاصة الى الروضان تقديرا 
للنجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة املنظمة لدورة 

الروضان.

مهارة كبيرة في االستحواذ على الكرة


