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عبدالعزيز املشعان ميرر الكرة

املعتزل عبدالعزيز فاضل يودع اجلماهير

حمد العنزي في طريقه لتسجيل هدف القادسية األول وبجواره واالس

وفد املنتخب مع اللواء فهد الفهد وجاسم يعقوب وممثلي بيت التمويل

اللواء فهد الفهد وجاسم يعقوب يقدمان باقات الزهور لعبدالقادر النجار وعبدالوهاب العمر

القادسية »يحّمر« العين على العربي ويسقطه بهدفين للعنزي والمطوع

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي
أوقف القادسية انطالقة خصمه 
اللدود العربي وهزمه بهدفني دون 
رد في املواجهة اجلماهيرية امس 
عل����ى ملعب الكويت ف����ي مباراة 
خشنة اخرج فيها احلكم البطاقة 
احلمراء مرتني والبطاقة الصفراء 
11 مرة، وسجل هدفي االصفر حمد 
العنزي )35( وبدر املطوع )95( 
وقفز الى املركز الثاني برصيد 9 
العربي  نقاط بفارق االهداف عن 
في اجلولة الرابعة للدوري املمتاز، 
والتي تصدرها كاظمة بعد فوزه 

على اجلهراء 0-4.
ادار مباراة القمة  احلكم الدولي 
علي محمود وعاونه ياسر احمد 
وناصر البلوش����ي وكانت للحكم 
قرارات خاطئة بسبب تسرعه كما 
اسرف في توجيه االنذارات على 
كل شاردة وواردة وانذر مساعد 
ندا وفهد االنصاري وطالل العامر 
وجهاد احلسني وبدر املطوع ومحمد 
راش����د وعبدالعزيز املشعان من 
القادس����ية وط����رد مدربهم محمد 
ابراهيم في الشوط الثاني، ومحمد 
جراغ وخال����د خلف وعبدالعزيز 

كل ذلك لم يش����فع له بعدما عجز 
عن التسجيل.

وتغير احلال في الشوط الثاني 
وظهر األصف����ر احلقيقي بقيادة 
الهجوم  ف����ي  املط����وع والعنزي 
ووصل م����رارا الى مرمى اخلصم 
واضاع العنزي وحده ثالث فرص، 
وقام املشعان بدور كبير في خط 
الوس����ط الى جانب متاسك افراد 
الدفاع ما جعل القادسية يسيطر 
متاما على املباراة وس����دد مساعد 
ندا كرة ثابتة ردها القائم، وتوالت 
الهجمات القدساوية حيث استطاع 
بدر املطوع ان يسجل الهدف الثاني 
في الوقت بدل الضائع من املباراة 
)95( بعدما انطلق بالكرة واعادها 
حمد العنزي ل����ه وادخلها مرمى 
الرش����يدي، أما العربي فقد واجه 
صعوبة في الوصول ملرمى خصمه 
كما أن خط دفاعه كان ممرا سهال 
وخصوصا من االط����راف، ورغم 
مشاركة خالد خلف النعاش الهجوم 

إال أن اخلطورة كانت معدومة.

كاظمة يضرب بقوة

وض����رب البرتقالي بقوة منذ 

السليمي ولينلسون وطرد واالس 
من العربي في الوقت االضافي.

القادسية هدفا ومثله  وسجل 
سجل العربي ولكن الشوط االول 
انتهي لالصفر بهدف دون مقابل 
كيف؟! ذلك أن االول متكن من هجمة 
منظمة وحيدة من الوصول للمرمى 
عن طريق البدي����ل حمد العنزي 
بعدما وضعه ب����در املطوع وجها 
لوجه مع احلارس خالد الرشيدي 
س����دد الكرة من حتته الى املرمى 
)35(، نعم من م����رة واحدة هدد 
بها مرمى خصمه جنح االصفر في 
اما االخضر فقد سجل  التسجيل 
هدفا لكنه لم يدخ����ل املرمى بعد 
قذيفة مدوية من مس����افة بعيدة 
جدا اهت����زت لها العارضة وكادت 
تسقط على االرض وحقيقة رغم 
ان الكرة ل����م تدخل املرمى اال انه 

ميكن تصنيفها هدفا. 
لعب القادسية بتشكيلة مكونة 
من نواف اخلالدي ومحمد راشد 
وعصام العدوة وحس����ني فاضل 
العامر وفهد  ومساعد ندا وطالل 
االنصاري وعبدالعزيز املش����عان 
وجهاد احلسني وبدر املطوع واحمد 

الش����وط االول عبر تقدمه بهدف 
سريع احرزه املتألق فهد العنزي 
)6( بعد مراوغة ممتعة لدفاعات 
اجلهراء ويسدد على يسار احلارس 
ومينح فريقه الثقة واالفضلية حيث 
فتح الهدف شهية اخلطير يوسف 
ناصر الذي هدد املرمى اجلهراوي 
ابعدها احلارس  بثالث تسديدات 
بندر الش����مري الذي حتمل عبء 
املباراة، ومن متابعة جيدة لعرضية 
فهد الفهد اضاف نواف احلميدان 
الهدف الثاني لفريقه )33( ولم يجد 
البرتقالي صعوبة في الس����يطرة 
على مجريات الشوط بينما افتقر 
اجلهراء الى التنظيم داخل امللعب 
حي����ث ظ����ل مهاجم����ه البرازيلي 
دوغالس وحيدا ما اضطره للنزول 
الى منتصف امللعب لتسلم الكرة 

ما حد من خطورته.
الثاني بالرغم  الش����وط  وفي 
من حتس����ن اداء اجله����راء اال ان 
البرتقالي واصل افضليته واحرز 
فهد الفهد اله����دف الثالث لفريقه 
)60( من عرضية متقنة من العنزي 
واضاف س����لطان صلبوخ الهدف 

الرابع )63(.

عجب، وخ����رج االخير مصابا في 
منتصف الشوط االول ولعب مكانه 
حمد العنزي ومن اول ملسة سجل 
هدفا ولم يظه����ر االصفر بحالته 
الهجومية املعروفة وانقطعت به 
السبل للوصول الى مرمى خصمه 
س����وى مرة واحدة وذلك بعد ان 
التحاما شديدا من مدافعي  واجه 
ووس����ط العربي ولم يكن وسط 
القادسية متواجدا في هذا الشوط 
واختفى املشعان وجهاد متاما مما 
جعل بدر املط����وع يعود للخلف 
وجنح ف����ي صنع الهدف الوحيد. 

ولعب العربي بتش����كيلة مكونة 
من خالد الرشيدي وعلي مقصيد 
واحمد الرشيدي وانطونيو واالس 
ومساعد عبدهلل وعبداهلل الشمالي 
ومحمد جراغ وعبدالعزيز السليمي 
وحسني املوسوي ولويس كارلوس 
وفابيانو سانتوس، وضاعت ثالث 
فرص من االخضر كانت كفيلة بأن 
تريح اعصاب العبيه واهمها كرة 
جراغ وكان العربي الطرف االفضل 
هجوميا بقي����ادة محمد جراغ في 
العرباوية  الكرة  الوسط، وكانت 
تتناقل بسالس����ة وترتيب اال ان 

كاظمة يكتسح الجهراء برباعية ويتصدر الجولة الرابعة للدوري الممتاز

عاد إلى البالد مس���اء اول من 
أم���س قادما من نيوي���ورك وفد 
املنتخب الوطني للدراجات املائية 
الفائز باملرك���ز الثاني عامليا في 
نهائيات بطولة العالم للدراجات 
املائي���ة التي أقيمت ف���ي والية 
أيرزونا األميركية وذلك وس���ط 
مراسم اس���تقبال حافل أقيم في 
الكويت  التشريفات مبطار  قاعة 
وبحضور نائب املدير العام لشؤون 
الشباب والرياضة في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة جاسم يعقوب 
ومدير إدارة العالقات العامة في 
الش���خص،  الهيئ���ة عبداحلميد 
ورئيس النادي البحري اللواء فهد 
الفهد ونائبه م. أحمد الغامن وعدد 
من أعض���اء مجلس إدارة النادي 
وإدارة العالقات العامة والتسويق 
في بيت التمويل برئاسة يوسف 
الرويح وحش���د من املستقبلني 

وأسر املتسابقني.
وقد تقدم املنتخب لدى وصوله 
قاعة التشريفات عبدالقادر النجار 
رئي���س اللجن���ة البحري���ة في 
النادي البحري ثم اجلهاز الفني 
والتدريبي الذي ضم عبدالوهاب 
العمر وعبداهلل بو ربيع وحسني 
محمود وناصر العميري وجراح 
الشهاب إلى جانب أبطال املنتخب 
محمد ب���و ربيع الذي حقق رقما 

قياس���يا في عدد امليداليات التي 
حصل عليها وهي أربع ميداليات 
ذهبي���ة وميداليتان برونزيتان، 
وجاس���م الب���از احلاص���ل على 
ميداليتني ذهبيتني وميدالية فضية 
وخالد بوربيع احلاصل على ثالث 
ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية 
إلى جانب يوس���ف العبدالرزاق 
الهويدي وعبدالوهاب  ويعقوب 
العيسى الذين لم يحالفهم احلظ 
بس���بب أعط���ال مفاجئة حدثت 
لدراجاتهم. وعقب الترحيب احلار 
الذي حظي ب���ه أعضاء املنتخب 
من اللواء فهد الفهد واحمد الغامن 
وجاسم يعقوب وكبار احلضور 
وج���ه الفه���د كلمة إل���ى أعضاء 
املنتخب عبر فيه���ا عن اعتزازه 
والكويت باإلجنازات الكبيرة التي 
حققوها في نهائيات بطولة العالم 
قائ���ال: ان ما حققتموه من إجناز 
ووسط منافسة قوية من أبطال 
البلد املضيف إمن���ا هو فخر لنا 
جميعا وللكويت بأس���رها وأمر 
غير مس���تغرب منكم ومن مدى 
حرصك���م على رفع اس���م بلدنا 
الكويت عاليا في احملافل الدولية 
وفي اس���تكمال مسيرة زمالئكم 
السابقني من أبطال الدراجات املائية 

والزوارق السريعة.
وأعرب اللواء الفهد عن تقديره 

العامة للش���باب  الهيئ���ة  لدور 
والرياض���ة ووس���ائل الصحافة 
واإلعالم وجلهود رئيس املنتخب 
عبدالقادر النجار واجلهاز الفني 
والتدريبي فيما أش���اد مببادرة 
التمويل لتك���رمي املنتخب  بيت 
مشيرا الى أن هذه املبادرة تعكس 
التمويل بدعم  مدى اهتمام بيت 
الشباب وقد سبق له أن ساهم في 
رعاية رحلة إحياء ذكرى الغوص 
النواخذة. ولفت رئيس  وتكرمي 
جلنة الرياضات البحرية بالنادي 
البحري عبد القادر النجار الى ان 
املنتخب حقق 7 ميداليات ذهبية 
متعادال مع الفريق األميركي اال ان 
فارق امليداليات االخرى هو الذي 
رجح كفة الفريق األميركي الذي 
فاز باملركز االول. مشيرا الى ان 
منتخبنا متكن م���ن حتقيق هذا 
االجناز على الرغم من ان مشاركته 
في البطولة كانت بس���تة العبني 
تعرض منهم العبان لالصابة هما 
يوسف العبدالرزاق وعبدالوهاب 
العيسى فيما بلغ عدد العبي الفريق 

األميركي 200 العب«. 
وذكر النجار ان املنتخب جاء 
من بني افضل ثالثة فرق مشاركة 
االلتزام  البطولة من حي���ث  في 
بالقوانني والتقيد بالتعليمات التي 

وضعتها اللجنة املنظمة.

استقبال حافل لـ »الدراجات المائية«

مباراتا اليوم
5:50ستاد ثامرالكويت - الساملية
5:50ستاد علي صباح السالمالنصر - الساحل

تس���تكمل اليوم مباريات اجلولة الرابعة بإقامة لقاءين حيث 
يحل الكويت صاحب األربع نقاط ضيفا ثقيال على الساملية الذي 
يشاركه في الرصيد نفسه، فيما يستضيف النصر اخلالي رصيده 

من النقاط الساحل صاحب النقطتني.

الكويت مع السالمية والنصر يواجه الساحل 

)هاني الشمري(


