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أنس يتجاوز مرعوب بصعوبة وخيطان )أ( يفوز على الكويت

مواجهة ثقيلة بين شاكر فرهود وعبدالقدوس في »يد« الشحومي

جتاوز فريق سالم انس بشق األنفس فريق مرعوب عندما تغلب 
عليه 15-10 الشوط االول )6-4( في بطولة احملامي احمد الشحومي 
الرمضانية االولى لكرة اليد وكانت املباراة مثيرة تألق خاللها حارس 
مرمى فريق مرعوب عبداهلل اخلياط الذي استحق جائزة جنم اللقاء 
بعد تصديه لسيل من الهجمات والكرات اخلطرة بشتى أنواعها سواء 
االنفرادات أو التس���ديدات من على خط الستة أو التسعة من فريق 
س���الم انس املكون من العبي الفريق األول بنادي الفحيحيل، مثل 
احمد سرحان وعبداهلل احمد وسالم انس وضاري العريفان وحسني 
حبيب، إضافة لالعب القادسية باقر اخلريبط والعب الكويت عبداهلل 

الغربللي والعب الصليبخات مشاري صيوان.
وكانت الندية حاضرة بكل معانيها بني الفريقني بس���بب صالبة 
دفاع مرعوب وإغالقهم جميع املنافذ في وجه العبي سالم انس وان 

حس���مت اخلبرة النتيجة ملصلحة فريق انس اال ان هبوط اللياقة 
البدنية ملرعوب أسهم كذلك في ان تتجه النتيجة لصالح انس، ومثل 
مرعوب في هذه اللقاء مجموعة ش���ابة من ناش���ئي النادي العربي 
مثل فواز باقر وابراهيم املسبحي وسالم البلوشي وعلى الصيرفي 

وحسني عايش ويحيى ميرزا.
وسبق اللقاء مباراة جمعت فريقي خيطان )أ( والكويت وانتهت 
لصالح خيطان 23- 14 الش���وط االول )9-2( وهي نتيجة منطقية 
بعض الش���يء، خصوصا ان خيطان مكون من العبي الفريق األول 
بنادي خيطان مثل عبدالعزيز الشيحة وعبدالعزيز الفيلكاوي ومحمد 
ش���رمي وضاري احلملي وإبراهيم الشرجي ومنصور فرج ويوسف 
مدوه وعلي اخلزيعل، فيما مثل فريق الكويت العبو فئة الشباب في 
نادي الكويت عمر املطيري ومحمد حجاب وس���لمان بشير ومشعل 

الشطي وخالد شريدة واحلارس عبدالعزيز الدخيل ومشعل طه.
ويتواج���ه اليوم في الدور الثاني من البطولة في املباراة األولى 
والتي س���تبدأ في 9:15 مساء فريق عبداهلل نشمي مع عبد القدوس 
)ب( فيما يلعب في املباراة الثانية فريق املرحوم ش���اكر فرهود مع 
الفائز م���ن مباراة خلف العايدي وت���وب روك التي جرت في وقت 

متأخر من مساء أمس.
يدخل فريق املرحوم عبداهلل نش���مي اللقاء بعد أن تخطى فريق 
الش���باب في الدور األول من البطولة 19-11 ويتكون فريق نش���مي 
من كوكبة من العبي الفريق األول بناديي الفحيحيل والصليبخات 
مثل فيصل صيوان وفيصل العازمي وس���عد سالم وتركي اخلالدي 
ومشاري عباس واسامة يالوس ومشعل وعبدالرحمن نشمي فيما 
يدخل فريق عبد القدوس )ب( بعد فوزه في الدور االول على عيال 

الفنطاس 19-16 وبتشكيلة جيدة من العبي النصر مثل فالح الزعبي 
وخلف جهيم ونواف الشمري إضافة لنجم املنتخب املصري السابق 

حازم عواض وأمين االلفي ومنصور الزعبي ورامي عبدالفتاح.
بدوره أشاد عضو مجلس اإلدارة ومدير كرة اليد بنادي القادسية 
سعود بوحمد ببادرة النائب السابق واحملامي احمد الشحومي في 
تنظي���م بطولة رمضانية لكرة اليد خصوصا ان هذه اللعبة حتظى 
بشعبية كبيرة في األوساط الرياضية ملا لها من اجنازات يشار اليها 

بالبنان سواء على املستوى اخلليجي او القاري او حتى العاملي.
ومتنى بوحمد ان تس���تمر الدورة في السنوات املقبلة وان تلقى 
كل الدعم من اجلماهير واجلهات املس���ؤولة ش���اكرا في الوقت ذاته 
احت���اد كرة اليد على مس���اهمته الفاعلة وتس���خيره كل إمكانياته 

إلجناح هذه البطولة.

عبدالعزيز عبداهلل يصوب الكرة على مرمى خيطان

صراع على الكرة امام املرمى مباريات دورة الشايع ال تخلو من اإلثارة

إثارة وندية في انطالقة دورة معرفي

أحمد خزعل يسلم إحدى اجلوائزسعود بوحمد وعبدالواحد خليل وحامد العمران يتابعون املباريات

16 فريقًا في دورة »الكويتية«
تنطلق في العاشرة مساء اليوم برعاية الشيخ 
طالل احملمد رئيس نادي البولينغ منافس���ات 
بطولة نقابة العاملني مبؤسسة اخلطوط الكويتية 
والشركات التابعة لها لكرة قدم الصاالت وذلك 
على صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادسية 
الرياضي بحولي وتستمر البطولة ملدة 4 أيام 

وتختتم في السبت املقبل 5 اجلاري.
وأكد الشيخ طالل احملمد أن رعاية البطولة 
ودعمها واج���ب وطني خاصة ان املؤسس���ة 
وش���ركاتها تعتبر معق���ل الرياضيني فمعظم 
العاملني فيها من جنوم االلعاب املختلفة واالداريني 
العاملني باحلركة الرياضية الكويتية ومثل هذه 
البط���والت تلعب دورا كبيرا في التواصل بني 

جميع الرياضيني.
واضاف ان الرياضيني في مؤسسة اخلطوط 
الكويتية يقدمون خدمات كبيرة البناء الكويت 
ف���ي مجال عملهم باالضاف���ة الى أنهم ميثلون 
الكويت دوليا وعامليا في املناسبات الرياضية 
املختلفة لذل���ك فإن أقل ما يجب ان نقدمه لهم 
دعم بطوالتهم الرياضية التي تنظمها نقابتهم 
والعمل على جناحها لس���ببني األول اجتماعي 

والثاني رياضي.
وتختلف هذه البطول���ة وهي الرابعة على 
التوال���ي التي تنظمها النقاب���ة عن البطوالت 
السابقة، حيث تقتصر هذا العام على املشاركات 
الداخلي���ة، حيث مت االكتفاء بالفرق التي متثل 
االقسام املختلفة في مؤسسة اخلطوط الكويتية 

والشركات التابعة لها.

وقد بلغ عدد الفرق التي ستشارك 16 فريقا 
سيتم توزيعهم على مجموعتني من خالل القرعة 
أ وب وستقام اليوم منافسات املجموعة أ والتي 
تضم 8 ف���رق بطريقة خروج املغلوب ليصعد 
فيها 4فرق إلى دور ال� 8 ثم تقام غدا اخلميس 
منافس���ات املجموعة ب وتض���م ايضا 4 فرق 
يصعد منها 4 فرق المال عقد الفرق ال� 8 وتبدأ 
منافس���ات دور ال� 8 يوم اجلمع���ة بعد غد 4 
سبتمبر اجلاري أما الدور قبل النهائي والنهائي 
سيقامان مساء السبت بحضور راعي البطولة 
الشيخ طالل احملمد الذي سيقوم بتسليم اجلوائز 
وامليداليات والكؤوس للفرق الثالث التي حتتل 

املراكز األولى.
والفرق ال� 16 هي بوبشورة � ديوانية بومنشد 
� الشعالن � القانونية � انباريكم باخلبرة � دار 
ف���واز � الزمانان � الصفران � فيفا لالتصاالت � 
األمن � الهندسة � كاسكو بطل الدورة السابقة 
واملرشح األول للبطولة � بوخليفة � املبيعات 

� جنوم أمن بوجريشة � البستان.
وقد صرح رئيس نقابة العاملني باخلطوط 
اجلوية الكويتية والش���ركات التابعة لها حمد 
املري بأن النقابة تسعى دائما من أجل التواصل 
مع اعضائها وتوفير مناخ طبيب لهم خالل شهر 
رمض���ان املبارك وهذه البطول���ة الرابعة على 
التوالي التي  تنظمها ونس���عى دائما من اجل 
تطويرها، مضيفا ان رعاية الشيخ طالل احملمد 
لهذه البطولة اعطتنا جميعا دفعة قوية من أجل 

تطوير البطولة وهذا ليس بغريب عليه.

نووي يدّمر السعادة باألربعة في »معرفي« 
ض���رب نووي بقوة ودمر الس���عادة ب���� 4 اهداف في 
دورة معرفي الرمضانية الثالثة لكرة القدم حتت رعاية 
شركة شراع الدارة املشاريع التي تقام على ملعب معرفي 
في املنصورية ولم يج���د نووي اي صعوبة في اختراق 
صفوف السعادة واس���تخدم كل االسلحة املتاحة إلمتاع 
اجلماهير واظه���ار مهاراته ليتأهل الى الدور الثاني بكل 

سهولة ودون عناء.
وفي املباراة الثانية لم يجد بنك اخلليج اي مقاومة من 
فريق اجلبلني وأنهاها بثالثية نظيفة ويعتبر بنك اخلليج 
من اقوى الفرق هذا املوس���م بالدورات الرمضانية. وفي 
املباراة الثالثة التي كانت متكافئة بني فريقي التانغو وديوان 
الثويني حسمت ركالت الترجيح الصراع لصالح التانغو 
3-2 بعد انتهاء الوقت االصلي بالتعادل الس���لبي بفضل 
حراس املرمى واملدافعني. وفي آخر املواجهات متكن سيد 
اسماعيل املوسوي من قيادة فريقه ديوان الزلزلة الى التأهل 
على حساب ديوان القطان بعد ان كانت تشير املباراة الى 
التعادل االيجابي 1-1 ولكن املوسوي حسمها في الدقائق 

االخيرة وكان جنم املباراة واليوم االول للدورة.
من جهته قال مشرف الدورة احمد معرفي ان املباريات 
جميعها كان���ت تتميز بالق���وة واالداء الراقي من الفرق 
والتي ساهم وصولها في الوقت احملدد في لعب املباريات 

بتوقيتها احملدد.
ومتنى ان يستمر االلتزام حتى نهاية الدورة وان يتأهل 
الى االداور املتقدمة من يستحق وان يخرج الفريق فرحا 
باملشاركة.وشكر معرفي رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
داود معرف���ي على الدور الكبير ال���ذي يقوم به إلجناح 

البطولة منذ انطالقتها.

فوز الشهيد والخليج للكابالت في »بوخمسين« القرعة تبتسم للمنيع والعمر يلتقي بي إم دبليو في »الشايع«

يضمه الفريقان من عناصر لها 
خبرة. ويلتق���ي فريق جنوم 
العرب���ي والذي يضم  النادي 
احمد موسى، خالد خلف، علي 
عمر، ش���هاب كنكوني ومحمد 
جراغ مع فريق مارينا اف ام في 
مباراة استعراضية تقام اليوم 
االربعاء قب���ل انطالق املباراة 
النهائية للدورة، في حني سيدير 
اللقاء الفنان الكوميدي طارق 

العلي.

للبراعم واخرى لكبار الس����ن 
فضال عن البطولة الرئيس����ية 
وهذا يع����د اهتماما خاصا من 
الشايع  القائمني لدورة  جانب 
في االهتمام بالبراعم الصغيرة 
وتنمية مواهبه����ا حتى ميكن 
اكتشاف من يصلح لالنضمام 
لالندية وانه شخصيا حريص 
على املشاركة في بطولة الكبار 
والتي تعيد له ذكرياته مع كرة 

القدم.

وفي اللقاء الثالث، ابتسمت 
القرعة لفريق النظاراتي حسن 
على حساب مجموعة سنيار، 
بعد تعادل الفريقان في الوقت 
الركالت  االصل���ي 1-1 وف���ي 

الترجيحية 1-2.
وفي املباراة االخيرة، هزم 
اخللي���ج للكابالت منافس���ه 
ديوانية شهاب 2-0 بالركالت 
املباراة  الترجيحية، وشهدت 
منافسة قوية بني الطرفني ملا 

اكد فهد الغامن ان مجلس إدارة 
نادي الكويت مستعد خلوض 
املباراة التي يعتبرها لقاء سهال 

بالنسبة لنادي الكويت.
واستضاف استوديو حتليل 
دورة الشايع الذي يقدمه املذيع 
املتألق خالد ابراهيم واعداد احمد 
عبداللطيف جنم نادي القادسية 
واملنتخب الوطني السابق حمد 
الصال����ح الذي ق����ال ان دورة 
الش����ايع تتميز بتنظيم دورة 

ولكن ع���اب الفري���ق النهاية 
الس���ليمة، باالضافة الى عدم 
ظهور محترف���ه ناتي باملظهر 
املطلوب، ما اثر سلبا على اداء 
الفريق من  الفريق، ليخ���رج 
الدورة بعد ان ق���دم اداء نال 

استحسان اجلمهور.
وفي املباراة الثانية، واصل 
فريق الشامية طريقه بنجاح في 
الدورة، واقصى خصمه فونو 

بالركالت الترجيحية.

امني صندوق نادي الكويت ان 
دورة الشايع من أهم الدورات 
في الكويت والتي تتميز بنكهة 
خاصة عن بقية الدورات وانه 
يشكر كل القائمني على تنظيم 
الدورة مشيرا الى انه يحرص 
على متابعتها سنويا ملا حتققه 
الش����باب  أه����داف خلدمة  من 

والبراعم الصغيرة.
وعن املب����اراة املرتقبة بني 
مجلسي نادي الكويت والقادسية، 

خط���ا فريق الش���هيد فهد 
املباراة  األحمد خطوة نح���و 
النهائي���ة لدورة بوخمس���ني 
التي تقام  الرابعة  الرمضانية 
منافساتها على صالة عبدالعزيز 
اخلطيب ف���ي النادي العربي، 
بعد ان اوقف انتصارات فريق 
املنيع وهزمه 2-1 اول من امس، 
فيما فاز الش���امية على فونو 
3-2 بالركالت الترجيحية، كما 
تغلب النظاراتي حس���ن على 
مجموعة سنيار بالقرعة بعد 
ان تعادل الفريقان 2-2، واخيرا 
ف���از اخلليج للكاب���الت على 
ديوانية شهاب 2-0 بالركالت 

الترجيحية.
ومع اقت���راب البطولة من 
نهايتها شهد اليوم التاسع من 
الدورة منافسة قوية، متثلت 
في احتكام 3 مواجهات من أصل 
الترجيحية،  ال���ركالت  الى   4
الذي  اللقاء االول  باس���تثناء 
شهد قمة واثارة مباريات اليوم 
التاسع، بعد ان متكن محترفو 
الشهيد فهد االحمد املصريون 
من هزمية املنيع 2-1، وشهدت 
املباراة منذ انطالقها اثارة وندية 

من الطرفني.
الثاني كان  الش���وط  وفي 
العبو الشهيد االكثر تصميما 
على حتقيق الفوز، ومتثل هذا 
االمر في الهجمات التي شنوها 
على مرمى خصمهم، حتى جنح 
رأفت السيد من اضافة الهدف 
الثاني ف���ي الدقيقة 12، ونظم 
بعدها العبو املنيع صفوفهم، 
وش���نوا العديد من الهجمات، 

تش����هد صالة نادي كاظمة 
مواجهة صعبة اليوم األربعاء 
بني فريق ديوانية العمر ونظيره 
بي ام دبليو ضمن منافس����ات 
دورة الشايع لكرة الصاالت حيث 
تأهل الفريقان بعد فوز ديوانية 
العمر على مشاريع الكويت 2-5 
في مباراة عامرة بالندية والكفاح 
من كال الفريقني تقدم مشاريع 
الكويت بهدف في الشوط االول 
عن طريق سالم املكيمي لكن الرد 
كان سريعا من جانب ديوانية 
العمر ال����ذي ادرك التعادل عن 
طريق احملترف املصري عبده 
البشالوي والذي قاد فريقه الى 
حتقيق الف����وز باحرازه ثالثة 
أهداف في حني س����جل زمياله 
احم����د الس����يد ومحمد صالح 

الهدفني الرابع واخلامس.
وفي املب����اراة الثانية جنح 
فريق ب����ي ام دبليو في ضرب 
موعد ملالقاة ديوانية العمر بعد 
فوزه عل����ى فريق املرحوم طه 
العتيبي 3-1 في مباراة قوية 
وحماس����ية من الفريقني وقاد 
الهولنديان اورى  احملترف����ان 

وجيرمن فريقهما الى الفوز.
وفي املباراة الثالثة ابتسمت 
القرعة لفريق املنيع على حساب 
فريق الش����هيد عبداهلل العمر 
بعد تعادل الفريقني في الوقت 
األصلي للمب����اراة بهدف لكل 
منهما وتعادال ايضا في ركالت 
الترجيح 5-5 ليلجأ الفريقان 
الى القرع����ة العلنية التي فاز 

بها املنيع.
من جانبه اك����د فهد الغامن 


