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النشمي يعرقل الطيران وعيال بو علي يفجرون أولى مفاجآت البطولة 

لقاء قمة بين اتم سبورتنغ و»األنباء« في »يد« الشحومي 

فّجر فريق عيال بوعلي اولى مفاجآت البطولة 
عندما متكن من التغل����ب على فريق عيال مفرح 
احد اب����رز فرق البطولة بنتيج����ة 22-20 ضمن 
بطولة احملامي احمد الشحومي الرمضانية الثانية 

لكرة اليد.
وكان فريق عيال بوعلي قدم اداء متزنا طوال 
املباراة بفضل خبرة قائد الفريق ومشرف املنتخب 
الوطني حسن صالح اضافة الى تألق بقية العبي 
الفريق مثل حارس املرمى علي حس����ن وس����عد 
الرش����يدي واحمد سالم وشجاع حسام ويوسف 
الفيلكاوي وسعود سليم ومحمد عبداللطيف ومحمد 
راشد وجميعهم من العبي نادي التضامن. فيما مثل 
فريق عيال مفرح وكاملعتاد األخوة احمد وس����عد 
وسعود وعبداحملسن ونايف ونواف ومحمد وسالم 
مف����رح اضافة الى احلارس فيص����ل البذالي وهم 
جميعا من العب����ي الفريق االول لكرة اليد بنادي 
اجلهراء. وفي اللقاء الثاني وكما كان متوقعا فقد 
متكن فريق املرحوم عبداهلل نش����مي من إسقاط 

فريق الطيران وإقصائه من البطولة بعد ان هزمه 
بنتيجة 17-10 )9-7( وق����د ظهر فريق الطيران 
بشكل جيد خصوصا في شوط املباراة االول إال ان 
خبرة ومهارة العبي فريق املرحوم عبداهلل نشمي 
مكنتهم من حسم األمور لصاحلهم وقد مثل فريق 
الطيران من العبي نادي الكويت ناصر س����ويلم 
وحسن الرش����دان وعبداهلل خزعل وعبدالوهاب 
السبع وعبدالعزيز العلي وخالد الغربللي اضافة 

لقائد الفريق زكي.
فيما مثل فريق املرحوم عبداهلل نشمي كوكبة 
رائعة م����ن النجوم أبرزهم قائد املنتخب الوطني 
السابق سعد العازمي وفيصل العازمي وعبدالرحمن 
نشمي وسعد السالم وحسني دشتي، والعبو نادي 
الشباب علي البلوشي وسعد عبدالقادر ومشعل 
هداج ويوسف شاهني ومبارك راضي. وتقام مساء 
اليوم مباراتان ضمن الدور نصف النهائي عندما 
يلعب فريق املرحوم ش����اكر فرهود مع الفائز من 
مباراة ن����ادي الكويت وعبدالق����دوس )أ( والتي 

اقيمت في س����اعة متأخرة من مس����اء يوم امس، 
فيما يلعب في املواجه����ة الثانية فريق »األنباء« 
مع امت س����بورتنغ في مباراة لن تخلو من اإلثارة 
والندية وكان فريق األنباء قد تأهل لهذا الدور بعد 
أن فاز في الدور الثان����ي من البطولة على فريق 
الرندي وميثل فريق »األنباء« العبو الفريق االول 
بن����ادي الكويت الدوليون: احمد الفرحان ومحمد 
الغربللي وعبدالرحمن البالول ومش����عل عباس 
وجاسم محمد وسلمان دشتي وعبداهلل اخلميس، 
فيما تأهل فريق امت سبورتنغ لهذا الدور بعد ان 
تغلب على فريق ش����ركة مطاعم كابوريا ثم على 
فريق جاس����م السويلم وميثل امت سبورتنغ قائد 
النادي العربي السابق صالح انس وشقيقة قائد 
نادي الفحيحيل الس����ابق سالم انس وفهد ربيع 
وضاري العريفان وولي����د البرك والعب الكويت 

عبداهلل الغربللي.
بدوره ذكر املدرب املصري القدير هشام حفني 
والذي قاد نادي الكويت في بداية الثمانينيات انه 

معجب كثيرا مبس����توى البطولة وخصوصا من 
الناحية التنظيمية التي لفتت انتباهه بشكل كبير. 
وبني هش����ام انه درب الكويت في فترة رائعة ملا 
يضمه من العبني كبار امثال منظم البطولة احمد 
الشحومي وحامد العمران ومبارك احلجرف ووليد 
احلج����رف وخالد ماجد والكثير من جنوم اللعبة 
حني ذاك ووصف ذلك اجليل بالشقي والرائع في 

الوقت نفسه بالتزامه وجديته في التمارين.
وأشار حفني الى ان البطولة جميلة بكل املقاييس 
وانها حتتاج زيادة في احلضور اجلماهيري وانها 
ناجحة والدليل ان كثيرا من الفرق العبوها إما من 
الالعبني احلاليني او من املعتزلني وان هذه البطولة 
متكنت من جمع اجلميع في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح ان املستوى الفني في البطولة يرتقي 
تدريجيا وهذا امر طبيعي خصوصا بعد خروج 
الفرق الضعيفة وبق����اء الفرق األقوى التي تضم 
العبني كبارا سواء من الدوليني او أصحاب املهارة 

املميزة.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

أحمد سالم يصوب على مرمى عيال مفرح املدرب الوطني يوسف غلوم يسلم إحدى اجلوائز سيد زكي يصوب على مرمى عبداهلل نشمي

لقطة من احدى مباريات الدورة

حالة ترقب خالل تسديد ركلة اجلزاء

)عادل يعقوب( أعضاء اللجنة املنظمة مع احد الفرق املشاركة 

لقطات من البطولة

لقطات من الدورة

حض����ر املباراة مدير املنتخبات الوطنية جاس����م الذياب واملدربون 
خالد انس ويوسف غلوم ونواف بوخشبة وهشام حفني ومحمد مبارك 

وعضو االحتاد خالد عبدالقدوس.
جل��س بني اجلماهير مدرب ن��ادي الفحيحيل اجلزائري القدير س��عيد 
حجازي وبس��ؤاله عن عدم جلوسه باملقصورة قال منذ 6 سنوات وال ارتاح 

اال في اجللوس على مقاعد اجلماهير ميني املقصورة.
فاز بالسحوبات العب التضامن سعود ضويحي وحسن املطوع وجاسم.
فواز اخلالدي من اللجنة املنظمة كان شعلة من النشاط طوال ايام البطولة.

في مبادرة رائعة وطريفة قابل مراسل تلفزيون الوطن رائد الشمري 
مراسل تلفزيون الكويت مشعل الديحاني الذي اخذ امليكرفون وقام بطرح 

األسئلة على الشمري.
ق��اد املباراة االولى الدوليان ف��وزي ابراهيم وفاضل حيدر واملباراة 

الثانية الدوليان سامي عبداجلليل وصالح مراد.

الس����رحان وناصر  ش����ارك عبداهلل 
الرشيدي في توزيع جوائز كثيرة وقيمة 
على اجلمهور من خالل السحب الذي يقام 

كل يوم بعد انتهاء املباريات.
اعرب عدد كبير من الالعبني عن اعجابهم 

بالتنظي��م اجليد للدورة الذي مكنهم من اداء 
املباريات بكل اريحية دون مشكالت.

تن����وي اللجنة املنظمة رفع البطاقات 
احلم����راء والصفراء ف����ي الدورين نصف 

النهائي والنهائي.

تش��ارك مستش��فى االمومة في توزيع 
بعض الهدايا واجلوائز على اجلماهير.

اشاد حكام الدورة املنتدبون من احتاد 
الكرة باملستويات التي ظهرت خالل املباريات 

والتي نالت اعجاب اجلماهير ايضا.

القدس يتجاوز فرنسا وجيرمان وصرخوه يتأهالن في »النصر الرياضي« 

عقبات الدور االول. 
واكد بشير ان قائمة املرشحني 
لنيل لقب النسخة االولى تضم أكثر 
من خمسة فرق قدمت مستويات 
كبي���رة في الدورين الس���ابقني، 
مش���يرا الى ان املباريات املقبلة 
ستكون في قمة االثارة والندية، 

في ظل اتساع دائرة التنافس. 
اللجنة  ارتياح  وابدى بشير 
املنظمة العليا للدورة من النجاح 
الكبير الذي حققته النسخة االولى 
حتى االن، الفت���ا الى ان االقبال 
اجلماهي���ري في أغلب املباريات 

يعد ابرز عوامل النجاح. 
واض���اف ان اللجنة املنظمة 
ستقوم بتوزيع املزيد من اجلوائز 
املقبلة  االيام  على اجلماهير في 
من خالل السحوبات اليومية التي 
يشارك فيها اجلمهور وكذلك الفرق 

املشاركة. 

على فريق ديوانية النجادة بهدفني 
دون رد.

ويعد التس���هيالت من أفضل 
الف���رق التي تقدم عروضا طيبة 
تنال اعجاب اجلماهير التي حترص 

على متابعة الفرق املميزة. 
من جانبه اش���اد عبداهلل 
بش���ير عضو اللجنة املنظمة 
بارتفاع أداء الفرق في مباريات 
الدور الثاني بعد التخلص من 

شهدت اهدار فرص باجلملة من 
الفريقني. 

واثبت فريق صرخوه جدارته 
بالتواجد ب���ني الكبار في االدوار 
النهائية ويبدو انه سيكون ضيفا 
مزعجا على تلك الفرق خاصة انه 
ميلك في صفوف���ه مجموعة من 

رائعة من املواهب احمللية. 
التسهيالت  كما واصل فريق 
سلس���لة عروضه القوية بفوزه 

الفرص الكثيرة التي الحت على 
مرمى الفريقني.

وتأل���ق من صفوف ش���باب 
القدس فيصل االيوب الذي وضع 

بصمته في ركالت الترجيح.
وفي لقاء اخر حلق فريق محمد 
صرخوه باملتأهلني للدور الثالث 
بتغلبه على فريق املرحوم جابر 
االحمد بهدف نظيف حمل توقيع 
الالعب سامي الشمري في مباراة 

بصمة واضحة في النسخة االولى 
للدورة.  وفي مباراة ثانية واجه 
فريق ش���باب القدس صعوبات 
كبيرة لتجاوز عقبة فرنسا عبر 
ركالت الترجي���ح بثالثة اهداف 
مقابل هدف بعدما انتهى الوقت 
االصلي للقاء بهدف لكل فريق. 

الفريقان في حس���م  واخفق 
املوقعة في وقتها االصلي بسبب 
عدم اس���تطاعة الالعبني ترجمة 

انهى جيرمان مغامرات فريق 
مستشفى االمومة في ختام الدور 
الثاني ل���دورة النصر الرياضي 
االولى لكرة الق���دم املقامة على 
مالعب مشرف حيث متكن جيرمان 
من حسم املواجهة لصاحله بهدف 
نظيف ليواصل طريقه بنجاح نحو 

االدوار النهائية للدورة. 
املباراة ندية كبيرة  وشهدت 
من الفريق���ني في ظل اصرار كل 
فريق على حتقيق الفوز لتجنب 

اخلروج املبكر من الدورة. 
وكان جيرمان الطرف األفضل 
واالكث���ر تنظيما داخ���ل امللعب 
بفضل اعتماد العبيه على لعب 
الكرة من ملس���ة واح���دة، بينما 
جلأ فريق مستشفى االمومة الى 
الهجمات املرتدة والتصويب من 
مس���افات بعيدة. ورغم خروجه 
فان فريق مستشفى االمومة ترك 

مواجهات قوية في »الجابرية«

الهزاع يكتسح المزيدي في »المهندسين« 

العمر يتخطى المرجاح والعسعوسي يهزم حبيب في »الشايع«
جنا فريق حمد العسعوس���ي من كمني فريق 
صالح حبيب في اليوم الثالث عشر من منافسات 
دورة الش���ايع الرمضانية لك���رة الصاالت وذلك 
بعد ان تعادل الفريقان بهدف لكل منهما ليتأهل 
العسعوسي للدور الثاني بفارق النقاط حيث كان 
فائزا في لقاء الذهاب 3- 1، وجاءت املباراة غاية 
في الندية واحلماس من كال الفريقني حيث واجه 
فريق حمد العسعوسي هجوما ضاغطا من جانب 
فري���ق صالح حبيب ال���ذي كان األفضل واألكثر 
شراس���ة عن طريق محمد طالل السعيد واحمد 
شاهني ونادر الشريف وفيصل منصور، في حني 
اعتمد فريق حمد العسعوسي على حتركات محمد 

الشايع وصقر اجليماز واحمد الفهد.
وف���ي املب���اراة الثانية دافع فري���ق الوطنية 
لالتصاالت عن لقبه بقوة بعد ان حقق الفوز على 
فريق برشلونة بهدفني لالشيء في مباراة كشف 
فيها حام���ل اللقب عن قوته احلقيقية في الدفاع 
عن لقبه ورغبته اجلادة في الوصول الى املباراة 
النهائية حيث اعتمد في هجومه على اس���ماعيل 
دشتي ومحمود باسل وجهاد عرفه وجنحوا في 
ترجم���ة الفرص التي الحت له���م الى هدفني عن 
طريق اس���ماعيل دشتي ومحمود باسل ليطمئن 

حامل اللقب على تأهله الى الدور الثاني بسهولة 
حيث سبق ان فاز في لقاء الذهاب 1-4.

وفي املباراة الثالثة فرض جنوم املنتخب الوطني 
لكرة الصاالت أنفسهم في فريق الشهيد عبدالرزاق 
بوش���هري بعد جناحهم في اقصاء فريق الشهيد 
يوسف فيصل 3-2 في لقاء اتسم بالندية وشهد 
اجمل اهداف الدورة الذي سجله جنم املنتخب أحمد 
العصفور من كرة خلفية مزدوجة نالت اعجاب 
اجلماهير في حني اضاف موس���ى دوست ورضا 
البلوشي الهدفني الثاني والثالث، وسجل لفريق 
يوسف فيصل كل من محمد الزعابي وعبدالعزيز 

الشيحة.
وفي املباراة الرابعة تأهل فريق الشهيد عبداهلل 
العمر الى الدور الثاني بعد فوزه على فريق املرجاح 
بهدفني مقابل هدف في لقاء ناري شهد ندية وحماسا 
من كال الفريقني حيث تس���ابق العبو العمر في 
االندفاع الهجومي رغب���ة في تأكيد فوزهم الذي 

حققوه في لقاء الذهاب.
وتق���ام اليوم 4 مباريات حي���ث يلتقي فريق 
املرحوم طه العتيبي مع شركة التسهيالت، والعربيد 
مع املرحوم سالم الرخيمي، وفريق رجب مع فريق 

بن جبلة، واستراليا مع فنايل.

أهداف باجلملة ش����هدها اليوم األول من دورة جمعية املهندس����ني 
الرمضانية الرابعة حتت رعاية نائ����ب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
وشهد افتتاح البطولة فوز املرحوم تقي على فريق الصفران 0-4 

في مباراة كانت من طرف واحد لصالح الفائز.
وفي املباراة الثانية أثبت فريق الهزاع أنه من الفرق املرشحة لنيل 

اللقب ليس الكتساحه لفريق املزيدي 8-0 بل ألداء العبيه املميز.
وتواصلت الغزارة التهديفية في املواجهة الثالثة عندما هزم املرحوم 
رجب نظيره الواحة 5-1. وفي آخر مواجهات اليوم لقن فريق بولورا 
نظيره السيليس����او درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 3-0 وكاد 
يضاعف النتيجة لوال إضاعته للفرص الكثيرة. ويختتم اليوم الدور 
األول ب� 4 مواجهات حيث يلتقي في املواجهة األولى املرحوم عبدالرحمن 
الرفاعي مع آخر العنقود يليها لقاء البترولية مع يوس����ف مال اهلل ثم 
عبداهلل االبراهيم مع ثري ان اس وفي آخر املواجهات يلتقي الكهربائية 
مع بن سالمة. ويشارك في الدورة 32 فريقا جميعها من منتسبي جمعية 

املهندسني أو من طلبة كلية البترول والهندسة.
من جهته قال املنسق العام عبداهلل اخلالدي ان النتائج الكبيرة التي 
شهدها اليوم األول لن تتكرر في األدوار املقبلة بسبب تأهل الفرق األقوى 

وبالتالي رمبا سنشاهد مباريات حتسم بركالت الترجيح.

العيار  أربع مواجهات م���ن 
الثقيل شهدتها دورة اجلابرية 
لكرة القدم والتي انطلقت امس 
حتت رعاية رئيس احتاد الكرة 
الش���يخ طالل الفهد على صالة 
مدرسة محمد الوهيب بقطعة 6 

مبنطقة اجلابرية.
املواجهة االولى جمعت فريق 
الشهيد محمد ابراهيم مع فريق 
أحمد احلط���اب، فيم���ا خاض 
ابراهيم  الثاني���ة فريقا  املباراة 
منصور وجاس���م منصور، اما 
املب���اراة الثالثة فجمعت فريقي 
املولي،  جاسم دشتي وميس���م 

اما املباراة االخيرة فكانت بني فريقي الش���هيد محمد صفر والشهيد 
احمد القالف.

وقد اوفت اللجنة املنظمة برئاسة حسني دشتي مبا وعدت وقدمت 
هدايا قيمة للجماهير عبارة عن كوبونات ش���راء مجانية وذلك بعد 
الس���حب الذي اجرته اللجنة املنظمة والذي سيس���تمر طوال ايام 
ال���دورة التي حققت جناحا كبيرا في الس���نوات الفائتة لتدخل بني 

أفضل الدورات الرمضانية.
من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة املنظمة حسني دشتي ان مسابقة 
ركالت الترجيح الت���ي تنظمها اللجنة االعالمية لالعبني من مواليد 
97 حتى 2000 على هامش البطولة ستنطلق خالل ايام بعد اكتمال 

عقد الفرق املشاركة.

حسني دشتي

محمد السعيد يقود إحدى هجمات فريق حبيب


