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المحمد :دراسة متكاملة من طالبات كلية العلوم اإلدارية حول المقر يمكن االستفادة منها

فليطح :مبنى نادي البولينغ صرح رياضي نفخر بامتالكه ...وإضافة قوية للمنتخبات

,,

االستثمار
والتسويق
نقاط بارزة
في العرض
الذي تم طرحه
• حمود فليطح والشيخ طالل احملمد وصقر املال ومحمود أبل يستمعون إلى شرح املختص

كتب فتحي ال�سواح:
ا�ست�ضافت قاعة امل�ؤمترات مببنى املقر
اجلديد لنادي البولينغ الكويتي طالبات
كلية العلوم االداري��ة بجامعة الكويت
حيث قدمن عر�ضا متكامال عن املبنى
اجل��دي��د ل��ن��ادي البولينغ وع��ن لعبة
البولينغ ب�صفة خا�صة وذل��ك بح�ضور
ال�شيخ طالل املحمد رئي�س االحتادين
ال��ع��امل��ي واال���س��ي��وي للبولينغ ود.
حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة
للريا�ضة ونائبيه د� .صقر املال وحممود
�أبل ونايف ال�شمري م�ساعد عميد كلية
العلوم االدارية وعدد كبري من اال�ساتذة

والطالبات.
وع��ق��ب ان��ت��ه��اء ال��ع��ر���ض ال���ذي قدمته
الطالبات وح��از اعجاب احل�ضور قال
ال�شيخ طالل املحمد ان الدرا�سة التي
قدمتها الطالبات رائعة وت�شتمل على
الكثري من النقاط واملقرتحات التي ميكن
ان نقف عندها ونختار ما نراه منا�سبا
لنا ونقوم بدرا�سته وتنفيذه بالتن�سيق
مع الهيئة العامة للريا�ضة.
وا�ضاف ال�شيخ طالل املحمد ان الدرا�سة
متكاملة وتو�ضح اجلهد الكبري الذي
بذلته الطالبات يف هذا ال�ش�أن وهو جهد
م�شكور ومتنى لهم التوفيق والنجاح يف
خدمة الكويت.

• نايف الشمري والشيخ طالل احملمد وحمود فليطح وصقر املال ومحمود أبل يتابعون شرح الطالبات

�رصح ريا�ضي عظيم
وق���ال د .ح��م��ود فليطح ان م��ا قدمته
طالبات كلية العلوم االدارية عن املقر
اجلديد وامكاناته يدل على وعي كامل
ا�ضافة الى �أن املقرتحات كانت مدرو�سة
ب�شكل جيد وال�شك يف انه ميكن اال�ستفادة
منها يف امل�ستقبل مب�شيئة الله خا�صة يف
جمال اال�ستثمار والت�سويق.
وك��ان د .حمود فليطح قد قام بجولة
تفقديه يف ال�صالة العاملية واطلع على
اح��دث االجهزة واالمكانات املتوافرة
واي�ضا ال�صالة ال�صغرية وق��ال« :اننا
ن�شعر بالفخر واالعتزاز المتالكنا هذا

ال�رصح الريا�ضي العظيم وهو من احدث
املن�ش�آت الريا�ضية يف العامل وانا على
ثقة ب�أن هذا ال�رصح �سيكون ا�ضافة قوية
لالعبي منتخباتنا الوطنية للبولينغ
خالل املرحلة املقبلة واحلقيقة ان ال�شيخ
ط�لال املحمد وزم�ل�اءه اع�ضاء جمل�س
االدارة يقومون بعمل متميز و�سنقدم لهم
الدعم ال�لازم من اجل موا�صلة م�سرية
االجنازات ورفع علم الكويت يف املحافل
الدولية وفقهم الله ملا فيه خري وطننا
احلبيب».
فعاليات العر�ض
العر�ض الذي قدمته طالبات كلية العلوم

• فريق العمل االول من الطالبات يقوم بشرح جانب من الدراسة

االداري���ة ا�ستغرق ما يقرب من �ساعة
ون�صف ال�ساعة وتناوبت ثالثة فرق عمل
من الطالبات كل منها حتدث يف جانب
معني ،واحلقيقة التي ال يختلف عليها
اثنان �أن الدرا�سة كانت رائعة و�شاملة
وانق�سمت الى ثالثة اق�سام كل فريق تولى
االعداد للق�سم الذي كلف بدرا�سته وجاء
على النحو التايل:
�أوال :درا�سة املبنى وامكاناته وتولى هذا
اجلانب الطالبات :دانة الطيار ،هدى
اال�شوك ،ونورة املو�سى.
ثانيا :جتهيزات املبنى واملحتوى
وكيفية اال�ستفادة منها وتولى ذلك كل من
�ألطاف ال�ضفريي ،اريج يا�رس ،عائ�شة

الفنيني وحنني �صالح.
ثالثا :درا�سة ت�سويقية لكل االمكانات
املتوافرة يف املبنى وق��ام بها كل من
فاطمة الر�شيدي ،فاطمة العبهول،
اميان م�شعل ،ودالل الورع.
وقد تكونت هيئة املحكمني من اال�ساتذة
د .بريق الغنام ،د .حنني العبدالرزاق،
د� .سارة قا�سم ،ودكتورة املادة عبري
عبدالكرمي ،و�أ.د .ح�صة احلميدان.
ويف اخلتام �أ�شاد جميع احل�ضور مبا
قدمته طالبات كلية العلوم االداري��ة
بجامعة الكويت وه��ي درا���س��ة رائعة
ت�ساهم يف معرفة كيفية اال�ستفادة من
امكانات هذا ال�رصح العظيم.

• نايف الشمري يسلم الشيخ طالل احملمد درعا تذكارية وسط احلضور والطالبات

التعاون يفجر المفاجأة ويتوج بكأس الملك
على حساب اتحاد جدة

(تصوير :فؤاد الشيخ)

السد إلى نصف نهائي كأس األمير
برباعية في الغرافة
ت�أهل ال�سد للدور ن�صف النهائي
من بطولة ك�أ�س �أمري قطر ،وذلك
بعد الفوز على الغرافة بنتيجة
 4ـ  2يف املباراة التي �أقيمت على
ملعب عبدالله بن خليفة بنادي
الدحيل ،بدور الثمانية.
�سجل �أهداف ال�سد بغداد بوجناح
«هدفني» يف الدقيقتني  45و،90
وه��دف لكل م��ن خوخي بوعالم
و�أك���رم عفيف يف الدقيقتني 17
و ،74و�أحرز هديف الغرافة عمرو
�رساج ومهدي طارمي يف الدقيقتني
 78و.89
وبهذه النتيجة �سوف يلعب ال�سد
يف ن�صف النهائي مع الفائز من
مباراة العربي والريان.

قدم الفريقان عر�ضا قويا ومثريا
على مدار ال�شوطني ،وكان ال�سد
الأف�����ض��ل وا�ستحق ال��ت ��أه��ل عن
جدارة.
ويف املقابل حاول فريق الغرافة
العودة والفوز وقل�ص النتيجة
�إل��ى  3ـ  2قبل النهاية بدقيقة
ولكن ال�سد قتل طموحه بالهدف
الرابع.
كما ت ��أه��ل ف��ري��ق ال��ك��رة بنادي
الدحيل �إلى الدور ن�صف النهائي
من بطولة ك�أ�س �أمري قطر ،بعد
فوزه على ال�شحانية «� ،»0-2ضمن
مباريات دور الثمانية للبطولة.
فعلى ملعب ا���س��ت��اد ع��ب��د الله
ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن���ادي ال��دح��ي��ل،

�سجل املغربي يو�سف العربي
وال�برازي��ل��ي ادم��ي��ل�����س��ون هديف
الدحيل يف الدقيقتني « 59و.»79
جاءت املباراة متو�سطة امل�ستوى
�إذ �سيطر فريق الدحيل على �أغلب
فرتاتها ،و�إن ظهر ال�شحانية ب�شكل
جيد خا�صة يف ال�شوط الأول الذي
�صمد خالله �أمام هجوم مناف�سه.
ويف ال�شوط الثاين جنح فريق
الدحيل لرتجمة �سيطرته �إلى
�أهداف عن طريق املغربي يو�سف
العربي وال�برازي��ل��ي ادميل�سون
يف الدقيقتني « 59و »79ليحقق
املطلوب منه يف هذه املواجهة
وه��و ال��ف��وز وال��ت ��أه��ل و�إح��ب��اط
مفاج�أة ال�شحانية.

الجزيرة يسقط أمام الوحدة
�أح��رز ن��ادي التعاون ،لقب ك�أ�س
خ��ادم احل��رم�ين ال�رشيفني ،بعد
ف����وزه ،ع��ل��ى ن��ظ�يره احت���اد جدة
بنتيجة  ،1-2يف نهائي البطولة
الذي �أقيم على ملعب الدرة.
بادر ال�رصبي �ألك�سندر بريجوفيت�ش
بالت�سجيل الحتاد جدة يف الدقيقة
 ،32قبل �أن يتعادل طالل العب�سي
للتعاون يف الدقيقة .54
وبينما ت�أهب اجلميع النتهاء الوقت
الأ�صلي بالتعادل  1-1واالحتكام �إلى
وقت �إ�ضايف� ،أحرز ليندر تاوامبا
هدف التتويج القاتل للتعاون يف
الدقيقة .90و�شهد اللقاء ،ح�ضور ًا
جماهريي ًا ك��ب�ير ًا يتقدمهم خادم
احلرمني ال�رشيفني ،امللك �سلمان
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،وويل العهد،
الأمري حممد بن �سلمان ،حيث ح�رضا
مللعب املباراة خالل فرتة الراحة
ما بني ال�شوطني.
ب��د�أت املباراة بهجوم متبادل من
الفريقني ،قبل �أن ت�شهد الدقيقة ،7
الت�سديدة الأولى يف اللقاء عن طريق
نيلدو بيرتولينا العب التعاون،
الذي �سدد من داخل منطقة اجلزاء،
لكن الكرة ا�صطدمت بدفاع االحتاد.
ومب��رور الوقت ،ب��د�أ التعاون يف
فر�ض �سيطرته على اللقاء ،ولكن
بال فاعلية على مرمى احتاد جدة،

• تتويج التعاون بكأس خادم احلرمني

فيما �سدد ليندر تاوامبا من خارج
املنطقة يف ال��دق��ي��ق��ة  ،22لكن
الكرة ذهبت لأح�ضان احلار�س فواز
القرين.
وع��ل��ى عك�س �سري ال��ل��ع��ب ،ومن
�أول هجمة منظمة لالحتاد� ،أحرز
�ألك�سندر بريجوفيت�ش الهدف الأول
للعميد يف الدقيقة  ،32بتلقيه
متريرة عر�ضية من جهة الي�سار عن
طريق كارلو�س فيالنويفا ،لي�سدد
وا�ضعا
مبا�رشة من داخل املنطقة،
ً
الكرة على ميني احلار�س كا�سيو.
وك���اد تاومبا �أن ي���درك التعادل
�رسيعا يف الدقيقة ،34
للتعاون
ً
حينما تلقى الكرة داخل املنطقة،
لي�سدد وهو على بعد خطوات قليلة
من املرمى ،لكن القرين �أبعد الكرة
لركلة ركنية مل ت�سفر عن �شيء.
وكاد القرين �أن يت�سبب يف اهتزاز
�شباكه يف الدقيقة  ،44حينما مرر
�إليه �أحد زمالئه الكرة ،ليلحق بها
قبل �أن تخرج لركلة ركنية ،لت�صل
�إل��ى �سيدريك �أمي�سي ال��ذي �سدد
مبا�رشة ،لكن حار�س االحتاد عاد
ملرماه �رسيعا و�أم�سك الكرة.
ورد االحت�����اد ب��ه��ج��م��ة �رسيعة
يف ال��دق��ي��ق��ة  ،45ح��ي��ث تابع
بريجوفيت�ش ،مت��ري��رة عر�ضية
زاح��ف��ة م��رت م��ن اجلميع ،لت�صل

لالعب ال�رصبي الذي �سدد برعونة
خارج امللعب.
و�أجرى التعاون ،تبديله الأول قبل
انطالق ال�شوط الثاين بنزول جهاد
احل�سني بدلاً من �إبراهيم الزبيدي،
ب��ح��ث��ا ع��ن امل��زي��د م��ن الن�شاط
واحليوية لهجوم الفريق.
بد�أ ال�شوط الثاين بهجوم مكثف من
جانب التعاون ،و�أه��در �أوجو�ستو
فر�صة التعادل يف الدقيقة ،50
ع��ن��دم��ا ت��اب��ع مت��ري��رة عر�ضية،
لي�سدد �رضبة ر�أ�س خرجت �إلى ركلة
مرمى.
وج��اءت الدقيقة  54لت�شهد هدف
التعادل للتعاون عن طريق طالل
ال��ع��ب�����س��ي ،ال���ذي تلقى متريرة
عر�ضية من جهاد احل�سني ،لي�سدد
وا�ضعا الكرة على
�رضبة ر�أ���س،
ً
ميني القرين ،الذي اكتفى بالنظر
�إليها وهي ت�سكن �شباكه.
و�أطلق مد الله العليان ،قذيفة من
خارج املنطقة يف الدقيقة  ،62لكن
القرين �أبعد الكرة ب�صعوبة بالغة
لركنية مل تثمر عن �أي جديد.
و�أه���در �أمي�سي فر�صة م ��ؤك��دة يف
الدقيقة  ،79عندما ا�ستغل متريرة
خاطئة من دفاع االحت��اد ،لينطلق
ب��ال��ك��رة حتى و���ص��ل بها ملنطقة
اجلزاء ،وانفرد بالقرين الذي خرج

في ديربي أبوظبي

من مرماه ملالقاته ،لكنه �سدد يف
القائم الأي�رس.يف املقابل� ،أ�ضاع
فهد املولد فر�صة حمققة لالحتاد
يف الدقيقة  ،80عندما تابع متريرة
عر�ضية من الناحية الي�رسى عن
طريق بريجوفيت�ش ،لي�سدد �رضبة
ر�أ�س يف حرا�سة مدافعي التعاون،
لكنه و�ضع الكرة بغرابة �شديدة
�أعلى العار�ضة.
وق��رر حكم امل��ب��اراة الأرجنتيني
ني�ستور بيتانا ،ط��رد الربتغايل
بيدرو �إميانويل مدرب التعاون يف
الدقيقة  86ب�سبب اعرتا�ضه على
القرارات التحكيمية.
وجاءت الدقيقة  90لت�شهد الهدف
الثاين عن طريق تاوامبا ،الذي
تلقى الكرة داخل املنطقة لرياوغ
دف��اع االحت��اد مبهارة ،لكنه �سدد
برعونة لرتتد الكرة من القرين
وت�صل لالعب الكامريوين من جديد،
لي�ضع الكرة بكل هدوء هذه املرة
داخل ال�شباك و�سط فرحة طاغية من
جماهري الفريق.
وح�����اول االحت�����اد خ�ل�ال ال��وق��ت
املحت�سب ب��دال من ال�ضائع خطف
هدف التعادل والذهاب باملباراة
�إل��ى الوقت الإ�ضايف دون جدوى،
لينتهي ال��ل��ق��اء ب��ف��وز م�ستحق
للتعاون.

خ�رس اجل��زي��رة من �ضيفه
الوحدة  ،3-1يف املباراة
ال��ت��ي �أق��ي��م��ت بينهما،
على �إ�ستاد حممد بن زايد
ب�أبوظبي� ،ضمن اجلولة 23
من دوري اخلليج العربي
لكرة القدم.
ورفع الوحدة ر�صيده �إلى
 40نقطة يف املركز الـ،5
وجتمد ر�صيد اجلزيرة عند
 41نقطة يف املركز الـ3
م�ؤقتًا.
وج���اءت ب��داي��ة امل��ب��اراة
�رسيعة ،وم��رر �إ�سماعيل
مطر ،قائد الوحدة ،كرة
�أخط�أ املدافع �سامل را�شد
يف التعامل معها ،لتتهي�أ
�أمام تيجايل ،الذي انفرد
ولعبها عر�ضية �إلى زميله
ل���ي���ون���اردو دا �سيلفا،
ً
هدفا للوحدة يف الدقيقة
لي�ضعها يف ال�شباك حمرزً ا
.9
واحت�سب احلكم ركلة جزاء للوحدة ،بعد العودة �إلى
تقنية الفيديو� ،سددها تيجايل بنجاح يف الدقيقة
 ،37لينهي الوحدة ال�شوط الأول مل�صلحته .0-2
وعزز تيجايل تقدم فريقه بهدف �شخ�صي ثاين ،وثالث
للوحدة يف الدقيقة  ،50بعد متريرة و�صلته من زميله
ليوناردو ،لتزداد �صعوبة املباراة على اجلزيرة،
ويرتبع تيجايل على �صدارة قائمة هدايف الدوري.

• جانب من لقاء اجلزيرة والوحدة

وطرد حمدان الكمايل ،مدافع الوحدة يف الدقيقة ،61
بعد الرجوع �إلى تقنية الفيديو ،و�ألغى حكم املباراة
ً
هدفا للجزيرة يف الدقيقة  ،63بداعي الت�سلل على
الالعب فايز جمعة.
وا�ستفاد اجلزيرة من النق�ص العددي يف �صفوف
ال��وح��دة ،بت�سجيل ه��دف ع��ن ط��ري��ق ليوناردو
رودريغيز ،يف الدقيقة  ،65بعد متريرة و�ضعته
مبواجهة مبا�رشة مع حار�س الوحدة ،ومل ت�شهد
املباراة �أهداف ًا جديدة لتنتهي بفوز الوحدة.

