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»الخليج للكابالت« يتأهل بجدارة إلى الدور الثاني في »الشايع«

أرسل فريق اخلليج للكابالت 
ان����ذارا مبكرا الى جمي����ع الفرق 
الش����ايع  املش����اركة ف����ي دورة 
الرمضانية لكرة الصاالت املقامة 

حاليا بصالة نادي كاظمة.
وذلك بعد ان حقق فوزا كبيرا 
عل����ى فريق النقابة الكويتية ب� 3 
اهداف مقاب����ل هدف في لقاء جاء 
مثيرا للغاية، حي����ث قدم العبو 
فريق اخلليج للكابالت عرضا قويا 
استحق به احلصول على بطاقة 
التأهل للدور الثاني حيث ظهرت 
خطوط الفريق متجانسة وامتلك 
الالعبون مهارات عالية في التحكم 
بالكرة خاصة من احمد العصفور 
ورضا البلوشي وسالم امان واثبتوا 
للجميع انه����م قادمون بقوة على 

لقب الدورة.
وجاءت اهداف اخلليج للكابالت 
عن طريق احمد العصفور وحمد 
العثم����ان وصالح عوض في حني 

سجل هدف النقابة حمدي عالم.
الثاني����ة تأهل  املب����اراة  وفي 
النظاراتي حسن الى الدور الثاني 
بعد تغلبه على الش����امية بهدف 
لالشيء سجله مصطفى سيد من 
هجم����ة مرتدة في مب����اراة جاءت 

والندية حيث جنح محمد حسن 
في قيادة فريقه للفوز بعد إحرازه 
3 اه����داف واض����اف زميله محمد 
الزعابي الهدف الرابع في حني لم 
تفلح محاوالت جمال مبارك جنم 
القادسية واملنتخب الوطني السابق 
في مجاراة نشاط وحيوية فريق 

متوسطة املستوى وحرص الفريقان 
على الطريقة الدفاعية مما أدى الى 

ندرة الهجمات.
وفي املباراة الثالثة متكن فريق 
الشهيد يوسف فيصل من اإلطاحة 
بفريق فواز للتبريد بعد ان تغلب 
عليه 4-2 في مباراة عامرة بالكفاح 

الشهيد يوسف فيصل.
من جانب����ه أكد د.محمد خليل 
مقرر اللجنة املنظمة أنه جار اإلعداد 
والترتيبات النهائية إلقامة املباراة 
التاريخية التي س����تقام في ختام 
الدورة 15 رمضان التي جتمع أعضاء 
مجلس ادارة نادي القادسية بقيادة 
الشيخ طالل الفهد واعضاء مجلس 
ادارة نادي الكويت بقيادة النائب 
مرزوق الغامن حيث يسعى اعضاء 
القادسية الى تعويض خسارتهم 

في العام املاضي.
ويسبق املباراة لقاء استعراضي 
بني قناتي سكوب والراي حيث ميثل 
فريق سكوب محمد طالل السعيد 
وابراهيم ابو عيدة واحمد الفضلي 
وخالد السهلي واحمد عبداللطيف 
وخالد ابراهيم واملدرب فراج الفراج 
في حني ميثل فري����ق الراي داود 
حسني وطارق العلي واحمد العنزي 

وبالل شعيب واحمد املوسوي.

 االهتمام باألزرق ضروري

واس����تضاف استوديو حتليل 
دورة الش����ايع الذي يقدمه خالد 
ابراهيم ويعده احمد عبداللطيف 
الذي  املدربني صالح زكريا  شيخ 

اب����دى اعجاب����ه بالتنظيم اجليد 
لدورة الشايع، مستذكرا الدورات 
الرمضاني����ة التي كانت تقام ايام 
الزمن اجلميل في الس����احات قبل 
الدورات  اإلفطار واآلن تط����ورت 
الرمضانية واصبح����ت تقام في 
صاالت مغطاة ومكيفة وبإمكانيات 
كبيرة ترعاها الشركات اخلاصة.

وقال زكريا ان����ه من الصعب 
اكتشاف العبني من خالل الدورات 
الرمضاني����ة يصلحون للعب مع 
األندية حيث ان كرة القدم التي تقام 
ب� 11 العبا تختلف عن كرة الصاالت 
لكن ميكن اكتشاف العبني من خالل 
دورات البراعم التي يشارك فيها 
العبون صغار كما يحدث في دورة 

الشايع.
وتطرق صالح زكريا عن احلديث 
عن املنتخب الوطني قائال ان األزرق 
يحتاج الى االستقرار واالهتمام في 
املرحلة املقبلة خاصة انه مقبل على 
املشاركة في التصفيات اآلسيوية. 
مطالبا املسؤولني باحتاد الكرة اعداد 
برنامج طويل األجل إلعداد األزرق 
للتأه����ل الى نهائيات كأس العالم 
2014 من اآلن واالستعانة مبدرب 

اجنبي ذي امكانيات عالية.

فوز النظاراتي حسن والشهيد فيصل على الشامية وفواز للتبريد

صباح العتيبي متوسطا أعضاء اللجنة املنظمة

سطام احلسيني يتطلع خلوض جتربة احترافية خارجية

أسامة حسني يقود أحد الفرق املشاركة

املباريات حملت طابع الندية واإلثارةصالح زكريا مع أعضاء اللجنة املنظمة

زكريا يسلم أحد الفائزين جائزته

لقطات من الدورة

حرص ب����در اخلرافي على احلضور ملؤازرة فريقه اخلليج 
للكابالت وأبدى س����عادته بفوزه في املباراة األولى وتأهله 
الى ال����دور الثاني وقدم له طارق الش����ايع رئيس اللجنة 
املنظم����ة التهنئة على الفوز والع����رض القوي الذي قدمه 

فريق اخلليج للكابالت.
ق��ام صالح زكريا ش��يخ املدربني بتوزيع اجلوائ��ز التي تقدم 

للجماهير عقب املباريات من خالل السحب اليومي.
تقام اليوم 3 مباريات حي����ث يلتقي فريق املرحوم ناصر 
الناجم مع فريق علي الغامن وأوالده ويلتقي فريق االحمد 
مع مجموعة سنيار وفريق املرحوم عبدالعزيز السند مع 

نظارات اجلميل.
حرص مهاجم الساملية فرج لهيب على التواجد مع اجلماهير في 

املدرجات وأبدى إعجابه مبستوى الفرق املشاركة بالدورة.

الوفاء إلى الدور الثاني في »زكريا« 32 فريقًا في دورة العتيبي
اقيم����ت قرع����ة دورة صباح عب����داهلل العتيبي 
الرمضانية األولى لكرة القدم بحضور راعي البطولة 
والفرق ال� 32 املشاركة بالدورة على ملعب جمعية 
املعلمني بالفحيحيل الذي ستقام عليه املباريات التي 
س����تنطلق 8 رمضان. وحث راعي البطولة صباح 
العتيبي الفرق على االلتزام باألخالق والروح الرياضية 
وتطبيق جميع ش����روط الدورة وع����دم االحتجاج 
على قرارات احلكام واللجنة املنظمة، مشيرا الى ان 
الهدف من مثل هذه البطوالت هو لم شمل الشباب 
الرياضي في دورة واحدة واس����تغالل وقت الفراغ 

مبا يفيدهم.
وبني ان البطولة س����تحمل الكثير من املفاجآت 

للجماهير والفرق املشاركة منذ انطالقتها وحتى يوم 
املباراة النهائية مبينا ان هناك جوائز قيمة بانتظار 

الفرق الفائزة باملراكز األولى.
ودعا العتيبي األندية الى احلضور واكتش����اف 
املواه����ب في البطوالت حيث هن����اك عدد كبير من 
الالعبني املميزين يحتاجون الى اكتشافهم وتقدميهم 
بصورة جيدة مضيفا ان اغلب الالعبني في األندية 
واملنتخبات ظهروا من خالل هذه الدورات الرمضانية 

والتي أصبحت مظهرا من مظاهر الشهر الفضيل.
وأثنى على اللجنة املنظمة برئاسة ثامر اخلالدي 
وبالدور الكبير الذي أقام����ت به حتى اآلن إلجناح 

الدورة متمنيا التوفيق جلميع الفرق.

الشمروخ يواجه سليم في »الكندري«

بطولة للركالت الترجيحية

تتواصل مساء اليوم على ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة 
مبنطقة مشرف منافسات دورة جاسم الكندري لكرة القدم حيث تقام 
8 مباريات في اليوم الثاني فيلتقي باملجموعة االولى فريق املرحوم 
عبداهلل الش���مروخ مع رجا سليم وماجياك هوم مع الوحدة وفريق 
احملامي عبدالزراق الكندري مع العربي وفريق ش���هداء اجلهراء مع 
حجي عبدالكرمي وفي املجموعة الثاني يلتقي فريق عبداهلل النصار 
مع فريق املرح���وم العتيبي ويلتقي امللك مع هولندا والرميثية مع 

امللكي وشباب الفحيحيل مع فونو.
من جهته اشاد احمد الكندري املنسق العام للدورة بنجاح افتتاح 
الدورة التي تشهد في نسختها احلادية عشرة اقباال من شباب الكويت 
حيث وصل عدد الفرق املشاركة الى 64 فريقا مت تقسيمها الى اربع 
مجموعات وتقام املباريات على مالعب مكشوفة في منطقة مشرف 
وبنظام خروج املغلوب من مرة واحد حتت ادارة احلكمني عيس���ى 

اجلساس وراضي احلداد.
وقال الكندري ان دورة جاسم الكندري تشهد حضورا جماهيريا 
كبي���را دائما خاصة في املب���اراة اخلتامية التي تق���ام فيها املباراة 
االس���تعراضية بني اعضاء مجلس االمة والوزراء في جو ودي بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، ودائما تلقى هذه املباراة متابعة 

من اجلماهير.

نظمت إدارة مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة 
بطولة ال����ركالت الترجيحية وذلك على مالعب مركز ش����باب القصور 

مبشاركة كبيرة من أعضاء مراكز الشباب.
وأقيم����ت املباراة اخلتامية بني فريقي مركز ش����باب اجلهراء ومركز 
ش����باب القصور وانتهت بفوز القصور 4 � 3 وجاءت النتائج النهائية 
كالتالي: القصور في املركز األول واجلهراء في املركز الثاني، اما املركز 
الثالث فقد كان من نصيب مركز ش����باب الشامية. وفي ختام اللقاء مت 

توزيع اجلوائز على الفرق الفائزة باملراكز الثالثة األولى.

انطلقت بطولة املرحوم علي زكريا التي تقام على 
مالعب مركز حسن ابل الرياضي في منطقة الدسمة، 
حيث أقيمت 3 مباريات في اليوم األول حيث تقابل 
فريق شركة فونو مع فريق معصومة يا كويت حيث 
اتسمت املباراة بالهدوء في الدقائق األولى لكن وكما 
يقال انه الهدوء الذي يسبق العاصفة حيث اشتدت 
املنافس����ة فيها وزادت اخلشونة بعض الشيء وبدأ 
فونو بالتسجيل وسرعان ما عادله فريق معصومة 
ياكويت لكن إصرار فونو على الفوز ترجمبلتسجيله 
الهدف الثاني والثالث والرابع على التوالي ليطلق 

احلكم صافرته معلنا فوزا صريحا لشركة فونو.
وفي املباراة الثانية استطاع فريق شركة الوفاء 
العربية الفوز على فريق مركز الرسالة 6-1 وتألق 
خالل هذه املباراة الالعب محمد جراغ وحارس مرمى 

فريق الوفاء العربية حسني الصراف.

أما املباراة االخيرة التي انتظرها اجلميع فجمعت 
كال من فريق موقع اجلمه����ور العرباوي مع فريق 
عيادة امليدان وكم����ا كان متوقعا قبل املباراة كانت 
املباراة شديدة احلماس وحفلت باللقطات اجلميلة 
والتمريرات واخلطط السريعة للوصول إلى الهدف 
وحافظ كل من الفريقني على شباكه نظيفة ليحتكما 
إل����ى ركالت الترجيح التي رجحت فوز فريق موقع 
اجلمهور العرباوي على عيادة امليدان 5-4، وتألق 
حارس مرمى فريق موقع اجلمهور العرباوي يعقوب 

املسباح في التصدي لركالت الترجيح.
من جهته أعرب يوسف زكريا نائب رئيس نقابة 
الرياضيني عن اعت����زازه بالدورة الثالثة للمرحوم 
علي زكريا حيث أخذت الدورة تفرض نفس����ها بني 
الدورات الرمضانية ملا اتسمت به من روح رياضية 

وحماسية.

الحسيني: التفرغ يحول دون احترافي في بوافيستا
عبدالعزيز جاسم

قال حارس نادي اجلهراء س���طام احلسيني انه رتب جميع 
االمور اخلاصة باحترافه في نادي بوافيستا البرتغالي احد اندية 
الدرجة الثانية، حيث اتفق مع ادارة النادي البرتغالي على مبلغ 
50 الف يورو باالضافة الى س���يارة وسكن، الفتا الى ان ذلك ال 
ميكن له ان يتم اال بعد ان يحصل على التفرغ من قبل عمله في 
احلرس الوطني والذي يتفهم جميع اجراءاته سواء باملوافقة على 
التفرغ او رفضه فيما يخص هذا االمر الس���يما انه في اخلارج 
سيمثل الكويت، وفي الداخل سيعمل من اجل البلد ومصلحته، 
مش���يرا الى انه رفض عرضا من نادي بيليننسيس البرتغالي 
وال���ذي بلغت قيمته 200 الف يورو بس���بب عدم وجود بطاقة 

دولية لديه في احتاد الكرة او االحتاد الدولي »فيفا«.
واش���ار احلس���يني الى ان اخر موعد لديه مع بوافيستا هو 
اول سبتمبر للتوقيع على العقد وقد سبق ان طالبوه بأن يوقع 
مبدئيا معهم ولكنه رفض خوفا من الش���رط اجلزائي في حال 

عدم القدرة على انضمامه، مشيرا الى ان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ال ميكنها منحه التفرغ الرياضي اال في حاالت املشاركة 
مع النادي في املعسكرات اخلارجية او البطوالت او مع املنتخب 
اما فيما يخص االحتراف فال ميكن ان يكون عن طريقهم بل عن 

طريق مكان العمل.
وبني احلس���يني انه ذهب الى البرتغال مع متعهد سعودي 
س���بق ان عرض على النادي اشرطة ڤيديو خاصة مبشاركاتي 
وبعض املباريات التي ش���اركت فيها فطلبوا منه ان اتواجد في 
التدريبات للتجربة وعلى الفور عرضوا علي التعاقد، مبينا ان 
لديه عرضني محليني احدهما من الشباب الذي كان معارا لديه 
لفترة ش���هرين املوس���م املاضي وكذلك من الكويت، مؤكدا انه 
يتطلع خلوض جترب���ة احترافية في اخلارج يريد ان يحترف 

في اخلارج.
ومتنى احلسيني ان تكتمل اجراءات انتقاله الى بوافيستا الن 

املهلة املتبقية قليلة ويجب االنتهاء منها بأسرع وقت ممكن.

النادي طلب منه توقيع العقد قبل أول سبتمبر


