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»إف 18« تحّلق في أجواء بطولة الشحومي لكرة اليد اليوم
فوز مثير لشاكر فرهود والهرم تفّوق على خيطان والتلميذ تغّلب على أستاذه 

عبداهلل الشطي العب فريق املرحوم شاكر فرهود يحاول اختراق الدفاعأحمد البلوشي العب خيطان يصوب الكرة على مرمى الهرم

مباريات دورة بوخمسني حفلت باإلثارة

جانب من سحب القرعة

العب املنتخب القطري بدر الغامدي يصوب الكرة على مرمى  فريق املرحوم ماهر سالم

الذياب: ناجحة بكل المقاييس
اعتبر امني س��ر احتاد كرة اليد ب��در الذياب ان البطولة 
ناجحة بكل املقاييس وانه��ا أضفت روحا جديدة على لعبة 
كرة اليد، ش��اكرا مبادرة الش��حومي على تنظيم مثل هذه 
البطولة التي اتاحت للجميع فرصة املشاركة والتجمع في هذا 
الش��هر الفضيل، متمنيا في الوقت ذاته استمرارية البطولة 
في الس��نوات القادمة وان تكون عالم��ة بارزة بني الدورات 

الرمضانية.
وبدوره، شكر الالعب مبارك دحل احملامي احمد الشحومي 
على اقامة هذه البطولة خصوصا ان العبي كرة اليد مظلومني 
في الدورات الرمضانية، الن معظم الشخصيات والشركات 
االهلية تنظم دورات في كرة القدم وتنسى كرة اليد صاحبة 

االجنازات والتاريخ املشرف.

صالح: جاءت في الوقت المناسب
اكـــد رئيـس اتحاد كرة اليـــد ناصـر صالح انه لم 
يتوقـــع ان تظـهر البطولة والفرق بهـذا المســــتوى 
الرفيــع الذي أدهـــش جميع الحضور، وان البطولة 
جــاءت في الوقت المناسب كإعداد مبكر لجميع الفرق 
والمراحل الـســـنية، تعويضا عـــن بطولة الـخرافي 
التنشـــيطية، قبل انطالق مســابقات االتــحاد، وهي 
فرصة جيدة الكتـشـــاف المواهب وتجربة الالعبين 

في مراكز مختلفة.
وشـــكر صالح النائب الســـابق والمحامي احمد 
الشـــحومي على هذه المبـــادرة التي تدل على وفائه 
الكبير للعبة كرة اليد، وهذا ليس غريبا على الشحومي 

احد ابرز العبي كرة اليد الكويتية.

عن اللقاء بسبب زحمة السير، 
وان برز منـهم احمد البلوشي 
وعبداهلل الخباز وبدر الغيث.

اما في اللقاء االخير فتغلب 
التلميذ على استاذه، وفاز كاظمة 
)أ( المكون مـــن العبي فريق 
الشباب والناشئين في النادي 
على كاظمة )ب( المشـــكل من 
المدربين العــرب في البــرتقالي، 
وبعض االنديـــة المحلية 18-

17 )10-8( في مباراة سريعة 
وقوية، وتفوق العبا كاظمة )أ( 
محمد جاسم وعبداهلل مهدي 
بلياقتهما البدنية العالية رغم 
خبرة العبي كاظمة )ب( احمد 
زغلول ووليد خيري واسامة 
عبدالحميـــد ومحمـــد عربي 
وسفيان علوش واحمد هيكل 
الذين كانوا  وايهاب ياســـين 
قريبين من التعادل، لوال خط 
تحكيمي حرمه من رمية جزاء 
الثواني األخيرة  صحيحة في 

من اللقاء.

المجال أمام فريق المرحوم سالم 
الفهد الذي يضم العبي السالمية 
حسين دشـــتي وميثم دشتي 
ومبارك نجم وراكان يوســـف 
ومحمد الصالل، وهو من الفرق 

المرشحة للفوز بالبطولة.
وسيكون اللقاء الثاني بين 
فريق ديوانية القديري واإلدارة 
العامة لإلطفـــاء، صعبا على 
االول الن الثانـــي مـــن الفرق 
المجهولة، وســـيمثل ديوانية 
القديري علي القديري ويوسف 
الهويدي مبارك رحيل وسعود 

عمر وعبداهلل الشطي.
وكان يوم اول من امس قد 
شهد فوزا مثيرا لفريق المرحوم 
شاكر فرهود بعد أن خطف بدر 
الغامدي العب الغرافة ومنتخب 
الشباب القطري هدف الفوز على 
فريق المرحوم ماهر سالم في 
الثانية االخيرة من اللقاء لينتهي 
لمصلحة فرهود 15-16 )5-7 
الشـــوط األول(، وخرج فريق 
المرحوم ماهر ســـالم بشرف 

المرحوم  ولم يكن فريـــق 
ماهر ســـالم صيدا سهال فقدم 
اداء رائعا وكان قريبا من الفوز 
لوال تسرع الالعبين في التمرير 
وانهاء الهجمات، رغم ان الفريق 
يملك اسماء كبيرة مثل محمد 
الحمدان ومحمـــد الصانع من 
العربي وحارس الصليبخات 
خالد مـــدوه والعب التضامن 
يوســـف الســـبع، اضافة الى 
السابقين وائل  العربي  العبي 
ومعـــاذ الصانع، اال ان اللياقة 
البدنية خذلتهـــم في الدقائق 

الحاسـمة.
وفي مباراة ثانية، فاز فريق 
الهرم علـــى خيطان )ب( 21-
15 )9-6 الشوط األول(. وقدم 
الهرم مباراة كبيرة وبرز معظم 
العبيه فيصل الحوطي وجاسم 
محمد وخالد مناحي وعبداهلل 
عبداللطيف وعمر جعفر وقاسم 
عبـــداهلل، فيما تأثـــر خيطان 
المؤلف من شـــباب وناشئي 
خيطـــان بتأخر بعض العبيه 

تتواصــل االثارة والنــديـة 
المحامـــي أحمد  في بطولـــة 
الشـــحومي األولى لكرة اليد، 
اليوم مباراتان  وتقام مســـاء 
ضمن الدور التمهيدي، فيلتقي 
فـــي المبـــاراة األولـــى فريق 
الفهد مع »إف  المرحوم سالم 
18«، فيـمـــا يلعب في المباراة 
الثانية فريق ديوانية القديري 
مع فريق اإلدارة العامة لإلطفاء. 
ويبدأ اللقاء االول في الـ 9 مساء 
على صالة الشهيد فهد األحمد 

في الدعية.
ويدخل فريق »إف 18« اللقاء 
وكله أمل في ان يتجاوز عقبة 
فريـــق المرحوم ســـالم الفهد 
الذي يفوقه خبـــرة، ويراهن 
»اف 18« المؤلف من ابرز العبي 
القادسية في المراحل السنية 
وهم علي البحيري وعيســـي 
اللنقاوي  البنـــاي وحســـين 
وعلي نصير وعبداهلل حمادي 
ومشـــاري الحميضـــان، على 
البدنية، وعدم إفساح  اللياقة 

ابرزهم العبو النصر يوســـف 
نايف ومحمد العازمي وفرهود 
مهلي ومتعب هزاع اضافة الى 
القادســـية  مبارك دحل العب 

السابق.

بشـــكل واضـــح بيـــن العبي 
الفريقين اللذين ظهرا بشـــكل 
مميز ومنظم دفاعا وهجوما. 
وقد فاجأ فريق شـــاكر فرهود 
الحضور عندما اشـــرك 4 من 

العبي منتخب الشباب القطري 
وهم العبا الغرافة عبداهلل وبدر 
الغامدي والعب السد غانم العلي 
والعب االهلـــي عدنان العلي، 
اضافة لنجوم الفريق المحليين، 

بعد ان قدم مباراة كبيرة تليق 
باسماء العبيه.

الندية واالثارة هي  وكانت 
الســـمة االبرز على اللقاء منذ 
الخبرة  البداية حيـــث تجلت 

المنيع يواجه الرميثية في ربع نهائي »بوخمسين«

32 فريقًا تشارك في »معرفي« 

فيروز يهزم الشياطين الحمر في »الحساوي«

أجريت قرعة دورة معرفي الرمضانية الثالثة 
حتت رعاية شركة شراع الدارة املشاريع مبشاركة 
32 فريقا ستتنافس على لقب البطولة التي ستنطلق 
في العاشـــر من رمضان حتى 18 منه على ملعب 
معرفي في املنصورية واجريت القرعة بحضور 
جميع الفرق وقامت اللجنة املنظمة بتوزيع اجلداول 
على الفرق املتنافسة. وقال نائب رئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة علي معرفي ان الفرق دائما حترص 
على املشاركة في الدورة منذ انطالقتها وكان اإلقبال 
كبيرا لكن لضيق الوقت اضطرت اللجنة لقبول 
تسجيل 32 فريقا، مشـــيرا الى ان املوسم املقبل 

سيشهد زيادة في عدد الفرق واجلوائز.
وبني معرفي ان الفرق أبدت التزامها منذ يوم 
التسجيل، متمنيا ان يستمر هذا التعاون حتى ختام 
البطولة إلجناحها الفتا الى ان على الفرق احلضور 
في الوقت املناسب بسبب اقامة املباريات عصرا 
وسيكون في اليوم الواحد 4 مباريات ما يضطر 
اللجنة الى اقامة املباراة في وقتها احملدد. وشكر 
معرفي راعي البطولة شركة شراع الدارة املشاريع 
على دعمها الال محدود كما شـــكر رئيس اللجنة 
املنظمة للـــدورة داود معرفي على الدور الكبير 

الذي قام به إلجناح الدورة منذ انطالقتها.

شهدت دورة املرحوم شمالن احلساوي الرمضانية 
الـ 14 لكرة الصاالت فــــي يومها الثاني قمة اإلثارة 
واملتعة في لقاءات املجموعة األولى على صالة املرحوم 

فجحان هالل املطيري بنادي القادسية.
فقد جنح فريق املرحوم ســــامي فيروز في أول 
ظهور بإحراز فوز مســــتحق على فريق الشياطني 
احلمر بهدفني مقابل ال شيء بعد ان قدم عرضا جيدا 

وتأهل على اثره الى املرحلة الثانية من الدورة.
وســــجل للفائز أحمد محمد ومحمد جاسم في 
الشــــوط الثاني من فرصتني وأطاح فيروز بأكثر 
من فرصة بعد ذلك، فيما لم يظهر الشياطني احلمر 

باملستوى املتوقع وكان اسما على غير مسمى.

سوبرهاتريك

وفي املبــــاراة الثانية قاد فهــــد القبندي فريقه 
احلصان األسود للفوز على فريق العلياء بـ 5 أهداف 
دون رد، وســــجل القبندي ســــوبرهاتريك لفريقه 
مســــجال 4 أهداف فيما أضاف زميله محمد ميرزا 
الهدف اخلامس لتحقيق احلصان األسود فوزا كبيرا 

في املجموعة الثانية، وأطاح بالعلياء وأسقطه من 
عرشه بسهولة.

وفي املباراة الثالثة التقى فريق املرحوم محمد 
صرخوه مع فريق الفابريغاس وشهدت اثارة وندية 
من اجلانبني منذ البداية، وتألق الفابريغاس في املباراة 
وضغط منذ البداية على خصمه وحاصره في نصف 
ملعبه وهز شباكه عدة مرات وسط تراجع من فريق 
صرخوه، اللهم محاوالت قليلة، وانتهى الشوط األول 
برباعية لفابريغاس عن طريق يوسف الصولة الذي 

سجل األهداف األربعة في هذا الشوط.
وأضاف شــــمالن احلســــاوي الهــــدف اخلامس 
لفابريغاس مع بداية الشوط الثاني، ويواصل الفريق 
تألقه ويضيف شمالن الهدف السادس من تسديدة 
قوية على يسار احلارس حمود ماطر، وعاد يوسف 

الصولة ليسجل الهدف السابع مبرمى صرخوه.
وسجل الهدف األول لصرخوه الالعب السيد علي 

ليتبعه الالعب ابراهيم عقلة بالهدف الثاني.
وانتهت املباراة بفوز فبريغاس 7-2 بســــهولة 

ليصعد الى املرحلة الثانية عن املجموعة األولى.

ينطلـــق عصر اليوم الدور ربع النهائي من 
دورة بوخمسني الرمضانية الرابعة لكرة القدم 
التي تســـتضيف منافساتها صالة عبدالعزيز 
اخلطيب في النادي العربي، حيث تقام 4 مباريات، 
االولى بني املنيع والرميثية، ويلتقي في الثانية 
فريق الشـــهيد فهد االحمد مـــع فريق املرحوم 
سلمان الرومي، وفي الثالثة يواجه فونو جريدة 
النهار، فيما يلعب في اللقاء األخير الشـــامية 

مع الفجر.
واســـفرت نتائج اليـــوم اخلامس عن فوز 
مجموعة سنيار على املدهش 5-0، وديوانية 
التركي على املرحوم احمد السند بالقرعة )4-4(، 
والنظاراتي حسن على الشهيد عيد الرشيدي 
6-1، واخيرا ديوانية املري على ديوانية العمر 

3-1 بالركالت الترجيحية. 
وواصل فريق مجموعة سنيار عروضه القوية 
ومتكن من اجتيـــاز خصمه فريق املدهش في 
منافســـات اليوم اخلامس التي اقيمت اول من 
امس اخلميس، وقاد احملترف االيراني بجمان 
جيكيني فريقه الى فوز مستحق بعد ان سجل 
هاتريك في مرمى عبدالرحمن جهز حارس مرمى 

فريق املدهش.
وفي اللقاء الثاني، الذي شـــهد اثارة وندية 
بني التركي والسند من خالل العناصر اجليدة 
التي يضمها الفريقان، متكن عمر الراجحي من 
تسجيل الهدف االول مع انطالقة الشوط االول، 
وحاول العبو التركي العودة الى املباراة اال ان 
محاوالتهم كانت تصد من مدافعي السند، وفي 

الشوط الثاني ادرك العبو التركي خطورة املوقف 
وشـــنوا هجمات عدة على مرمى اخلصم حتى 
استطاع محمد الفودري من تسجيل التعادل في 
الدقيقة 13، وشهدت الدقيقة 16 طرد حارس مرمى 
فريق التركي جمال عز الدين لتعمده اخلشونة 
مع الراجحي، ومتكن االخير من اضافة الهدف 
الثاني للسند مستغال النقص قبل ان يتعادل 

التركي عن طريق الفودري.
واستمر التعادل في الركالت الترجيحية حيث 
سجل للسند عمر السند ويوسف النيباري، فيما 
سجل للتركي الفودري وحمد العوضي واضاع 
عبدالعزيز بوراشـــد الركلة الثالثة، وابتسمت 

القرعة لفريق التركي.
وفي املباراة الثالثة، استمر فريق النظاراتي 
حسن في تقدمي عروضه اجليدة في البطولة، 
وسحق منافســـه فريق الشهيد عيد الرشيدي 

.1-6
وفي اللقاء األخير، متكن محترفا فريق ديوانية 
ناصر املري البرازيليـــان اندريه وفالفيو من 
خطـــف األنظار، وقدما حملـــات جميلة امتعت 
اجلمهور، فيما شـــهدت املباراة مبجملها اثارة 
ونديـــة من الفريقني، حيـــث يوجد في املقابل 
احملترفان املصريان محمد بوجريشـــة وعبده 
صبحي، واتسمت املباراة بالسرعة والتنظيم 
اجليد من الطرفني، ولم يتمكن أي من الفريقني 
من هز شباك االخر، ليحتكم الفريقان الى الركالت 
الترجيحية، ليفوز املـــري ويتأهل الى الدور 

ربع النهائي. 

»سنيار« يواصل عروضه القوية ويتخطى المدهش  الجميل مع الذهبي
في انطالق العتيبي

تنطلق اليوم الســـبت دورة صباح عبداهلل العتيبي الرمضانية 
االولى لكرة القدم بـ 4 مواجهات في الســـاعة التاســـعة مساء على 
ملعب جمعية املعلمني بالفحيحيل، حيث سيلتقي في املباراة االولى 
سنوات الضياع مع كي او سي وفي الثانية األرجنتني مع السالم ثم 
يواجه نظارات اجلميل فريق الذهبي ويختتم اليوم االول مبواجهة 

ديوانية الفيلكاوي مع املدفعجية.
من جانبه قال رئيس اللجنـــة املنظمة للدورة ثامر اخلالدي ان 
على الفرق التواجد قبل املباراة مبا ال يقل عن 10 دقائق حتى تتمكن 
اللجنة من تسجيل اسماء الالعبني وتوزيع االرقام عليهم مشيرا الى 
انه على جميع الفرق احترام قرارات احلكام واللجنة املنظمة النه في 
النهاية اجلميع يسعى وراء املنافسة الشريفة واالحتكاك االيجابي 
بني الالعبني في هذا الشهر الفضيل. وبني ان هناك جوائز مقدمة من 
راعي الدورة صباح العتيبي للفرق الفائزة حيث سيحصل كل العب 
باملركز االول على 150 دينارا والفريق الثاني 75 دينارا، وهناك جائزة 
قيمـــة ألفضل العب وافضل حارس، مبينا ان راعي الدورة لم ينس 
دور اجلمهـــور في اجناح البطوالت ووضع جوائز مميزة للحضور 

حتى اليوم اخلتامي الذي ستكون به العديد من املفاجآت.
ومتنى اخلالدي ان تكون انطالقة البطولة ناجحة ومميزة للجهد 
الكبير الـــذي قام به اعضاء اللجنة املنظمة للبطولة والدعم الكبير 

من راعي الدورة متمنيا التوفيق للفرق الـ32 املتنافسة.

القبس يواجه كتابي في الفنار
أجريت مســـاء أول من أمس قرعة بطولة شـــبكة الفنار الثانية 
حتت رعاية الشيخ دعيج الصباح في املركز اإلعالمي بنادي الكويت 

بحضور مندوبي جميع الفرق مبشاركة 16 فريقا في الدورة.
وضمت املجموعة األولى كال من منتدى هيدو ومنتدى كراون العرب 
وفريق االرســـنال ومنتديات الفنار ومنتديات العرباوي ومنتديات 
القدســـاوي ومنتدى كورة والشياطني احلمر، أما املجموعة الثانية 
فأوقعت فريق بنك اخلليج مع منتديات الساملية، ومنتدى كتابي مع 
فريق جريدة القبس، وفريق برشـــلونة مع فريق منتديات االزرق، 

وفريق يسعد مساكم مع فريق قناة تلفزيون الوطن.
وقد صرحت رئيســـة اللجنة املنضمة سعاد يوس: إن املباريات 
ستنطلق 8.30 مساء اخلميس املقبل على ملعب جمعية املهندسني 

وان فترة البطولة ثالثة ايام.

أمير النحل يتأهل في »زكريا«
رفعت الفرق الكبيرة فـــي دورة املرحوم علي زكريا الرمضانية 
الثانية لكرة القدم شعار التحدي للظفر بلقب البطولة التي تقام على 

مالعب مركز حسن ابل في منطقة الدسمة برعاية ياسر أبل.
وفي اليوم الثالث للدورة اقيمت ثالث مباريات، حيث تقابل في 
املباراة األولى كال من فريق احلرس القدمي وفريق امير النحل الذي 

فاز 1-2.
وفي املباراة الثانية التي اتسمت بالندية واحلماس استطاع فريق 
األنباء وصيف البطولة السابقة ان يقصي فريق املرحوم محمد زكريا 

بثالثة اهداف مقابل هدف وحيد.
وفي املباراة األخيرة واألجمل بني مباريات اليوم الثالث استطاع 
فريق مقهى كيف يونايتد ان يتخطى عقبة املرحوم حســـني شهاب 

بصعوبة بالركالت الترجيحية 3-4.


