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مباراة استعراضية بين نجوم اللعبة القدامى 

تختتم مساء اليوم على صالة 
الش����هيد فهد األحمد باحتاد كرة 
اليد بالدعية بطولة احملامي احمد 
الشحومي الرمضانية األولى لكرة 
اليد بحضور نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء للش����ؤون االقتصادية 
الدول����ة للتنمية ووزير  ووزير 
الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ 

أحمد الفهد.
يب����دأ احلفل مبب����اراة حتديد 
املركزين الثالث والرابع ثم تقام 
مباراة اس����تعراضية بني جنوم 
اللعبة القدامى أمثال مساعد الرندي 
ومحمد مب����ارك ومحمد عبداهلل 
وعبداخلالق عبدالقدوس وفوزي 

إبراهيم ووليد احلجرف وخالد ماجد 
وطارق بشير وخلدون اخلشتي 
وخليفة اخلشتي ووليد العازمي 
وعلي البلوشي وعبدالعزيز السماك 
وإسماعيل عبد القدوس وخالد انس 
وعبداهلل جاسم وقايد العدواني 
وخال����د غلوم ث����م يختتم احلفل 
باملباراة النهائية وتبدأ األنشطة 

في التاسعة مساء.
وكان جنم الفحيحيل وفريق 
املرحوم عبداهلل نش���مي س���عد 
الس���الم قد متكن من اصطحاب 
فريقه للدور نصف النهائي بعد 
الهدف الذي سجله في اللحظات 
األخيرة من عم���ر اللقاء ليحقق 

فريق املرحوم عبداهلل نشمي فوزا 
غاليا على توب روك 16-17 )7-8( 
اتسم اللقاء بالندية بني الفريقني 
وكانت معظم فترات اللقاء سجاال 
الفريقني بأفضلية نس���بية  بني 
لفريق توب روك الذي اعتمد على 
مجموعة من العبي منتخب االردن 
مثل مهند منسي وطارق منسي 
وس���الم املعابدة واحلارس خالد 
ابراهيم اضافة لنجم نادي خيطان 
خالد حسني وحسني املطوع اضافة 
للنجمني السابقني عبدالرضا جاسم 
وعمران شمساه وانتهج الفريقان 
نفس األسلوب الدفاعي 6-0 طوال 
التسرع  املباراة ولكن  ش���وطي 

الكبي���ر لالعبي فريق توب روك 
كلفهم كثي���را حيث متكن فريق 
املرحوم نشمي من إدراك التعادل 
بعد ان كان الفارق هدفني لتوب 
روك وتستمر النتيجة بالتعادل 
حتى الثواني األخيرة من اللقاء 
عندما متكن الس���الم من حتقيق 
هدف الفوز وقد مثل فريق املرحوم 
عبداهلل نشمي في اللقاء كوكبة 
من العبي الفري���ق األول بنادي 
الفحيحي���ل والصليبخات مثل 
فيصل صيوان وفيصل العازمي 
وس���عد س���الم وتركي اخلالدي 
ومشاري عباس واسامة يالوس 

ومشعل وعبدالرحمن نشمي.

وفي اللقاء الثاني متكن فريق 
عبدالقدوس )أ( بشق األنفس من 
الوصول للدور نصف النهائي بعد 
ان ابتس���م له احلظ وهزم فريق 
الوطني���ة برميات  الصناع���ات 
الترجيح. وكانت املباراة قد انتهت 
بالتعادل 16-16 بعد مباراة شيقة 
كانت األفضلية في أغلب فتراتها 
لفريق الصناعات الوطنية بعد تألق 
حارس مرماهم حسن رشدان ولكن 
خب���رة العبي فريق عبدالقدوس 
وخصوصا قائدي الفريق االخوة 
عبداخلالق واسماعيل عبدالقدوس 
فرضت كلمتها في النهاية عندما 
ادركوا التع���ادل في الوقت الذي 

شهد تس���رعا غير مبرر لالعبي 
فري���ق الصناعات قليلي اخلبرة 
ليضيعوا ف���وزا كان في متناول 
ايديهم ليحتكموا لرميات الترجيح 
التي انته���ت 4-2 لصالح فريق 
عبدالقدوس بعد ان اهدر صالح 
عبداهلل وعبداهلل خزعل وناصر 
س���ويلم من فري���ق الصناعات 
الوطنية وفواز عباس من فريق 

عبدالقدوس.
جتدر االش���ارة الى ان فريق 
الصناع���ات الوطنية قدم مباراة 
كبيرة نالت استحسان اجلميع رغم 
مواجهتهم فريقا يفوقهم بفارق 

كبير من اخلبرة.

اللجنة  أكد رئي���س  ب���دوره 
ابراهيم  البطولة  ف���ي  االعالمية 
البطولة بكل  اخلال���دي جن���اح 
إياها باملغامرة  املقاييس واصفا 
الشيقة كون اجلميع قد اعتاد ان 
يرى بطوالت رمضانية في كرة 
القدم لك���ن التحدي الذي خاضه 
النائب الس���ابق واحملامي احمد 
الش���حومي في رعاي���ة بطولة 
الي���د تكلل  ف���ي كرة  رمضانية 
بالنجاح بش���هادة كل من حضر 
وش���ارك في الدورة ما س���يدعم 
الدورة بش���كل كبير لالستمرار 

في السنوات املقبلة.
وأضاف اخلالدي ان البطولة 

تط���ورت من مب���اراة الى اخرى 
بارتفاع مستوى الفرق املشاركة 
خصوصا انها ش���هدت مشاركة 
املنتخ���ب االول  معظم العب���ي 
والشباب اضافة لبعض النجوم 
املعتزلني وبعض املواهب الشابة 

واحملترفني من خارج الكويت.
وب���ني اخلال���دي ان احلف���ل 
اخلتامي سيشهد توزيع جوائز 
قيمة للجمه���ور اضافة لبعض 
املفاجآت التي أعدت خصيصا لليوم 
اخلتامي شاكرا أسرة احتاد كرة 
اليد خصوصا رئيس االحتاد ناصر 
صالح على تسخيرهم كل امكانيات 

االحتاد إلجناح البطولة. 

ختام بطولة الشحومي لكرة اليد اليوم بحضور الفهد

ديوانية الحمر يلتقي العنزي واتحاد الشرطة مع الفجر

يبقى عشاق ومتابعو خماسيات 
كرة القدم على موعد مع منافسات 
بطول����ة »الوطني����ة لالتصاالت« 
التي تستضيفها صالة  العاشرة 
عبدالعزيز اخلطيب بالنادي العربي 
وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة 
العدالة مصحوبة باستديو حتليلي 

ألحداث ولقاءات البطولة.
وتتواصل اليوم مباريات الدور 
االول للمجموعة الثانية حيث تقام 
في الثالثة والنصف عصرا وجتمع 
املباراة االولى فريقي ديوانية احلمر 
والشهيد سالم العنزي يليها لقاء 
الوحدة، بينما  الوطنية »ب« مع 
يجمع اللقاء اخلتامي ملنافس����ات 
اليوم بني احتاد الشرطة والفجر.
الثاني  اليوم  وكانت مباريات 
قد شهدت فوز كل من الشهيد فهد 
النم����ش 7-0 بينما  االحمد على 
فاز سنيار على ديوانية املرحوم 
ناصر املري 3-0 باالنسحاب وفي 
اخر اللقاءات وأكثرها قوة وإثارة 
انتزع ديواني����ة العمر فوزا مهما 
على املرحوم عبداحملسن الرفاعي 
بهدفني لالشيء. وبالعودة الى اللقاء 
االول الذي جمع الشهيد فهد االحمد 
والنمش فقد لقن العبو الش����هيد 
العبي النمش درسا قاسيا في فنون 
كرة القدم وقد كان لفارق اخلبرة 
الكبير بني العبي الفريقني دور مهم 

في حسم النتيجة لصالح االول.
وفي ثاني لقاءات اليوم الثاني 

باللقاء عن طريق عبده البشالوي 
وذلك بعد تشكيل الديوانية خلطورة 
نسبية على مرمى الرفاعي في مقابل 
اعتماد االخير على التأمني الدفاعي 
واالعتماد على سرعة كل من صالح 
وليد وغ����امن القضيبي في تنفيذ 
الهجمات املرتدة الس����ريعة ولكن 
تأل����ق احلارس كمال اجليوش����ي 
لديوانية العم����ر حال دون ادراك 
الرفاعي لهدف التعادل، ليبدأ العمر 
في العودة مجددا لفرض السيطرة 
عل����ى مجريات اللع����ب من خالل 
تنظيم العبيه داخل امللعب وسرعة 
حتركاته����م مما احدث خلخلة في 
دفاعات الرفاعي اسفرت عن الهدف 
الثاني للديوانية عن طريق امني 
غالمي لينتهي الشوط االول بتقدم 

العمر بهدفني لالشيء للرفاعي.
ومع بداية الشوط الثاني كان 
اللع����ب مبنطقة منتصف  معظم 
امللعب وذلك اللتزام العمر بالتأمني 
الدفاعي خشية اصابة مرماه بهدف 
يقلص الفارق بينما جاء الهجوم من 
قبل املرحوم عبداحملسن الرفاعي 
بغية الوصول الى التعادل قبيل 
نهاية الوقت االصلي اال ان الكلمة 
العليا في النهاي����ة كانت لصالح 
ديوانية العمر الذي جنح العبوه 
في الوصول الى بر االمان باللقاء 
الذي انتهى بفوزهم بهدفني دون 
رد ومن ث����م صعودهم الى الدور 

الثاني بالبطولة.

ملنافسات البطولة سجلت اللجنة 
املنظمة اول حالة فوز باالنسحاب 
وذلك لصالح فريق س����نيار على 
فريق ديوانية املرحوم ناصر املري 
الذي تأخر العبوه عن احلضور.

اما ثالث اللقاءات فقد جمع بني 
فريق����ي ديوانية العمر واملرحوم 

الرفاعي فقد اتسم  عبداحملس����ن 
بالندي����ة واالثارة والقوة من قبل 
العبي الفريقني خاصة ملا ميتلكه 

الالعبون من مستوى مميز.
اللقاء  الى اح����داث  وبالعودة 
فقد باغت ديوانية العمر املرحوم 
عبداحملسن الرفاعي بالهدف االول 

شهد اليوم اخلامس من دورة املهندسني الرمضانية منافسة كبيرة 
بني الفرق املشاركة في البطولة، حيث جمعت املباراة األولى بني فريقي 
ديوانية النجار وفريق »n c« وانتهت بخروج األول بخس����ارته 7-1، 
فيما دك فريق الشاهني الهندسي شباك فريق احتاد الشرطة الرياضي 
في املباراة الثانية بخمس����ة أهداف نظيفة كان لالعب خالد الش����اهني 
حصة األسد فيها حيث أحرز ثالثة أهداف، في لقاء فرض فيه الشاهني 

سيطرتهم على مجريات اللقاء.
وفي املباراة الثالثة التي شهدت إثارة جذبت أنظار اجلمهور احلاضر 
في أرض امللعب، فقد استطاع فريق الدار الفوز على ديوانية الشهداء 

4-1 أحرز الالعب عبد الوهاب العويسي ثالثة أهداف منها.

وفي اللقاء الرابع الذي جمع بني فريقي »bianconore2009« وفريق 
فرحان الظفيري الذي فجر مفاجأة الفوز وبجدارة بعد أن قلب نتيجة 

املباراة لصاحله لتنتهي لصاحله 1-3.
ويتكرر السيناريو مرة اخرى مع اللقاء الرابع الذي جمع بني النظاراتي 
حس����ن وفريق التنديل، فبعد الهزمية التي كانت ستلحق بالنظاراتي 
حسن بعد تقدم التنديل بهدفني، انقلبت مجريات األمور لصالح النظاراتي 

لينهي اللقاء بأربعة أهداف أخرجت التنديل من الدورة.
وفي املباراة األخيرة، اكتسح فريق موناكو للسفريات فريق منتج 
كويتي بالفوز عليه 4-0، بعد أن تراجع أداء فريق منتج كويتي وانهارت 

معنويات العبيه بعد إحراز منافسه لهدفه األول في شباكه.

األحمد والعمر يفوزان على النمش والرفاعي في »الوطنية«
الشاهين يتخطى الدور األول بجدارة في المهندسين

بداية قوية لدورة الصيدكاسكو يفوز ببطولة »الكويتية«

المشاري يلتقي الدرة في شهداء الجابرية

توج فريق كاس����كو بطال للدورة الرابع����ة الرمضانية لكرة القدم 
للصاالت الت����ي نظمتها نقابة العاملني مبؤسس����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية والش����ركات التابعة لها خالل الفترة من 4-5 اجلاري حتت 
رعاية الش����يخ طالل احملمد رئيس ن����ادي البولينغ ورئيس االحتاد 
اآلس����يوي للعبة. وكان فريق كاس����كو قد وصل الى املباراة النهائية 
أمام فريق ڤيڤا وقدم الفريقان عرضا طيبا انهاه كاسكو لصاحله 1-3 
وكان الفريق األفضل على مدار شوطي املباراة. وعقب انتهاء املباراة 
قام الش����يخ طالل احملمد واملهندس حمد الفالح رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية وخالد الدويسان رئيس مجلس 
ادارة كاسكو وكبار احلضور بتوزيع اجلوائز على العبي كاسكو وڤيڤا 

وتسليم الدروع التذكارية للشركات الراعية. 
من جهة أخرى، قدم حمد املري رئيس نقابة العاملني مبؤسس����ة 
اخلطوط الكويتية وحس����ني صالح امني الس����ر العام درعا تذكارية 
للشيخ طالل احملمد مبناس����بة رعايته للدورة كما شارك في توزيع 
اجلوائ����ز خالد العازمي رئيس احتاد العمال وايضا عصام الش����ايع 
رئيس دائرة املوارد البش����رية. وحظي نهائي البطولة بتنظيم اداري 
ممتاز جنحت خالله اللجنة املنظمة في اضفاء جو من املتعة للحضور 
اجلماهيري الذي تقدمه عدد من قيادات مؤسس����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية والش����ركات التابعة لها. وقد وصل إلى الدور قبل النهائي 
4 فرق هي كاس����كو وڤيڤا وبومرشد والصفران وقد تقابل كاسكو مع 
الصفران واس����تطاع ان ينهي املباراة ف����ي الدقائق الثالث األولى من 
بداية الشوط األول حيث سجل ثالثة اهداف متتالية خالل ثالث دقائق 
وأضاع اهدافا باجلملة وفي الشوط الثاني اضاع هدفني لينهي املباراة 

لصاحله 5-0 مع الرأفة.
ثم تقابل فريق ڤيڤا وبومرش����د وكان لق����اء متكافئا، حيث تبادل 
الفريقان الهجمات على مدار شوطي املباراة واضاع بومرشد فرصا سهلة 
فيما جنح ڤيڤا في تسجيل هدف يتيم، خالل الشوط االول لم يستطع 
العبوه تس����جيل أي هدف خالل الشوط الثاني وصعد بهذا الفوز الى 
النهائي وكان واضحا ان امكانيات فريقه امام فريق كاسكو لن جتدي 

فالفارق في املهارة واالداء املتوازن دفاعا وهجوما كان واضحا.
ومنذ بداية الدورة كان واضحا ان فريق كاسكو هو االفضل دفاعا 
وهجوما وتقارب مستوى العبيه، ما جعل للفريق ديناميكية رائعة في 
التحرك والتمرير ولديه جمل تكتيكية رائعة لذلك لم يجد صعوبة في 
ان يفوز  في جميع مبارياته وكان اداؤه في النهائي أمام ڤيڤا رائعا.

شهدت انطالقة دورة نادي الصيد اخلامسة لكرة القدم قمة اإلثارة 
في البداية حيث متكن فريق بدر ضاهر من الفوز على فريق البولينج 
3-2 انتهى شوطها األول بالتعادل اإليجابي 1-1 وفي الشوط الثاني كان 
األداء أكثر من رائع من الفريقني وجنح فريق بدر ضاهر في اقتناص 

الفوز في الوقت القاتل لينهي املباراة لصاحله 2-3.
كما متكن فريق الشهيد فهد األحمد من الفوز على فريق الشباني 
بس����هولة 2-0 وجنح فريق املرحوم النجاوي في الفوز على الشباب 
2-1 وكانت املفاجأة في خسارة فريق املرحوم سامي فيروز من فريق 
البرنس 1-4 بعدما فاجأ البرنس العبي فريق املرحوم سامي فيروز 
وقدموا عرضا طيبا أشاد به اجلميع. وقد أعرب مدير النادي عبداهلل 
فيروز عن س����عادته بنجاح البطولة واش����تداد املنافسة منذ البداية 
متوقعا ان تشهد املباريات املقبلة منافسات قوية. وشكر راعي البطولة 

الشيخ ضاري الفهد على دعمه املستمر ألنشطة النادي.

يشهد اليوم الثاني من دورة شهداء اجلابرية الرمضانية لقدم 
الص���االت 4 لقاءات ضمن املجموعتني األولى والثانية على صالة 
مدرس���ة فهد الدويري مبنطقة اجلابرية. يلعب في املباراة األولى 
الش���هيد خالد دشتي مع الش���هيد وليد فيروز ثم يتقابل الشهيد 
عدنان بهبهاني مع الش���هيد علي البلوشي في املجموعة األولى، 
ويلتقي في املجموعة الثانية الش���هيد جنيب الرفاعي مع الشهيد 
سيد احمد احلسيني، ثم يلتقي الشهيد يوسف املشاري مع الشهيد 
محمد الدرة. وكانت الدورة قد انطلقت امس برعاية الش���يخ فهد 
اجلابر وبحضور رئيس اللجنة املنظمة سعيد أسيري الذي عبر 
عن سعادته باالنطالقة الناجحة للدورة، متمنيا التوفيق جلميع 
الفرق. وأهاب نائب رئيس اللجنة املنظمة عباس دش���تي بالفرق 
التقيد مبواعيد املباريات، واحلضور في الوقت احملدد دون تأخير 
حرصا على س���ير األمور في الدورة والتعاون مع اللجنة املنظمة 
وحكام املباريات حتى آخر يوم حتى تشهد الدورة النجاح املنشود، 
مشيرا الى ان اللجنة حترص على التقاء الشباب الرياضي بروح 

رياضية ومبنافسات شريفة في الكبار والبراعم.

الرجيب: »أبطال الدورات« تراقب الفرق الفائزة 
ق����ال رئيس اللجن����ة املنظمة 
لبطولة أبطال الدورات الرمضانية 
العاشرة محمد الرجيب ان اللجنة 
تتابع الدورات الرمضانية عن كثب 
وذلك الختيار من ميثلها في بطولة 
النخبة والتي تعتمد في اختيارها 
على اس����س ومعايي����ر وضعتها 
اللجنة املنظمة حتى تتوافق مع 
البطولة واملنافسة فيها من أجل 
تقدمي افضل العروض، حيث ميثل 
البطولة 16 بطال ميثلون 16 دورة 
رمضانية ما يجعل التنافس فيها 
ش����ديدا للحصول على لقب بطل 

األبطال للبطولة العاش����رة لكرة 
بالذك����ر ان عدد  الق����دم. اجلدير 
الدورات الرمضانية املقامة حاليا 
ليس بالقليل واللجنة وضعت بعني 
االعتبار االختيار من عدة دورات 

الصاالت منها واخلارجية.
وتتقدم اللجنة املنظمة العليا 
من جميع اللجان املنظمة للدورات 
الرمضانية بالش����كر الكبير على 
تقدميه����ا اخلدمات التي يحتاجها 
شبابنا الرياضي من منافسة شريفة 
ومنها خدمة بلدنا احلبيب، حيث 
الرياضيني  امام املسؤولني  تضع 

سهولة استكشاف الالعبني وضمهم 
الى انديتهم مما يرفع من املستوى 
الرياضي، والش����كر موصول الى 
احتاد الكرة على تفرغ حكام من 
االحتاد لتحكيم الدورات كما تشكر 
املقروء واملرئي واملصور  االعالم 
على التغطي����ة االعالمية املميزة 
للدورات والتي تساهم في جناح 
وتطور الدورات الرمضانية. هذا 
وستعلن اللجنة املنظمة عن الدورات 
املشاركة في البطولة القادمة في 
حينها بعق����د مؤمتر صحافي لها 

بعد عيد الفطر املبارك.

خالد الغربللي يصوب على مرمى عبدالقدوسأحمد الشحومي يصافح الالعبني قبل إحدى املباريات أحمد اخلزعل يقدم جائزة ملساعد الرندي

مهارة عالية

أحد الفرق املشاركة في الدورة

فريق ديوانية الغامن الفائز بالبطولة السابقة

شعار البطولة


