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 في حفل ختامي رائع شهد مباراة استعراضية لقدامى كرة اليد

 أحمد الفهد: البطولة مبادرة طيبة من الشـحومي وحققت رواجًا كبيرًا

 الغانم يفوز على نشمي ويتّوج بطًال لـ «يد» الشحومي

 .. ويسلم كأس البطولة الى العبي فريق علي ثنيان الغامن وتصفيق من أحمد الشحومي

 الشحومي في حديث مع ناصر صالح 

 د. وليد الطبطبائي وراعي البطولة يتابعان املباراة النهائية

 درع تذكارية من احملامي أحمد الشحومي والزميل حامد العمران الى الشيخ أحمد الفهد

 كبار احلضور مع الفريق البطل

 صالح: نجاح باهر

 تكريم عبداهللا المزين

  أبدى رئيس احتاد كرة اليد الفريق متقاعد ناصر صالح دهشته 
وإعجابه بالنجاح الباهر الذي حققته بطولة الشـــحومي لليد حيث 
قـــال كنت متخوفا في بـــادئ األمر على إقامة تلـــك البطولة كونها 
البطولة األولى من نوعها ولكن بعد انطالقها وشاهدت الكم الهائل من 
اجلماهير الذين سعوا حلضور املباريات اسعدني كثيرا، كما فوجئت 
بهذا االجناز، معاتبا بعض وسائل اإلعالم وذلك لعدم إعطاء البطولة 
حقها اإلعالمي، مؤكدا ان العناصر األساسية لنجاح أي بطولة تتمثل 

في الدور اإلعالمي وتغطيتها بالشكل املطلوب. 

  كرم مدير العالقات العامة لشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول العب االسكواش عبداهللا املزين لكونه بطل اخلليج والعرب 
ويحتل التصنيف الـ ٥٥ عامليا، كما تلقى املزين مكافأة مالية مجزية 
من احمد الشحومي ملجهوداته الكبيرة بلعبة االسكواش مؤكدا دعمه 
الكامل لكل الرياضيني في جميع األلعاب وتشجيعهم على مواصلة 

اجلهد والعطاء خلدمة الرياضة الكويتية.

 الدورة  من 

 أبدى النائب الســـابق جاســـم الكندري إعجابه بإقامة 
بطولة رمضانية لكرة اليد. 

ــحومي املرحوم صالح املال العب كرة اليد    كرم احمد الش
ــاملية سابقا كما كرم املرحوم جنيب الهرشاني وذلك  بنادي الس
من خالل لعب مباراة بني الالعبني القدامى حمال اسم الهرشاني 

و املال.
قامت اللجنة العليا املنظمة للبطولة برئاسة الزميل حامد    

العمران بجهد طيب وجبار إلجناح البطولة بهذا الشكل فكلمة 
شكر وتقدير لهؤالء الرجال املخلصني للعبة كرة اليد. 

 الشيخ احمد الفهد يتوسط راعي البطولة أحمد الشحومي وجاسم الكندري

اليد ببطولة الشـــحومي على 
الشـــهيد فهـــد األحمد  صالة 
بالدعية الن هذا االقبال من قبل 
اجلماهير يضفي على املباريات 
طابع االثارة واملتعة متمنيا دوام 
التوفيق لبطولة احمد الشحومي 

في املستقبل.

  الشحومي: جسر تواصل

  ومن جهته أكد النائب السابق 
الشـــحومي  واحملامـــي احمد 
مـــدى أهمية تلــــــك البطولة 
حيث وصفها بأنها جــــســـر 
اليد  تواصل بينه وبني احتاد 
وذلك لكونه العبا سابقا لهذه 
اللعــــبـــة حيث قال: ان لعبة 
اليد هي معشوقتي وكان البد 
ان ارد بعـــض اجلميل لها من 
خالل اطـــــالق هذه البطولة، 
مشيدا بدور الشيخ احمد الفهد 
الكبير إلجناح مثل  واهتمامه 
هذه البطوالت من خالل دعمه 
لها، معربا عن سعادته حلضور 
الفهد ملباريـــات البطولة التي 
القوة  اعطاهـــا مــــزيدا مـــن 
واحلمـــاس والنـــجاح حيث 
قلما جنده غير متـــــواجد في 
مثل هذه الدورات رغم انشغاله 
التام بحكم منصبه كرئيــــس 
للمجلس األوملبي اآلسيــــوي 
ورئيس االحتاد اآلســـيوي لكرة 
اليد فهو ال يبخل عن دعم كرة 

اليد من جهد ومال ووقت. 
  وتوجه بالشكر الى احتاد كرة 
اليد والقائمني على اعماله بقيادة 
الفريق متقاعد ناصر صالح على 
دعـــمهم لهذه البطولة وتذليل 
جميع العقبات امامنا إلجناحها 
على املستوى املطلوب وخاصة 
انها األولى من نوعها، كما ثمن 
الشحومي جهود اللجنة العليا 
املنظمة للبطولة بقيادة الزميل 
حامد العمران حلسن التنظيم 

واإلدارة.

مبادرة طيبة من النائب السابق 
احمد الشـــحومي إلقامته مثل 
هذه البطولة في شهر رمضان 
الكرمي كما انها تستحق الثناء 
والتقديـــر خاصة ان كرة اليد 
تعتبر اللعبة الشعبية الثانية 
بعد كرة القدم. كما اعرب رئيس 
املجلـــس األوملبي اآلســـيوي 
عن فخـــره واعتزازه مبتابعة 
املباراة االستعراضية بني اجليل 
السابق لنجوم كرة اليد وقال 
اني فخور جدا مبشاهدة تلك 
املبـــاراة اجلميلـــة التي كانت 
لها اثر طيـــب علي حيث انهم 
أرجعوني للزمن اجلميل عندما 

كنت رئيسا الحتاد كرة اليد.
  وأشـــاد الفهد بدور اللجنة 
املنظمة العليـــا للبطولة على 
حسن التنظيم وادارة املباريات 
بشـــكل راق كما اثنى على كل 
من ســـاند ودعم لنجاح تلك 
البطولـــة التي اخرجت للنور 
عن طريق جهد وعرق احملبني 
للعبة اليد والقائمني عليها من 
أبنائها املخلصـــني، مؤكدا في 
الشـــديد  الوقت ذاته حرصه 
على استمرار تلك البطولة من 
خالل دعمه في األعوام املقبلة 
مضيفا أنه لطاملا يشجع مثل 
هذه الـــدورات ويدعمها كثيرا 
ملصلحة املنتخبات الوطنية في 
املقام األول وهى فرصة جيدة 
الستعداد األندية قبل انطالق 
العام وكأس  الدوري  بطولتي 

االحتاد.
  كما هنأ الفهـــد فريق علي 
ثنيـــان الغامن علـــى احرازهم 
لقب البطولة معربا عن سعادته 
لإلقبال اجلماهيري الكبير الذي 
صاحب البطولة حيث قال انه 
من اجلميل والالفت للنظر في 
الوقت ذاتـــه ان ترى هذا الكم 
الكبيـــر والهائل من اجلماهير 
الذين هموا حلضور مباريات 

وقايـــد العدواني وخالد غلوم 
ورائد الزعابي. وقد اتسم اللقاء 
بأجواء رائعة بني جنوم كبار 

قدموا لكرة اليد الكثير.

  مبادرة طيبة

  ومن جانبه أعرب الشـــيخ 
احمـــد الفهد رئيـــس املجلس 
األوملبـــي اآلســـيوي ورئيس 
االحتاد اآلسيوي لكرة اليد عن 
سعادته البالغة للنجاح الذي 

حققته البطولة.
  وقال يســـعدني ان حتقق 
اول بطولة رمضانية لكرة اليد 
هذا الرواج الكبير وانها بالفعل 

مزعل. واختتم االحتفال بلقاء 
اســـتعراضي رائع بني قدامى 
كرة اليد شارك فيه عدد كبير 
من جنـــوم اللعبة الســـابقني 
مساعد الرندي ومحمد مبارك 
ومحمد عبداهللا وعبد اخلالق 
إبراهيم  القدوس وفوزي  عبد 
ووليد احلجرف وخالد ماجد 
وطارق بشير وخلدون اخلشتي 
وخليفة اخلشتي ووليد العازمي 
وعلي البلوشي وإسماعيل عبد 
القدوس وعبد الرزاق البلوشي 
وخالد انس وعبداهللا جاســـم 
الفرج  وهاني اخلنفر وطارق 
وسعود املذن وعبداهللا حسني 

واستمر هذا احلال معظم فترات 
الشـــوط الثاني لينتهي اللقاء 

بالتعادل ١٨-١٨.
  مّثل فريق عبدالقدوس (أ) 
اسماعيل عبدالقدوس وجنوم 
األزرق والصليبخات حســـني 
صيوان وسامح الهاجري ومحمد 
فالح والعب التضامن فواز عباس 
والعب الكويت احمد الكندري 
. فيما مثل فريق حملة نصير 
مطلق الدوسري ونصير نصير 
ومشاري النوبي وعبدالوهاب 
الســـيف ومن القادسية طالل 
فيروز وهادي نصير وعبداهللا 
نصير وحارس املرمى سلمان 

جهة فريـــق حملة نصير احد 
اقوى الفرق املرشحة لنيل اللقب 
حيث لم يظهروا مبســـتواهم 
املعهود األمر الذي سهل املهمة 
امام العبـــي عبدالقدوس (أ) 
في حتقيق األفضلية النسبية 
في شـــوط املباراة األول الذي 
انتهـــى لصاحلهـــم ١٠/١١ وفي 
الشـــوط الثاني انقلبت اجواء 
اللقاء حيث شـــهد هذا الشوط 
ســـرعة في األداء وندية اكبر 
بني طرفي اللقاء ليتقدم فريق 
نصير بفارق هدفني ١٢/١٤ ثم 
١٤/١٦ حتـــى الدقيقة ١٢ عندما 
ادرك فريق عبدالقدوس التعادل 

العب املرحوم نشـــمي فيصل 
صيـــوان من تســـجيل هدف 
األســـبقية في الدقيقة األولى 
وبعدها صام الفريقان قرابة ١١ 
دقيقة عن التسجيل بفضل قوة 
الدفاع والتألق الكبير حلارسي 
مرمي الفريقني احمد الفرحان 
وتركي اخلالـــدي اللذين وقفا 

حاجزا امام اجلميع.
  وفي الدقيقة ١٢ أوقف احلارس 
تركي اخلالدي دقيقتني ليحل 
مكانـــه زميله بالفريق والعب 
نادي الفحيحيل فيصل العازمي 
حيث استغل فريق الغامن هذا 
التبديل ومتكنوا من تسجيل 
التعادل لتصبح النتيجة ٨/٨ ثم 
٩/٩ ثم ٩/١٠ للغامن في الدقيقة 
األخيرة من اللقاء لتعود الكرة 
لصالح مشعل نشمي الذي اضاع 
انفرادا بشـــكل غريب قبل ان 
يطلب مدرب فريق الغامن فهد 
املذن وقته املستقطع في النصف 
دقيقة االخيرة فيتبادل بعدها 
افراد فريقه التمريرات ليقطعها 
فيصل صيوان وميررها بسرعة 
لم يتمكن زمالؤه من االستفادة 

منها.
  وسبق اللقاء مباراة املركزين 
الثالث والرابـــع والتي متكن 
فريق عبدالقدوس من خطفها 
الترجيـــح ٥-٤ بعد  برميات 
الوقت  الفريقان في  ان تعادل 
األصلي ١٨-١٨ حيث متكن العبو 
عبدالقدوس محمد فالح وحسني 
صيوان وسامح الهاجري وفواز 
عباس واسماعيل عبدالقدوس 
من التســـجيل في حني سجل 
لفريـــق حملة نصيـــر مطلق 
الدوســـري وصالح املوسوي 
وعلي ســـعيد وأهـــدر الرمية 
الســـيف. وكانت  عبدالوهاب 
بدايـــة اللقاء بطيئـــة نوعا ما 
حالها حال غالبيـــة مباريات 
املركـــز الثالث وخصوصا من 

 اختتمت بطولة احملامي احمد 
الرمضانية األولى  الشحومي 
لكرة اليد اول من امس بحضور 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وشؤون 
التنمية ووزير الدولة للتنمية 
وشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد  ورئيس التحرير الزميل 
يوســـف خالد املرزوق وراعي 
البطولة النائب السابق واحملامي 
احمد الشحومي وعدد كبير من 
النواب احلاليني والســـابقني 
واعضاء احتاد كرة اليد، حيث 
توج فريق شركة علي ثنيان 
الغامن بطـــال للبطولة بعد ان 
متكن من هزمية فريق املرحوم 
عبداهللا نشـــمي ١٠-٩ (٧-٧) 
بعد مباراة قويـــة ومثيرة لم 
الثواني األخيرة  حتسم حتى 
من عمر اللقاء عندما متكن العب 
فريق الغامن عبداهللا اخلميس 
من خطف هدف الفوز ليتسرع 
العبو فريق املرحوم نشـــمي 
بالتمريـــر ويضيعوا بصيص 
األمل فـــي ادراك التعادل فيما 

تبقى من ثوان أخيرة.

  نهائي قوي

اللقاء ســـجاال بيـــن    بـــدأ 
الفـــريقني اللذين متيزا بقــــوة 
الدفاع حيـــث لعب فريق علي 
ثــــنيان الغــــامن بدفاع ١/٢/٣ 
فيما لعب فريق املرحــــوم نشمي 
بدفاع ٠/٦ وكانـــت األفضلية 
النسبية لفريق املرحوم عبداهللا 
نشـــمي الذي حافـــظ عــــلى 
الهدف معظـــــم فترات  فارق 
الشوط األول قبل ان يــــدرك 
السابق والعب شركة  الدولي 
الغـــــامن علـــي املذن التعادل 
بلعبة هوائية رائعة مـــررها 
له العب اجلناح الدولي املتألق 

مشاري العتيبي.
  وفي الشـــوط الثاني متكن 
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