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عبيد الشمري ظهر بمستوى رائع ...وسجل أجمل أهداف الدورة

أبو تريكة« :الروضان» مميزة تنافسيًا واجتماعيًا
من الدورة
• ّ
ثمن الشيخ فهد الكندري دعــوة اللجنة املنظمة للدورة
ل ـخ ــوض مـ ـب ــاراة ال ـح ـلــم اإلس ـت ـع ــراض ـي ــة ،م ــؤك ــدا سـعــادتــه
باملشاركة مع كوكبة من االصدقاء التي تربطه بهم عالقات
وطيدة ،مضيفا ان املشاركة في املباراة الخيرية امر يحسب
للجنة املنظمة ،مؤكدا ان دورة الروضان «في قلب كل بيت
خليجي وعربي» ،متمنيا للجنة املنظمة التوفيق الدائم.
• تبادل رئيس اللجنة املنظمة عبدالله الــروضــان الهدايا
وال ــدروع مــع ضيفي ال ــدورة ابوتريكة وكــانــوتـيــه ،كما قام
بإهداء الالعبن «بشت» دورة الروضان.
• أعلنت اللجنة املنظمة تبرعها بمبلغ  20ألف دوالر الى
البنك الكويتي للطعام ،عبر دفــع خمسة دوالرات عــن كل
مشجع حضر منافسات اليوم الثالث والعشرين.
• أه ـ ــدى ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـب ـن ــك ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـط ـعــام مـشـعــل
االن ـص ــاري دروع ــا تــذكــاريــة ال ــى الـنـجـمــن امل ـصــري محمد
ابوتريكة واملالي فريدريك كانوتيه وعبدالله الروضان.
فريقا محمد أبو تريكة وفريدريك كانوتيه قبل بداية املباراة

ح ـ ـظـ ــي ن ـ ـجـ ــم مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب م ـصــر
والـ ـن ــادي األه ـل ــي ال ـســابــق محمد
اب ــو تــري ـكــة ،بــاسـتـقـبــال حــافــل من
ج ـم ـهــور دورة امل ــرح ــوم عـبــدالـلــه
م ـشــاري ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة ال ـ
 38لكرة القدم ،خالل مشاركته في
م ـب ــاراة «أص ــدق ــاء ال ــروض ــان» الــى
ج ــان ــب ن ـجــم إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي
السابق املالي فريدريك كانوتيه.
وتفاعل جمهور ال ــدورة بشكل
الف ــت م ــع الـنـجـمــن الـكـبـيــريــن في
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـحـ ـل ــم االسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة
ال ــراب ـع ــة ،ال ـت ــي ان ـت ـهــت بــال ـت ـعــادل
بخمسة أهداف لكل منهما.
وقدم فيها ابو تريكة وكانوتيه
ف ــاص ــال م ــن امل ـ ـهـ ــارات وال ـل ـم ـســات
الساحرة أثارت اعجاب الجمهور،
الــذي ظل يهتف طويال باسمهما،
وخــاصــة الـنـجــم امل ـصــري صاحب
الشعبية الواسعة في البالد.
وتـســابــق ابــو تريكة وكانوتيه
عـلــى صـنــاعــة وتسجيل األه ــداف،
كما ظهر نجم «األزرق» والقادسية
ال ـســابــق عـبـيــد ال ـش ـمــري ب ـصــورة

النجم املصري أبو تريكة خالل مباراة الحلم اإلستعراضية

م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،وس ـ ـجـ ــل اروع أه ـ ـ ــداف
ال ـل ـقــاء ،وتــألــق أي ـضــا فــي صـفــوف
ف ــري ــق ال ـن ـجــم املـ ـص ــري ،االع ــالم ــي
الـقـطــري محمد س ـعــدون ال ـكــواري
واالرجنتيني املبدع كيكي.
كـ ـم ــا شـ ـه ــدت امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ظـ ـه ــورا
استثنائيا البــو تريكة مــع نجليه
سـيــف واح ـمــد ،فــي ت ـكــرار لتجربة
النجم الفرنسي «األسطوري» زين
الدين زيدان مع أوالده في النسخة
قبل املاضية.
وكـ ــانـ ــت املـ ـ ـب ـ ــاراة أشـ ـب ــه بـتـحــد
كبير بــن الـفــريـقــن ،فــي ظــل رغبة
كل طرف في تقديم افضل ما لديه
إلس ـ ـعـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،الـ ـ ــى جــانــب
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـف ـ ــوز ،وهـ ـ ــو مـ ــا يـمـيــز
مـ ـب ــاري ــات ال ـح ـل ــم االس ـت ـعــراض ـيــة
التي تشهد دائما اصرارا كبيرا من
نجوم الدورة على الظهور بافضل
صورة.
وشهدت املباراة مشاركة كوكبة
من النجوم اآلخرين في الفريقن،
حيث لعب مــع ابــو تريكة ،حــارس
املنتخب الــوطـنــي ون ــادي الكويت

السابق خالد الفضلي ،مدرب عام
امل ــرخ ـي ــة ال ـق ـط ــري زيـ ـ ــدان الـنـبــوي
وصالح الفاضل.
وش ـ ـ ــارك ض ـم ــن ص ـف ــوف فــريــق
كــانــوت ـيــه ،ال ـش ـيــخ ف ـهــد ال ـك ـنــدري،
الـنـجــم ال ـس ــوري ف ــراس الـخـطـيــب،
العـ ـ ـ ــب ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق اح ـم ــد
مــوســى ،الهولندي نجيب علوش
ومسؤول لجنة االتصال في لجنة
املـ ـش ــاري ــع واإلرث ال ـق ـط ــري عـلــي
املحمود.
بـ ـع ــد خـ ــوضـ ــه م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـح ـل ــم
االس ـت ـعــراض ـيــة ،ابـ ــدى اب ــو تريكة
سعادته لحلوله ضيفا على دورة
الـ ــروضـ ــان ،الف ـت ــا الـ ــى ان ال ـ ــدورة
ج ـم ـع ـتــه م ــع اصـ ــدقـ ــاء ي ـع ـتــز بـهــم
كثيرا.
وأض ـ ـ ـ ــاف ان دورة الـ ــروضـ ــان
مـ ـمـ ـي ــزة ب ــاملـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـن ــاف ـس ــي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،فـ ـه ــي ت ـ ـقـ ــدم ك ــرة
تنافسية ممتعة ،كما انها تجمع
بــن االصــدقــاء فــي اج ــواء رياضية
ممتعة.
وأع ــرب نجم األهـلــي واملنتخب

التبرع بمبلغ  20ألف دوالر إلى البنك الكويتي للطعام

امل ـصــري الـســابــق عــن امـنـيــاتــه في
ان ت ــواصـ ــل ال ـ ـ ـ ــدورة الـ ـت ــي بـلـغــت
نسختها الـ  38تطورها من نسخة
الى اخرى بنجاح كعادتها مع كل
عام.

وأكـ ـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــو تـ ــري ـ ـكـ ــة ان دورة
ال ـ ــروض ـ ــان ت ــذك ــره ب ـل ـي ــال ــي شـهــر
رمـ ـض ــان ف ــي مـ ـص ــر ،ح ـي ــث تـبـقــى
ص ـ ـ ـ ــالة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوي ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
املشاركة في ال ــدورات الرمضانية

م ــن االع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي يـ ـح ــرص عـلــى
القيام بها.

كانوتيه :شكرًا «الروضان»
من جانبه ،أبدى كانوتيه سعادته

أبا الخيل ّ
يثمن
رعاية األمير لبطولة «سلوى»

نشرة إعالنية

ناجيا :فخورون بنتائج فريق بنك الكويت الدولي
أوضــح مدير وحــدة االتـصــال املؤسسي في بنك
الـكــويــت الــدولــي ،ن ــواف ناجيا أن مـشــاركــة الــدولــي
في دورة الروضان ال تقتصر على فريقه الرياضي
فعليا فـحـســب ،بــل تـتـجــاوز ذل ــك إل ــى نـطــاق أشمل
وأكـ ـب ــر يـتـمـثــل ف ــي الـ ـت ــزام ال ـب ـنــك بـ ـ ــدوره الــوط ـنــي
ك ـم ــؤس ـس ــة وط ـن ـي ــة ت ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ـق ـطــاع
الرياضي الشبابي واالرتقاء به.
واعرب ناجيا عن فخره واعتزازه بالنتائج التي
حققها فريق البنك حتى اآلن ،ومتمنيا لهم تحقيق
املزيد من األهداف واإلنجازات.
كما أشــار ناجيا إلــى ال ــدور الكبير الــذي تلعبه
م ـمــارســة ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي ض ـم ــان ال ـل ـيــاقــة الـبــدنـيــة
لالعبن ،كونها تلزمهم باتباع نمط معيشي سليم
ون ـظ ــام غ ــذائ ــي ص ـحــي ،وبــال ـتــالــي تــزيــد كـفــاء تـهــم
وإن ـت ــاج ـي ـت ـه ــم ال ـع ـم ـل ـيــة وامل ـه ـن ـي ــة ،ك ـم ــا تــدفـعـهــم
ملضاعفة الجهد واللعب بروح الفريق الواحد بعيدًا
عن الفردية واألنانية.
ي ــذك ــر أن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ي ـح ــرص دائ ـمــا

رفع العقيد خالد أبا الخيل
املـ ـ ـش ـ ــرف الـ ـ ـع ـ ــام عـ ـل ــى ب ـطــولــة
امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة س ـل ــوى
ال ـص ـبــاح الــرمـضــانـيــة الـثــانـيــة
ع ـشــرة ل ـكــرة الـ ـص ــاالت ،اسـمــى
مـعــانــي الـشـكــر ال ــى سـمــو أمير
الـ ـب ــالد ع ـل ــى ت ـف ـض ـلــه بـتـقــديــم
الـ ـ ــدعـ ـ ــم والـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـك ــريـ ـم ــة
للبطولة التي اختتمت أخيرا.
وقـ ـ ـ ــال إن ت ـ ــواص ـ ــل ن ـج ــاح
ال ـب ـطــولــة ي ـعــود ال ــى االه ـت ـمــام
والــرعــايــة الـســامـيــة ،فضال عن
املتابعة من وزارة الداخلية.
ك ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ـ ــه أب ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـخـ ـي ــل
بــالـشـكــر ال ــى ك ــل م ــن أس ـهــم في
ه ــذا الـنـجــاح ،بــدايــة مــن رئيس
اللجنة املنظمة املـقــدم عبدالله
الـبـحــر ،مـ ــرورا بــرئـيــس اللجنة
اإلعالمية خالد الجريد ،وصوال
الى اعضاء اللجان العاملة على
ال ـج ـهــود املـضـنـيــة ال ـتــي بذلها
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع م ـ ــن اج ـ ـ ــل الـ ــوصـ ــول

على املشاركة في الفعاليات التي تستقطب جميع
شــرائــح املجتمع الكويتي وفئاته ،وذلــك مــن خالل
برنامجه الرائد للمسؤولية االجتماعية ،وخاصة
الرياضة منها ملا تلعبه من دور في بناء الشخصية
ً
املجتمعية املتكاملة واملتوازنة عقال وجسدًا وروحا.
وك ـ ــان ف ــري ــق ال ـب ـن ــك فـ ــاز ع ـل ــى ف ــري ــق امل ـص ــارف
برباعية نظيفة ،وتأهل الى الــدور األول ،ثم تواجه
مع فريق مونديال هشام فوالذ في مباراة حماسية،
انتهت بتأهل فريق بنك الكويت الدولي الى الدور
ربــع النهائي بعد فــوزه بركالت الترجيح ،ليواجه
فريق املرحوم مساعد امليلم.
يذكر أن فريق بنك الكويت الدولي املشارك في
الدورة ،يضم نخبة من الالعبن املحترفن ،حيث
تأتي املشاركة تأكيدًا على التزامه بتشجيع قطاع
الرياضة والشباب من جهة ،إضافة إلى اهتمامه
ب ــأن كــونــه ج ــزءًا مــن الـفـعــالـيــات املـمـيــزة مــن جهة
أخرى ،وذلك بعد أن فرضت دورة الروضان نفسها
على جدول األنشطة والفعاليات الرمضانية.
فريق بنك الكويت الدولي

نادي املصارف يوقف «الخالدية» ...والقادسية يخرج «تيماس» بركالت الترجيح

«امليلم» يتأهل إلى نصف نهائي «الحساوي»

لقطة من إحدى مباريات الدورة

املـحـتــرف فــرنــانــدو .وك ــان تيماس السباق
الــى التسجيل عبر عبد الرحمن ناصر في
الشوط االول.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،اح ــرز صــالــح فــؤاد
هدف التعادل للقادسية ،ورد عليه تيماس
بهدف التقدم عبر فرناندو.

ومــن هجمة مرتدة للقادسية يسجل
صــالــح ف ــؤاد ه ــدف ال ـت ـعــادل ،ثــم يـشــارك
ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ال ـح ـس ــاوي ف ــي م ـحــاولــة
لــزيــادة الـضـغــط الـهـجــومــي عـلــى العبي
تيماس.
وك ـ ـ ــاد ال ـع ـب ــاس ــي ي ـخ ـط ــف ه ـ ــدف ال ـف ــوز

لتيماس لوال مهارة حارس مرمى القادسية
رائـ ـ ــد احـ ـم ــد ،ل ـت ـن ـت ـهــي املـ ـ ـب ـ ــاراة بــال ـت ـعــادل
بهدفن لكل فريق.
ولجأ الفريقان الى ركالت الترجيح التي
ابتسمت لتيماس الــذي فــاز باربعة اهــداف
مقابل هدفن ،ويبلغ نصف النهائي.

الظفيري ثالث
رالي قبرص
أحرز املتسابق مشاري
الظفيري املركز الثالث عن
الفئة (ن) في بطولة الرالي
التي اختتمت منافساتها،
اول م ــن أم ــس االح ـ ــد ،في
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة الـ ـقـ ـب ــرصـ ـي ــة
الرنـ ـك ــا ،ب ـم ـشــاركــة نخبة
مــن املتسابقن مــن انحاء
العالم كافة.
وج ــاء ف ــي امل ــرك ــز األول
في الترتيب العام للرالي،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر إح ـ ـ ـ ــدى
م ـ ــراح ـ ــل بـ ـط ــول ــة الـ ـش ــرق
األوسط للراليات ،السائق
القبرصي ســافــاس ،فيما
ج ـ ــاء ال ـظ ـف ـي ــري وم ــالح ــه
امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــرص ـ ــي
ن ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــوالس فـ ـ ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز
الثالث فــي فئة (ن) ،وهي
فئة السيارات غير املعدلة.
وب ـ ـعـ ــد خ ـ ـتـ ــام ال ـ ــرال ـ ــي،
قــال رئيس الوفد مشاري
الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــي فـ ـ ـ ــي ات ـ ـ ـصـ ـ ــال
هاتفي مــع وكــالــة «كــونــا»
إن الـظـفـيــري حــافــظ على
صـ ـ ــدارتـ ـ ــه ل ـف ـئ ــة (ن) فــي
الـ ـت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ض ـمــن
مـنــافـســات بـطــولــة الـشــرق
األوسـ ـ ــط ل ـل ــرال ـي ــات ،على
الرغم من صعوبة مراحل
السباق.

باملنافسات الى بر األمان.
كما ّ
ثمن التعاون املثمر بن
وزارة اإلع ــالم ممثلة فــي وكيل
الوزارة طارق املزرم ،ومسؤولي
ق ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاة «ك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورت»،
والصحف على تغطية فعاليات
البطولة بشكل مميز.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـجـ ــريـ ــد
بمستوى الـفــرق الـتــي شاركت
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،م ـش ـي ـرًا ال ـ ــى ان
الجميع فائز من خالل التواجد
فـ ــي املـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـ ـتـ ــي تـحـمــل
اسـمــا غــالـيــا ،وتـحـظــى برعاية
سامية من سمو أمير البالد.
وأكـ ـ ـ ــد ان ن ـ ـجـ ــاح ال ـب ـط ــول ــة
ي ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـمـ ـ ــل الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة املـ ـنـ ـظـ ـم ــة
مـســؤولـيــة كـبـيــرة ،وب ــذل مزيد
مــن الـجـهــد فــي الـنـســخ املقبلة،
الـ ـت ــي س ـت ـش ـهــد تـ ـط ــوي ــرا عـلــى
املستويات كافة.
وكان فريق األمن والسيطرة
ّ
توج بلقب البطولة.

األهلي في ضيافة الوداد
يـحــل فــريــق األه ـلــي امل ـصــري ضيفا عـلــى فريق
الــوداد البيضاوي املغربي ،في الساعة  1:00فجر
غــد األربـ ـع ــاء ،فــي الـجــولــة الــراب ـعــة مــن املجموعة
ال ــراب ـع ــة ض ـمــن دور امل ـج ـمــوعــات لـ ـ ــدوري أب ـطــال
أفريقيا لكرة القدم.
ويــأمــل األه ـلــي فــي تـجــديــد ف ــوزه عـلــى مضيفه
وبلوغ الدور ربع النهائي ،قبل جولتن من ختام
دور املجموعات.
وكان «األحمر» فاز 2-صفر ذهابا.
ويـحـتــل األه ـل ــي ص ـ ــدارة املـجـمــوعــة بــرصـيــد 7
نقاط من ثــالث مباريات ،ويتقدم بفارق األهــداف
على زانــاكــو الــزامـبــي ،بينما يحتل ال ــوداد املركز
الثالث برصيد  3نقاط ،والقطن الكاميروني املركز
الرابع من دون نقاط.

تعادل الجوية مع الزوراء
بغداد  -أ ف ب  -تعادل القوة الجوية مع الزوراء
 ،1-1ف ــي امل ــواج ـه ــة املــؤج ـلــة م ــن املــرح ـلــة الـثــالـثــة
لبطولة العراق لكرة القدم ،على ملعب «الشعب»
ال ــدول ــي ف ــي ال ـعــاص ـمــة بـ ـغ ــداد ،ب ـح ـضــور الـنـجــم
الهولندي السابق ادغار ديفيدز ،بدعوة من وزارة
الشباب والرياضة العراقية.
وس ـج ــل ح ـم ــادي اح ـم ــد ( )20هـ ــدف ال ـجــويــة،
ومهند عبد الرحيم ( )69هدف الزوراء.
وبـهــذه النتيجة ،أصـبــح رصـيــد الـجــويــة الــذي
يـمـلــك سـتــة ل ـق ــاءات مــؤجـلــة أخـ ــرى 54 ،نـقـطــة في
امل ــرك ــز ال ــراب ــع ،ب ـف ــارق نـقـطــة أمـ ــام ال ـ ـ ــزوراء ،ال ــذي
بحوزته ثالث مباريات مؤجلة.

أخبار عربية

حفلت مـبــاريــات ال ــدور ربــع النهائي من
دورة املرحوم شمالن الحساوي الرمضانية
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بـ ــاإلثـ ــارة ،ال س ـي ـمــا ف ــي اق ــوى
اللقاءات بن فريقي املــرحــوم مساعد امليلم
ودي ــوان ـي ــة م ـنــاحــي الـعـصـيـمــي الـ ــذي شهد
الـقــوة والـنــديــة والـخـشــونــة وال ـطــرد ،انتهت
بـفــوز األول بــركــالت الترجيح  ،4-5وتأهله
الى نصف النهائي.
سـجــل هــوغــو هــدفــا بــالـخـطــأ للعصيمي
انتهى عليه الشوط االول.
وفي الشوط الثاني ،ادرك امليلم التعادل
عبر فيفا ،لـيــرد عليه تياغو بــإحــراز هدف
الـتـقــدم للعصيمي ،وق ـبــل ان يـطـلــق الحكم
صافرة النهاية اقتنص فيصل الغريب هدف
التعادل للميلم الــذي حسم املـبــاراة بركالت
الترجيح.
وف ــي مـ ـب ــاراة فــريــق ال ـخــالــديــة م ــع ن ــادي
املصارف ،افتتح األول التسجيل عن طريق
محمد منصور.
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،خ ـط ــف نـجـيــب
الـعـلــي ه ــدف ال ـت ـعــادل ل ـنــادي امل ـص ــارف ،ثم
اضـ ـ ــاف ل ـ ــؤي الـ ـح ــرب ــاوي الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي،
قبل ان يسجل بــدر املنصور هــدف التعادل
للخالدية ،الذي لم يهنأ بالهدف حيث احرز
الحرباوي الهدف الثالث للمصارف ،وتأهل
ال ــى ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ،وس ــط ذهـ ــول العـبــي
الخالدية.
وفي مباراة فريقي القادسية مع تيماس،
ِ
ك ــان ــت ال ـت ــرش ـي ـح ــات ت ـم ـي ــل ال ـ ــى مـصـلـحــة
الـثــانــي ،ولـكــن الـقــادسـيــة قــدم م ـبــاراة جيدة
ون ـج ــح ف ــي م ــراق ـب ــة اخ ـط ــر الع ـب ــي تـيـمــاس

ب ــال ـت ــواج ــد ف ــي ال ـك ــوي ــت لـلـمـشــاركــة
ف ــي دورة الـ ــروضـ ــان م ــع مـجـمــوعــة
م ــن ن ـجــوم الـ ــذي تــربـطــه بـهــم عــالقــة
ق ــوي ــة ،ال سـيـمــا أب ــوت ــري ـك ــة ،الـشـيــخ
ف ـه ــد الـ ـكـ ـن ــدري واإلع ـ ــالم ـ ــي مـحـمــد
سعدون الـكــواري ،مقدما الشكر الى
اللجنة املنظمة للدورة على دعوتهم
الكريمة وحفاوة االستقبال.
وتحدث كانوتيه عن تجربته في
املــالعــب االوروب ـيــة ورحلته الحافلة
فــي املــالعــب اإلنكليزية واإلسبانية،
م ــؤك ــدا رض ـ ــاه ع ــن م ــا ق ــدم ــه خ ــالل
م ـش ــواره سـ ــواء االن ــدي ــة او منتخب
بالده.
وش ـ ــدد ع ـل ــى ان ـ ــه ك ـ ــان يـسـتـمـتــع
بتسجيل االه ـ ــداف ،خـصــوصــا امــام
ال ـفــريــق ال ـك ـب ـيــرة م ـثــل ريـ ــال مــدريــد
وبرشلونة في الـ «ليغا».
وع ـل ــى صـعـيــد ال ـن ـتــائــج ،شـهــدت
مـنــافـســات ال ـي ــوم  ،23تـخـطــي فــريــق
«هــولـيــداي ان» عقبة فــريــق ديوانية
مـنــاحــي الـعـصـيـمــي ب ـهــدف دون رد
حمال توقيع النجم البرازيلي املميز
نيكولودي.

وكان العصيمي قريبا من خطف
ال ـت ـع ــادل ح ـتــى ال ـل ـح ـظــات االخ ـي ــرة،
لكن دفاع «هوليداي ان» ،ومن خلفه
ال ـحــارس املـمـيــز فـهــد ك ــرم ح ــال دون
ذلك.
وف ــي م ـبــاراة ثــانـيــة ،اج ـتــاز فريق
دار املحمدية عقبة االت ـحــاد الليبي
بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت
األصـلــي بــالـتـعــادل مــن دون أه ــداف،
ل ـت ـف ـق ــد الـ ـ ـ ــدورة ب ــذل ــك احـ ـ ــد اف ـض ــل
الفرق ،وهو االتحاد ،الذي لم يحالفه
الحظ امــام املحمدية ،ابــرز الفرق في
النسخة الحالية.
وتستمر منافسات الــدورة ،اليوم
الـ ـث ــالث ــاء ،ف ـي ـل ـت ـقــي ف ــري ــق امل ــرح ــوم
مساعد امليلم مع فريق بنك الكويت
ال ــدول ــي ،وفــريــق «ب ــي ام دبـلـيــو» مع
فريق «هوليداي ان» ،في مواجهتن
حــامـيـتــن ،لـقـطــع تــأشـيــرتــي الـعـبــور
الى دور الثمانية.
وت ـضــم ال ـفــرق األرب ـع ــة ع ــددا من
املحترفن املميزين ،الى جانب نخبة
مــن النجوم املحلين ،الــذيــن فرضوا
أنفسهم بقوة على املنافسات.

