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»النظاراتي حسن« يتّوج بطاًل لدورة بوخمسين الرابعة
هزم الشامية بالركالت الترجيحية بعد مباراة ماراثونية

تّوج فريق النظاراتي حس����ن 
بطال لدورة بوخمسني الرمضانية 
الرابعة لكرة القدم، بعد تغلبه على 
فريق الشامية بالركالت الترجيحية 
5-4 في املباراة النهائية التي أقيمت 
اول من امس األربعاء على صالة 
عبدالعزي����ز اخلطيب في النادي 
البطولة  العربي، بحضور راعي 
عضو اجلمعية العمومية في النادي 
العربي انور بوخمسني الذي سلم 
كأس ال����دورة الى الفريق الفائز، 
كما قلد العبي الفريقني امليداليات، 
املباراة منذ انطالقتها  وش����هدت 
اث����ارة ومتعة من الطرفني، حيث 

اتس����مت بالندية واحلماسة على 
مدار الشوطني، خصوصا ان العبي 
الفريقني يتمتعون مبهارات كروية، 
جعلت اجلماهير تتفاعل مع احداث 

املباراة طوال دقائقها.
ورغم احلذر الشديد الذي شاب 
اداء الفريق����ني في بداية اللقاء إال 
ان اإلث����ارة بدأت تأخ����ذ طريقها 
الى املباراة بعد ان سيطر العبو 
النظاراتي حسن على مجرياتها، 
وتقدم الفريق في الدقيقة الثالثة 
عن طريق هاني عبدالرحمن بعد 
4 متري����رات متقنة، واس����تمرت 
الس����يطرة ل� »حس����ن« بس����بب 

الهجوم����ي والدفاعي  التنظيمني 
الرائع، فيما بدا االرتباك واضحا 

على العبي الشامية. 
الثاني، عادت  الش����وط  وفي 
الثق����ة الى العبي الش����امية بعد 
اجراء عدد م����ن التبديالت، وعاد 
قائد الفريق فه����د الطريجي الى 
مس����تواه املعهود وقاد عددا من 
الهجم����ات التي ش����كلت خطورة 
عل����ى مرمى ح����ارس النظاراتي 
محم����د اش����كناني، اال ان براعته 
أفش����لت جميع احملاوالت، والتي 
بدأها الفرهود بتسديدة قوية في 
الدقيقة 11، قبل ان يبعد هاني قذيفة 

الطريجي الى ركنية بعدها بدقيقة، 
وتأخذ املباراة بعدها منحى آخر 
من خالل الشد واجلذب الذي طغى 
الفريقني ليشهر  اداء العبي  على 
احلكمان محمود البلوشي وصالح 
مهدي 6 إنذارات بالتساوي، ليعود 
الطريجي الى ممارسة هوايته في 
التس����ديد وأبعدها اشكناني الى 
ركنية قبل ان يتكرر املشهد نفسه 
بعدها بثوان، قبل ان يتابع عبداهلل 
القبندي التسديدة الثالثة للطريجي 
داخل املرمى مسجال التعادل لفريقه 

في الدقيقة 18.
وفي الشوط االضافي االول بدا 

اإلرهاق واضحا على العبي الشامية 
ما ادى الى تعاطف اجلمهور معهم 
وساندهم، خصوصا انهم يلعبون 
ضد العبني محترفني، ومتكن العبو 
الش����امية من تهدئة اللعب، وفي 
الشوط االضافي الثاني، حاول العبو 
الشامية س����حب العبي خصمهم 
الى ملعبه في محاولة اللعب على 
الكرات السريعة الطويلة الستغالل 
سرعة الفرهود، ليعلن احلكم انتهاء 

اللقاء بالتعادل 1-1.
واحتكم الفريقان الى الركالت 
الترجيحية وتعادل 3-3، ليقرر 
احلكم ركلة بركلة فأضاع الطريجي 

قبل ان يس����جل احل����ارس محمد 
اش����كناني ويعل����ن فريقه بطال 

للدورة.
وكان احلفل اخلتامي للدورة 
شهد حضور كل من رئيس نادي 
القادسية الشيخ طالل الفهد، كما 
شهد احلفل تكرمي الفرق الفائزة، 
واختارت اللجنة املنظمة س����الم 
الصميعي حارس مرمى الشامية 
أفضل حارس في الدورة، ورمضان 
غريب من النظاراتي حسن افضل 
العب كما كرمت اللجنة الش����يخ 
طالل الفهد وحكام الدورة البطولة 
صالح مهدي، محمود البلوش����ي 

وعبداهلل مراد، كما كرمت الشركات 
واملؤسسات التي ساهمت في اجناح 
الدورة، والنادي العربي كما كرمت 
اللجنة العبي العربي احمد موسى 
وعلي عمر، وكذلك الفنان طارق 

العلي. 
واشاد رئيس نادي القادسية 
الشيخ طالل الفهد بحسن التنظيم 
ال����ذي صاحب املب����اراة النهائية 
لل����دورة، واعتبرها م����ن افضل 
الدورات التي تلق����ى متابعة من 
شريحة كبيرة من املتابعني للدورات 
الدورة  الرمضانية. وشكر راعي 
انور بوخمسني ودوره الواضح في 

االهتمام بالشباب الرياضي، متمنيا 
ان حتافظ الدورة على جناحها في 

السنوات املقبلة. 
أنور  ال����دورة  واش����اد راعي 
بوخمسني بدور وسائل اإلعالم في 
تغطية احداث الدورة منذ انطالقها. 
واكد ان الدورة حققت جميع أهدافها 
واشار الى ان النسخة اخلامسة من 

البطولة ستشهد تطويرا اكثر.
وأش����اد بوخمسني بالشركات 
انها  لل����دورة، مضيف����ا  الراعية 
من مقومات جناحها وأس����همت 
بشكل كبير في ظهورها بأفضل 

صورة.

اتحاد الشرطة يكتسح اليرموك وفوز الجهراء في الروضان
»شجاعة« الشباب تفّوقت على مهارات جيرمن

انهى فريق الشباب مغامرة بي ام دبليو في 
دورة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان لكرة 
الصاالت بعد فوز الشباب بركالت الترجيح 
ليودع بي ام دبليو وجنمه الهولندي املبدع 
جيرمن الدورة، فيما اكتسح احتاد الشرطة 
الرياضي شباب اليرموك 4-1 وهي النتيجة 
ذاتها التي فاز بها اجلهراء على معرض لبنان 
للديكو ولم يكن يتوقع أحد على االطالق ان 
يكون الس����احر جيرمن احد اسباب خروج 
فريقه فبالرغم من االداء العاملي الذي ظهر 
عليه الالعب في مباراة فريقه مع الش����باب 
والتي متكن فيها من تسجيل هدفني لينتهي 
الوقت االصلي بالتعادل بهدفني لكل فريق 
اال ان جيرمن خيب الظ����ن فيه في ركالت 
الترجيح عندما اه����در الركلة التي اقصت 
فريقه من الدورة ومنحت الش����باب بطاقة 

التأهل الى الدور الثالث.
وقدم جيرمن لوحات فنية نالت اعجاب 
جمه����ور الروضان ال����ذي تعاطف مع جنم 
الصاالت الهولندي خاصة بعد ان حرمه القائم 
من ترجيح كفة فريقه قبل اللجوء الى ركالت 
الترجيح. وترجم جيرمن اداءه الرائع بهز 

ش����باك الشباب مرتني رغم الرقابة الفردية 
اللصيقة التي فرضها عليها العبو الشباب 
عبداهلل املطوع واحمد النجار حتى ان حكم 
املباراة علي محمود اشهر البطاقة الصفراء 
تقريب����ا جلميع العبي الش����باب. ولم يجد 
جيرمن مساندة حقيقية من زمالئه خاصة 
ان مواطنه اوري لم يرتق مس����تواه حلجم 
طموحات فريقه الى جانب غياب الفاعلية 
الهجومية ع����ن أداء الالعب فوزي املاص. 
في املقابل لم يستسلم العبو الشباب امام 
مهارة جيرمن ودافعوا عن مرماهم ببسالة 
ومتسكوا بفرصة التأهل على حساب بي ام 
دبليو وجنحوا باقتدار في تأجيل احلس����م 

الى ركالت الترجيح.
واس����تخدم العبو الش����باب كافة انواع 
اخلشونة إليقاف جيرمن وقاموا في املقابل 
باس����تغالل الفرص الت����ي اتيحت لهم امام 
مرمى بي ام دبليو وسجلوا هدفني عن طريق 

احملترف ايوبا وعبداهلل املطوع.
وانضم احتاد الشرطة الى قافلة الفرق 
املتأهلة الى الدور الثالث بعد فوزه السهل 
على ش����باب اليرموك برباعية تناوب على 

تس����جيلها االيراني اميدهان شميان هدفني 
وهدف لكل من مواطنه مهدي اميان واحمد 
رفاع، في حني سجل هدف اليرموك الالعب 
جاسم اجلاركي. في املقابل لم يكن اليرموك 
مؤهال لتحقيق الفوز خاصة ان االنسجام 
غاب عن اداء العبيه ليخرج الفريق مبكرا 
من ال����دورة وفي مباراة ج����اءت من طرف 
واحد متكن اجلهراء من التأهل على حساب 
مع����رض لبنان للديك����ور برباعية جديدة 
حملت توقيع الالعب سعد نزال هدفني هدف 
ملشعل مناحي وعبداهلل العصفور.ومتيز 
أداء اجلهراء باحليوية واجلدية امام مرمى 
املنافس واالصرار على انهاء معظم الهجمات 

بطريقة ايجابية.

3 مواجهات في مجموعة أمريكانا

وتشهد الدورة فاصال جديدا من املتعة 
واإلثارة عندم����ا يبدأ جنوم منتخبي مصر 
وإيران لكرة الصاالت مشوارهما في مجموعة 
أمريكان����ا اليوم حيث يلتقي ف����ي املباراة 
األولى يونستيل بقيادة محترفي إيران مع 
اليوسف، فيما يخوض فريق أمريكانا املطعم 

مبحترف����ي مصر اختبارا صعبا أمام فريق 
املرحوم حامد املسباح. وفي املباراة الثالثة 
يلتقي ديوانية صالح احلبيب في الظهور 
الثاني له أمام التسهيالت ويعد يونستيل 
من الفرق املرشحة حلصد اللقب خاصة انه 
سيراهن على الثنائي اإليراني الذهبي مشتباه 
معني وأمير بهجني جنمي املنتخب اإليراني 
اللذين يش����اركان في الدورة للمرة األولى 
وفي املباراة الثانية سيرفع أمريكانا شعار 
الفوز األول في مواجهة املسباح في اللقاء 
الذي يترقبه جمهور الدورة ملشاهدة جنوم 
املنتخب املصري لكرة الصاالت مع أميركانا 
وهم احمد شعبان واحمد ابوسريع ووائل 
ابوالقصمان الى جانب احلارس املتميز حامت 
العاطفي  محمود ومحمد مصطفى ومحمد 
ويسعى أمريكانا الى تعويض إخفاقه في 
النسخة املاضية واملنافسة على لقب الدورة 
في عامها الثالثني ويضع أمريكانا رهانه على 
محترفي مصر للسنة الثانية على التوالي 
حيث ق����اد الفريق في الع����ام املاضي امين 
إبراهيم وخالد محمود ولكن فشل الفريق 

في التأهل الى املربع الذهبي.

تأهل العنزي والعرادي في الحساوي
فاجأ فريق الشهيد حمود العنزي اجلميع في دورة 
املرحوم شمالن عبدالعزيز احلساوي بفوزه على 
املرحوم محمود حسن 2-0 عن طريق بخيت العيدان 

ووليد الفضلي ليصعد الى املرحلة الثانية.
وفي املب����اراة الثانية تقابل املرحوم درويش 
العرادي مع ديوانية البغلي واتس����مت بالندية 
وانتهى شوطها األول بالتعادل السلبي بعد سلسلة 

فرص ضائعة من اجلانبني.
وضغ����ط البغلي في الش����وط الثاني وردت 
العارضة تسديدة صاروخية من حمد احلساوي 
وباملقابل لم يهدأ العرادي وبادل خصمه الهجمات 
والندية في هذا الشوط اال ان احلارس سالم املالك 
كان باملرصاد لهجمات وحتركات البغلي لتنتهي 

املباراة بالتعادل السلبي.
الترجيحية  ال����ركالت  الى  الفريقان  واحتكم 
حلسم الفوز، لينجح العرادي في مهمته ويفوز 

3-2 ليودع البغلي الدورة.
وتواج����ه فريقا األكادميي����ة الدولية لإلعالم 
مع فريق العطار، وش����هدت املباراة قمة اإلثارة 

والطموح للفوز.
وشارك مع االكادميية احملترف املصري مصطفى 
املصري، وفاجأ العطار خصمه بهدف سريع عن طريق 
الالعب بسام العطار وسط ذهول كل من في الصالة 
حيث كان السيناريو يشير الى ان االكادميية سيأكل 
امللعب، اال ان العطار كان له رأي آخر، ليتقدم بهدفني 
مباغت����ني، غير ان الالعب املص����ري قلص النتيجة 
بتس����جيله اول اهداف االكادميية لينتهي الش����وط 

األول 2-1 للعطار.
وسعى األكادميية الى التعديل في الشوط الثاني 
وضغط على العطار، اال ان االخير جنح باقتدار في 
احراز الهدف الثالث عن طريق بسام العطار االفضل 
فنيا وذهنيا ليصعد ال����ى املرحلة االهم في الدورة 

ويخرج االكادميية بعد اداء متواضع.
وفي املباراة االخيرة حقق فريق ريتز فوزا مستحقا 
على شركة ناس بثالثية بتوقيع طارق السيد )هدفني( 
وزميله ش����هاب احمد )هدف(، وقام رئيس اللجنة 
املنظمة عبداللطيف احلساوي بتوزيع اجلوائز على 

الفائزين من اجلمهور عقب املباراة األخيرة.

انطالق دورة 
شباب حرب

»اإلسالمية« تختتم 
دورتها الرابعة 

انطلق���ت منافس���ات دورة 
منتدي���ات ش���باب قبيلة حرب 
الرسمي في يومها األول مبشاركة 
38 فريقا على مالعب نادي الساحل 
وقد أقيمت ف���ي اليوم األول 12 
مباراة أسفرت عن تأهل 4 فرق 
وهم: فريق الشهيد رميض احلربي 
الس���لطان،  الذهبي،  الفتى  )أ(، 

املرحوم غالب الشماس.
الدورة بإقامة 12  وتس���تمر 
مباراة جتمع العاملي مع املرحوم 
احلميدي وإنتر ميالن مع املرحوم 
القرن والش���هيد رميض  رباح 
احلربي )ب( م���ع األلباني وفيا 
ريال مع سلطان املطوع وديوان 
املعباسي مع النصر واجلزيرة مع 

الفاروق والزعيم مع اليقني.
وشكر عضو اللجنة املنظمة 
نايف العطية جميع أعضاء الفرق 
على التعاون مع اللجنة املنظمة 
وحسن س���ير املباريات ومتنى 
أن تستمر البطولة بهذه الروح 

الرياضية العالية.

آالء خليفة
اختتم����ت القائمة االس����المية 
بجامعة الكويت بطولتها الرابعة 
القدم، والتي استمرت على  لكرة 
مدار ثالثة ايام ووصل عدد الفرق 
املشاركة 32 فريقا من مختلف كليات 
البطولة  لق����ب  اجلامعة. وأحرز 
التوالي فريق  الثالثة على  للمرة 
البطولة  الالزوري ليرف����ع كأس 
الى احلصول  الرابع، باالضاف����ة 
على جائزة نقدية بقيمة 400 دينار 
فيما حصل فري����ق الليزري على 
املركز الثاني و200 دينار كما حصل 
على لقب افضل العب في البطولة 
محمد شمساه وافضل حارس علي 
تقي من فريق الالزوري. وأقيمت 
مراسم التكرمي وتتويج الفرق حيث 
شارك في التكرمي املنسق السابق 
علي اش����كناني في جو حافل مت 
فيه تك����رمي الفرق الفائزة وطاقم 
البطولة وهم  ادار  الذي  التحكيم 
مناف باقر، محمد الش����ماع، سيد 
املزيدي، الالعب السابق حيدر ابل، 

وعبدالكرمي جمعة.

العارضية يتأهل في المهمل فوز المالية و»الخليج« في المهندسين
افتتحت جمعية املهندسني دورتها الرمضانية الثالثة لكرة القدم 
على ملعب اجلمعية، وبدأ فري����ق املالية الدورة بفوزه على فريق 
ديوانية الزامل 1 � 0 س����جله مهند خالد. وأمطر فريق بنك اخلليج 
ش����باك فريق أنصار اهلل ب� 7 أهداف نظيفة، وشهدت املباراة تألق 
يوسف الفضلي الذي أحرز 4 أهداف. وتخطى فريق املرحوم محمد 
بهبهاني فريق اجننيرينج 6 � 1، وفاز فريق الدوحة على فريق آل هيد 
1 � 0. وتأهل اليوفي بعد أن دك مرمى فريق محطة الزور اجلنوبية 
ب� 6 أهداف مقابل هدف واحد. وحس����مت املباراة األخيرة من اليوم 
األول بركالت الترجيح بني فريقي ديوانية فالح احلجرف وخيطان 

لصالح األخير 2 � 1 بعد ان انتهى الوقت االصلي بالتعادل 2 � 2.
وتقام الي����وم 6 مباريات فيلتقي ميراج وانتر ميالن، وديوانية 
العتيبي مع ديوانية الهولي، وبوزامل واخليال، والكندري وم.عادل 
العلي، وماجك هوم العقاري����ة واحلداقة، فيما يجمع اللقاء االخير 

املرحوم مشاري الرشيدي والشهيد فهد األحمد.

رابطة طلبة الطب تنظم دورة رمضانية
آالء خليفة

أعلن رئيس جلنة نش���اط الطلبة برابطة طلبة الطب محمد 
شهاب ان الرابطة ستقيم دورة كرة قدم رمضانية نهاية االسبوع 
اجلاري باسم املرحوم د.جعفر بهبهاني، وهو احد اعضاء هيئة 
التدري���س الذي وافته املنية قبل فترة وجي���زة تخليدا لذكراه 
وتقديرا إلس���هاماته وتعاونه مع ابنائه الطلبة. وقال ان الدورة 

جزء من انشطة الرابطة املتنوعة خالل هذا الشهر الفضيل.

دورة بيان تنطلق اليوم
تنطلق اليوم اجلمعة دورة جمعية بيان التعاونية الرمضانية لكرة 
القدم على مالعب ساحة بيان بعد صالة العشاء وتستمر ملدة 6 ايام 
ويش����ارك فيها 64 فريقا. صرح بذلك رئيس قسم اخلدمات والفروع 
س����كرتير عام الدورة صالح العازمي عقب اجراء القرعة، وقال انه مت 
تقسيم الفرق الى 4 مجموعات، على ان تقام االدوار التمهيدية يومي 
اجلمعة والسبت.  واضاف: تقام في اليوم الثالث 8 مباريات، واليوم 
الراب����ع 4 مباريات ثم مباراتان لكل مجموع����ة ومن ثم الدور نصف 

النهائي من املجموعتني، ثم النهائي.

ش����هد الدور الثاني من دورة املرحوم مب����ارك عوض املهمل التي 
تقام على مركز ش����باب العارضية منافسة قوية بني الفرق املشاركة 
في املجموعتني حيث تأهل ابوبدر على حس����اب خالد فهد بفوزه 0-1 
والعارضية على الهالل 2-1 واحملرول على سانتوس 2-0 وروما على 
توتنهام 3-1. وفي املجموعة الثانية تغلب حرام ما نكمل على احلمود 
1-0 وابوعايد على بدر الش����مري 1-0 والفيحان على املتحدون 1-3 
وخيطان على الشهيد 2-1. من جانبه اكد رئيس اللجنة املنظمة للدورة 
عدنان املطيري ان الدور الثاني من الدورة شهد تنافسا بني الفرق التي 
وصلت الى هذا الدور حيث أصبح التأهل اكثر صعوبة بس����بب قوة 
الفرق مشيرا الى انه يتوقع في املباريات املقبلة ان حتسم اغلبها في 
وق����ت متأخر من املباراة او بركالت الترجيح. ومتنى ان تلقى الدورة 
النجاح في انطالقتها األولى وان حتقق الهدف املنش����ود وهو اسعاد 

الشباب الرياضي وتخليد ذكرى املرحوم مبارك املهمل.

أنور بوخمسني مكرما الشيخ طالل الفهد

تسديدة قوية على املرمى

منافسة قوية على الكرة

الشيخ طالل الفهد وأنور بوخمسني يكرمان احلكم محمد البلوشي درع تذكارية من عبدالرضا عباس إلى أنور بوخمسني

عبدالعزيز املطوع يسلم إحدى اجلوائز

انطالق دورة الصاالت الرابعة
انطلقت مساء اول من امس الدورة الرابعة الرمضانية، لكرة قدم 
الصاالت التي تنظمها نقابة العاملني مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
والشركات التابعة لها على صالة هالل فجحان املطيري بنادي القادسية 
حتت رعاية الش����يخ طالل احملمد رئيس ن����ادي البولينغ. واقيمت 8 
مباريات جمعت بني 16 فريقا ش����اركوا في الدورة وهم من املنتسبني 
بالنقابة وصعدت 8 فرق دور ال� 8 على طريقة خروج املغلوب، حيث 
قس����مت الفرق الى مجموعتني كل منها 8 فرق تنافس����ت فيما بينها 
وصعد من كل مجموعة 4 ف����رق الى دور ال� 8 وبذلك يصبح هناك 8 
فرق ستنافس في دور ال� 8 ليصعد 4 فرق الى الدور قبل النهائي ثم 
النهائي غدا الس����بت. ومن خالل مباري����ات املجموعات ظهرت 3 فرق 
وهي االقوى واالرجح انها ستكون في دور االربعة وهي بوخليفة في 
املجموعة أ والذي فاز ب� 7 اهداف مقابل هدف في لقائه امام بوبشورة 
وهو فريق يضم مجموعة متتلك مهارات ممتازة ومتقاربة، كما انهم 
متقاربون في السن، لذلك هناك توازن في الدفاع والهجوم. والفريق 
الثاني هو فريق كاسكو املكون من مجموعة متتاز حتركاتها بالسرعة 
والتناسق، باالضافة الى ان لديهم تكتيكا أي انه فريق منظم وميكنه 
ان يحقق الكثير ويعتبر الفريق املرش����ح رق����م 1 ليكون في النهائي 
وايضا الفوز بالكأس، فليس أمامه منافس س����وى بوخليفة وان كان 
كاسكو كفته االرجح في االداء التنظيمي وله جمل تكتيكية لم يقدمها 
أي فريق آخر خالل هذه املنافس����ات التي تعتبر هي االولى وان كان 
يجب ان نضع للمفاجآت حسابا. والفريق الثالث هو فريق بومرشد 
ويأتي في املرتبة الثالثة من حيث القوة في االداء، وهو فريق مجتهد 
ميكن ان يحقق شيئا، خاصة انه فريق يعتمد االداء املتوازن والهادئ 
وهو هدوء مفروض نتيجة البطء في التحرك من العبيه، ومع ذلك له 
فرصة في التأهل واملنافسة على الوصول الى النهائي وان لم حتدث 

اي مفاجأة فإنه من املمكن ان يتأهل الثالثي املذكور.


