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عبدالقدوس إلى ربع نهائي »يد« الشحومي من بوابة الهرم
حملة نصير تتجه لخيطان وأنس يلتقي الفقعان اليوم

متكن فريق عبد القدوس )أ( من هزمية فريق الهرم 14-18 )7-9( 
ضمن منافس����ات بطولة احملامي احمد الشحومي الرمضانية لكرة 
اليد ليتأهل بهذا الفوز للدور ربع النهائي ويقابل فريق الصناعات 
الوطنية الذي تأهل لهذا الدور بعدما متكن من هزمية فريق س����الم 

الفهد 12-14)6-7(.
وع����ودة للمباراة االولي فقد متكن قائ����د فريق عبدالقدوس )أ( 
الدولي الس����ابق إس����ماعيل عبد القدوس من قيادة فريقه لتحقيق 
فوز صعب على فري����ق الهرم بعد أن قدم أداء رائعا ذكر اجلماهير 
احلاضرة مباضيه اجلميل ومهاراته الرائعة التي مازال يحتفظ بها 
فيما كان لعبداخلالق عبدالقدوس الدور القيادي الكبير في التحكم في 
دفة املباراة رغم البداية اجليدة لفريق الهرم وخصوصا في الشوط 
االول وقد مثل فريق عبدالقدوس )أ( بهذا اللقاء العمالقان عبداخلالق 

واسماعيل عبدالقدوس وجنوم االزرق والصليبخات حسني صيوان 
وسامح الهاجري ومحمد فالح والعب التضامن فواز عباس والعب 
الكويت احمد الكندري فيما مث����ل فريق الهرم مجموعة من العبي 
نادي الفحيحيل مثل خالد مناحي وفيصل احلوطي وجاسم محمد 
وعبداهلل حمادي وقاسم عبداهلل وفهد احمد وعمر جعفر ودويسان 

الدويسان وحامد عبداهلل.
وفي اللقاء الثاني الذي كان اكثر اثارة وندية بس���بب جنومية 
العبي الفريقني وتقارب النتيجة طوال فترة اللقاء حيث لم يتمكن 
فريق الصناعات من حس���مها حتى الدقيق���ة االخيرة بفضل قوة 
ومهارة العب اخلط اخللفي خالد الغربللي من جهة وتسرع فريق 
سالم الفهد من جهة اخرى، ولعب الصناعات بتشكيلة مكونة من 
مجموعة من العبي كاظمة ابرزهم ناصر س���ويلم ويوسف احلداد 

ويوسف حيدر ومشعل الدويس���ان وعبداهلل مزعل اضافة لنجم 
نادي الكويت خالد الغربللي فيما مثل فريق املرحوم س���الم الفهد 
مجموع���ة من العبي نادي الكويت واليرموك ابرزهم االخوه خالد 
ووليد وجاسم البرك ومحمد شناوة ومشاري املنصور واحلارس 

حسني املري.
ويلتقي مساء اليوم ضمن نفس الدور فريق حملة نصير وخيطان 
)أ( وفي اللقاء الثاني س����الم انس مع املرحوم س����الم الفقعان. في 
اللقاء االول ستكون جماهير بطولة الشحومي على موعد من االثارة 
وهي تشاهد اللقاء الذي سيجمع فريق حملة نصير مع خيطان )أ( 
خصوصا ان الفريقني ميلكان كما كبيرا من النجوم حيث ميثل فريق 
حملة نصير مجموعة معروفة من العبي الفريق األول بنادي اليرموك 
مثل مطلق الدوسري ونصير نصير ومشاري النوبي ومن القادسية 

طالل فيروز وهادي نصير وحارس املرمى سلمان مزعل.
فيما ميثل فريق خيطان )أ( العبو الفريق االول في نادي خيطان مثل 
عبدالعزيز الشيحة ومحمد شرمي وضاري احلملي وابراهيم الشرجي 

واحلارس يوسف مدوه ومنصور فرج وعبدالعزيز الفيلكاوي.
اما اللقاء الثاني والذي س����يجمع فريق سالم انس مع املرحوم 
سالم الفقعان فلن يقل اثارة او ندية كونه هو االخر يزخر بالنجوم 
الكبار فس����وف ميثل فريق انس في لقاء اليوم س����الم انس واحمد 
سرحان ومبارك س����لطان وعبداهلل احمد وباقر اخلريبط وحسني 
حبيب ومش����اري صيوان وعبداهلل الغربللي فيما س����يمثل فريق 
املرحوم سالم الفقعان عبدالعزيز املطوع وحسني حبيب واحلارس 
محمد متعب ويوسف جعفر ووليد القالف وعلي جواد وعبداللطيف 

عبدالرحمن.

العمر يفجر مفاجأة ويقصي بي إم دبليو من الشايع
على العديلية بركالت الترجيح 
وفوز اخلالدي���ة على اجلابرية 

.0-4
وقد استضاف استديو حتليل 
دورة الشايع الذي يقدمه خالد 
إبراهيم ويعده احمد عبداللطيف 
ويذاع على قناة سكوب على الهواء 
مباشرة فهد الغامن امني صندوق 
الكويت  ن���ادي  ادارة  مجل���س 
الذي قال ان ش���هادته مجروحة 
في دورة الشايع التي يعتبرها 
من اعرق ال���دورات في الكويت 
وإقامتها للمرة احلادية عش���رة 
على التوالي دليل على جناحها 
واقبال الفرق على املشاركة فيها، 
وقال ان���ه حريص على متابعة 

الدورة واملشاركة فيها.
وعن ظاهرة مشاركة احملترفني 
بالدورات ق���ال الغامن انه يؤيد 
مش���اركة احملترفني بشرط ان 
يكونوا على مس���توى عال من 
املهارات العالية لكي يس���تمتع 

اجلمهور باألداء اجليد.
وقال الغامن ان الوقت مازال 
غير مناسب إلقامة دوري للصاالت 
ألن املنشآت الرياضية املوجودة 
غير كافية الستيعاب هذا الدوري 
الذي يحتاج الى صاالت لتدريب 
األندية وإقامة املباريات حيث ان 
الص���االت املوجودة تكفي فقط 
لأللعاب املوج���ودة حاليا مثل 

الطائرة واليد والسلة.

املباراة النهائية على كأس البراعم 
بني فريقي كاظمة والعربي وذلك 
بعد ان حقق صغار كاظمة الفوز 
على القادسية بركالت الترجيح 
العربي على احليان  3-2 وفاز 

.0-5
وفي بطول���ة املناطق يلتقي 
املباراة  اخلالدية والروضة في 
النهائية وذلك بعد فوز الروضة 

الشوط االول بينما مال الوطنية 
للهجوم في الشوط الثاني حتى 

جنح في حتقيق الفوز.
وفي املباراة الثالثة ابتسمت 
ركالت الترجيح لديوان الشامسي 
بعد فوزه على نظارات اجلميل 
الوقت األصلي  انتهاء  2-1 بعد 

بالتعادل السلبي.
وتقام اليوم عقب صالة اجلمعة 

فريق مجموعة سنيار 2-1 في 
مباراة قوية وحماس���ية، حيث 
تقدم س���نيار بهدف عن طريق 
اسماعيل اسفا لكن الرد كان عنيفا 
من جان���ب الوطنية الذي ادرك 
التعادل عن طريق اسالم محمد 
واضاف احمد يسري هدف الفوز 
في لقاء اتس���م بالقوة والندية 
بني الفريقني وجنحت كفة سنيار 

مهارة عالية في املرور بالكرة

أحد الفرق املشاركة في الدورةعضو احتاد الكراتيه محمد العجمي مع رئيس اللجنة املنظمة ثامر اخلالدي

محاولة لقطع الكرة 

سامح الهاجري محاوال التصويب خالد الغربللي في طريقه للتصويب على مرمى اخلصمخالد مناحي من فريق الهرم يصوب على مرمى عبدالقدوس

العمر  فّجر فري���ق ديوانية 
مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته 
بفريق بي ام دبليو بعد ان تغلب 
عليه 2-0 ضمن منافسات دورة 
الشايع لكرة الصاالت املقامة حاليا 
على صالة نادي كاظمة ليصبح 
ديواني���ة العم���ر أول املتأهلني 
للمرب���ع الذهبي بع���د صدارته 
للمجموعة األولى وينتظر الفائز 

باملجموعة الثالثة.
وقد جن���ح ديواني���ة العمر 
ف���ي التغلب على ب���ي ام دبليو 
العددي بعد  النقص  مس���تغال 
تأخر وصول احملترفني الهولنديني 
جيرم���ن واورى وأدى ذلك الى 
تق���دم ديواني���ة العم���ر بهدف 
سجله احملترف املصري محمد 
ابوجريشة ومع وصول جيرمن 
القوة الضاربة  اكتلمت  واورى 
لفريق بي ام دبليو الذي حاول 
ادراك التعادل وبالفعل جنح في 
فرض سيطرته وهاجم بقوة لكن 
احلظ عانده في كل الفرص التي 
الحت له ووس���ط تفوق واضح 
لفريق بي ام دبليو جنح ديوانية 
العمر عن طريق حسام صادق 
في تسجيل هدف قاتل من كرة 
صاروخية سكنت شباك بي ام 

دبليو لتنهي آماله في التأهل.
وفي املب���اراة الثانية واصل 
الوطنية لالتص���االت عروضه 
ونتائجه القوية بعد تغلبه على 

»المرعب« يتأهل في دورة معرفي

اختتم الدور االول في دورة 
صباح عبداهلل العتيبي الرمضانية 
االولى لكرة الق���دم على ملعب 
جمعية املعلمني بالفحيحيل بعد 
ان تأهل آخ���ر 4 فرق الى الدور 
الثاني وكان اول املتأهلني بوفهد 
البريكي بعد ان اكتس���ح مرمى 
الكتالوني ب�5 اهداف نظيفة تناوب 
املتميزان  على تسجليها العباه 
فهد غالب وفالح البريكي اللذان 
قدما فاصال من املتعة في املهارة 
والتسديد ما ساهم في فوز الفريق 

بهذه النتيجة العريضة.
ومتكن فريق الشهيد عبداهلل 
هادي من الفوز بشق االنفس على 
املرحوم خالد 2-1 في مباراة كانت 
متكافئة ولكن فريق الشهيد استغل 
الفرص وربح بطاقة التأهل وسجل 
الهدفني العباه سعد البوص وماجد 
العتيبي وف���ي املواجهة الثالثة 
والتي كانت تضم افضل العبي 
الدورات الرمضانية ضمن صفوف 
فريق املرحوم محمود الفيلكاوي 
ومنهم منص���ور مبارك وصالح 
ع���وض اللذين لم يعطيا املجال 
لفريق املرحوم مشاري الرشيدي 
وهزموه بثالثية نظيفة بعد ان 
استمتع اجلمهور باألداء الراقي 
لالعبيه والتناقل السهل للكرة 

طوال شوطي املباراة.
وفي خت���ام مواجهات الدور 
االول تغلب الطاحونة بصعوبة 

العتيبي بهدف  على فريق علي 
دون رد وكادت املباراة تتجه الى 
ركالت الترجيح لكن محمد سعد 
حسمها وسجل هدف الفوز وخطف 

به بطاقة التأهل لفريقه.
من جهته قال منصور مبارك 
الع���ب فريق املرح���وم محمود 
الفيل���كاوي ان الفريق يأمل في 

احلصول على لقب الدورة االولى 
وهو قادر على ذلك لضمه مجموعة 
من الالعبني املميزين الذين سبق 
له���م ان حصلوا على العديد من 
البطوالت، مشيرا الى ان احلصول 
دائما على لق���ب البطولة االول 
له طعم خاص وهذا ما سيسعى 
املباريات  إليه خ���الل  الفري���ق 

املتبقية حيث لم يتبق سوى 3 
مباريات ان حققنا الفوز بها نصل 

النهائي.
وش���كر مبارك راعي الدورة 
صب���اح عب���داهلل العتيبي على 
التنظيم الرائع للدورة من مالعب 
وحكام وجل���ان منظمة متمنيا 

التوفيق له حتى يوم اخلتام.

تسير بطولة الش���هداء نحو حتديد هوية البطل لسن فوق 
40 س���نة لبطولة جمعية الرميثية التعاونية حيث صعد لدور 
األربعة فريقا الشهيد عبداحلسني الب��وغبيش والشهيد حسن 
سكني بعد فوزهما على الشهيد حسني الدريع والشهيد ابراه���يم 

عبداخلضير بضربات اجلزاء. 
اما في منافسات الس���ن العام فقد ف���از فريق الشهيد عماد 
الصايغ على فريق الش���هيد حم���زة عل����ي بهدف نظيف، كما 
فاز فريق الش���هيد فؤاد البدر على فريق الشهيد بسام العزران 

بهدف نظيف.
وتشهد البطولة اليوم حتديد باقي أركان دور األربعة حيث 
يلتقي فريق الشهيد عادل بهمن مع فريق االسير فوزي القالف 
وفريق الشهيد حمزة عباس دشتي مع فريق الشهيد عبداحلسني 
البوغبيش وذلك ملنافس���ات السن العام، اما منافسات فوق 40 
سنة فيلتقي فيها فريق الشهيد يونس مال اهلل مع فريق الشهيد 
محمود عبداهلل الش���مار وفريق الشهيد فاضل ميرزا مع فريق 

الشهيد ابراهيم علي صفر.

مهيأة إلجناح الدورة من جلان 
منظمة وحتكيم مميز وكذلك 
اإلعالم املرئي واملقروء، مشيدا 
ب���دور املصور احملترف محمد 
اخلليفي ال���ذي يتحف الدورة 

بصور رائعة. 
ومتنى معرفي ان يس���تمر 
تعاون الفرق مع اللجنة حتى 
ي���وم اخلتام والذي سيش���هد 

مفاجآت للفرق واجلماهير.

معرف���ي  دورة  تواص���ل 
الرمضاني���ة الثالثة التي تقام 
حتت رعاية شركة شراع إلدارة 
املش���اريع على ملعب معرفي 
القوية  باملنصورية انطالقتها 
الثالث  اليوم  ففي منافس���ات 
ارعب العبو املرعب منافسهم 
كوهين���ور بهدف���ني نظيفني 

وأخرجوهم من الدورة.
الثانية ضرب  املباراة  وفي 
ديوانية الصفار بقوة وهزم أبا 
الفضل 3-0 في مباراة تسيد 
بها الفائز شوطي املباراة طوال 
وعرضا. وعلى غير املعتاد في 
املواجهة الثالثة خس���ر فريق 
بالغة في إحدى مفاجآت الدورة 
بهزمية ثقيلة قوامها 3 أهداف من 
إنتاج هيور الذي اثبت انه قادم 
للمنافسة على اللقب ويبدو ان 
الغيرة دخلت في قلوب العبي 
دنبوه فأعاد قصة ال� 3 اهداف 

على فريق ارسنال.
وبعد خت���ام املباريات قال 
نائب رئي���س اللجنة املنظمة 
لل���دورة علي معرف���ي ان ما 
ميي���ز املباريات اجلو األخوي 
الى ان  الالعبني، مش���يرا  بني 
البطولة تلعب أحداثها عصرا 
ما يؤدي الى بذل الالعبني املزيد 
من اجلهد خ���الل ال� 20 دقيقة 
عكس الدورات التي تلعب في 

املساء.
واضاف ان جميع الظروف 

البوغبيش وسكين إلى دور األربعة في الرميثيةالفيلكاوي إلى الدور الثاني في العتيبي


