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»األنباء« تغّلب على اتم سبورتنغ ويواجه شاكر فرهود في نصف النهائي

بطولة الشحومي لـ »اليد« تختتم اليوم بحضور الفهد

بحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد، تختتم 
مساء اليوم السبت بطولة احملامي 
أحمد الشحومي الرمضانية الثانية 
لكرة اليد على صالة الشهيد فهد 
األحمد في الدعي����ة. وأكد النائب 
السابق واحملامي احمد الشحومي ان 
رعاية الشيخ احمد الفهد للبطولة 
تأكيد على الدعم الال محدود الذي 
يقدمه الفهد للش����باب والرياضة 

الكويتية، مشيرا الى أن حضوره 
املباراة النهائية تشريف لنا وهذا 
ليس غريبا على الفهد، وهو الداعم 
األول ملواهب الشباب وقدراتهم. 
وأوضح الش����حومي أن املستوى 
الفن����ي الرائع ال����ذي خرجت به 
البطولة هو نت����اج لعمل دؤوب 
ومستمر قامت به اللجنة املنظمة، 
مؤكدا أن اللجنة ستدرس العديد 
من األف����كار التطويرية لتطبيقها 

في نسخة العام املقبل.
من جانبه، قال رئيس اللجنة 

املنظمة العلي����ا للبطولة الزميل 
حامد العم����ران ان اللجنة أعدت 
برنامجا خاص����ا في اخلتام، يبدأ 
مبباراة حتدي����د املركزين الثالث 
والرابع في الس����اعة ال� 9:30، ثم 
مباراة مصغرة بني اشبال الكويت 
وكاظمة تأكيدا على دعم البطولة 
لألجي����ال القادمة، وم����ن ثم تقام 
املباراة النهائية ومراسم التتويج. 
وأوضح العمران أن اللجنة رصدت 
جوائز كثيرة للجمهور، وسيكون  
السحب على عدد كبير منهم، مع 

توزيع كرات مجانية على اجلمهور 
تشجيعا على ممارسة اللعبة.

بدوره، وص����ف عضو احتاد 
كرة اليد ناص����ر الهلفي البطولة 
بالناجحة ومتنى استمرارها في 
السنوات املقبلة ملا حتققه من فائدة 
كبيرة على الالعبني والفرق ألنها 

تسبق بداية املوسم.
وشكر احملامي احمد الشحومي 
على تصديه إلقامتها خصوصا 
ان عشاق لعبة كرة اليد بحاجة 
ماسة ملثل هذه البطوالت في هذا 

الشهر الفضيل.
فيما قال جنم األزرق والنادي 
العربي الس����ابق رائد الزعابي ان 
البطولة فرص����ة كبيرة لالعبني 
والفرق لإلعداد قبل بداية املوسم، 
واضاف لقد أفرزت البطولة الكثير 
من املواهب الشابة، كما ان املنافسة 
فيها ش����يقة ملا تضمه الفرق من 

العبني كبار.

  »األنباء« يواجه فرهود

وكان فري����ق املرحوم ش����اكر 

فرهود قد تغلب على الكويت 12-13 
وتأهل ال����ى الدور نصف النهائي 
وس����يواجه فريق »األنباء« الذي 
تغلب على امت س����بورتنغ 10-14 

في لقاء مثير.
 في اللق����اء األول متكن فريق 
املرحوم شاكر فرهود وبشق األنفس 
من التغلب على الكويت الذي قدم 
مباراة كبيرة، وكان األقرب للفوز 
لوال تس����رع العبيه ف����ي الدقائق 

االخيرة.
وفي اللقاء الثاني، متكن فريق 

»األنباء« من تخطي امت سبورتنغ 
احد اقوى ف���رق البطولة، بعد 
مباراة قوية ومثيرة، اال ان هبوط 
اللياقة البدنية المت س���بورتنغ 
في الدقائق االخيرة، واستعجال 
العبيه في التصويب على املرمى 
وإضاعتهم ل� 4 هجمات متتالية، 
حسم األمر لصالح »األنباء«، .وقد 
مثل امت س���بورتنغ قائد النادي 
العربي الس���ابق ص���الح انس 
وش���قيقه قائد نادي الفحيحيل 
السابق س���الم انس وفهد ربيع 

وضاري العريفان واحمد سرحان 
ورائد القطان ووليد البرك والعب 
الكويت عبداهلل الغربللي والعب 
القادس���ية علي مستكي والعب 

خيطان يوسف مدوه.
ومثل »األنب����اء« العبو نادي 
الفرحان  الدوليون احمد  الكويت 
الغربلل����ي وعبدالرحمن  ومحمد 
البالول ومش����عل عباس وجاسم 
محمد وعبداهلل اخلميس، والعبا 
الساملية س����لمان دشتي ومحمد 

الصالل.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

سالم أنس يصوب على مرمى »األنباء«

أحد الفائزين يتسلم جائزته

خشونة وصراع قوي الستخالص الكرةأحد الالعبني مير مبهارة بالكرة 

مهارة ومراوغة بالكرة

جانب من منافسات الدورة

العب »األنباء« جاسم محمد يخترق دفاع امت سبورتنغ ناصر الهلفي يقدم جائزة اجلمهور

تأهل السالمية والندروفر ورجا صالح في »الشايع«

اش���تدت وتيرة احلماس والندية في دورة الشايع 
الرمضانية لكرة الصاالت حيث ش���هد ختام منافسات 
الدور االول انضمام 4 فرق الى قافلة املتأهلني الى الدور 
الثاني بعد تأهل كل من فريق املرحوم محمد العبدالهادي 

والساملية والندروفر ورجا صالح.
في املباراة االولى اثبت فريق املرحوم محمد العبدالهادي 
تفوقه وجدارته في التأهل للدور الثاني بعد تعادله 1-1 
امام فريق الفيحاء ليتأهل مبجموع املباراتني حيث سبق 

ان فاز في لقاء الذهاب 0-4.
وفي املباراة الثانية واصل الساملية تألقه في دورة 
الشايع ليتأهل الى الدور الثاني بعد تعادله امام املنيع2-2 
ليفوز مبجموع املباراتني حيث س���بق ان فاز في لقاء 

الذهاب 0-3.

ورجحت كفة الس���ماوي اغلب فت���رات املباراة رغم 
االجهاد الذي كان واضحا على العبيه واعتمد في حتركاته 
على سعد املكيمي وناصر القالف ويعقوب دشتي ونفذ 
الس���املية تعلميات مدربهم احم���د الرومي بعدم اتاحة 

الفرصة لالعبي املنيع بالتقدم.
وجاءت اهداف الساملية عن طريق ناصر القالف هدفان 

وللمنيع نايف رفاع واحمد حميد لكل منهما هدف.
وفي املباراة الثالثة كان الفوز من نصيب الندروفر 
الذي فاز بأربعة اهداف مقابل هدف على فريق الشمالن 
ليضمن بذلك الندروفر التأهل في مباراة كانت من طرف 
واحد ملصلحة الندروفر الذي كان االخطر واالكثر انتشارا. 
وفي املباراة الرابعة تأهل فريق رجا صالح بعد جناحه 

في حتقيق فوز كاسح على فريق معرفي 1-5.

من جانبه أكد هشام الشايع ان الدورة سوف تشهد 
منافس���ات قوية في الدور الثاني الذي ليس فيه مجال 

للتعويض حيث سيطبق نظام خروج املغلوب.
وقال ان دورة البراعم اش���تدت فيها املنافس���ة على 
لقب الدورة بني البراعم حتت 13 س���نة وهناك اكثر من 

موهبة ظهرت في الدورة.
وأضاف الش���ايع ان دورة املناطق التي يشارك فيها 
جنوم الزمن اجلميل ال تقل عن البطولة الرئيسية حيث 
يحرص جن���وم الزمن اجلميل على املش���اركة واظهار 
مواهبهم القدمية. وتقام اليوم 4 مباريات حيث يلتقي 
فريق املرحوم اجلابر مع بالروزا وديوانية التركي مع 
فونو، والشهيد فهد االحمد مع فريق عبداللطيف الوهيب 

وفريق الشهيد حسني اسيري مع اخلليج للكابالت.

آخر العنقود يكتسح الرفاعي في »المهندسين« 
اكتم���ل عقد الف���رق املتأهلة 
إلى دور ال� 16 في دورة جمعية 
املهندس���ني الرمضانية الرابعة 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب���اح بعد تأهل 4 
فرق في اليوم الرابع من الدورة 
لينضموا إلى ال� 12 فريقا الذين 

سبق ان أعلنوا تأهلهم.
وفي أولى املواجهات اكتسح 
آخ���ر العنقود فري���ق املرحوم 
عبدالرحمن الرفاع���ي 6 � 1 في 
مب���اراة كانت من ط���رف واحد 
الفائ���ز الذي حس���م  لصال���ح 
األمور منذ بداية املباراة وسجل 
األهداف ال� 6 للفائز محمد الشايع 
»هاتريك« وصالح شهاب هدفني 
وعيسى أمني هدفا وسجل للخاسر 

علي البلوشي.
وفي املباراة الثانية وضع عبد 
احملسن العلي فريقه )البترولية( 
الثاني على حس���اب  الدور  في 
يوس���ف مال اهلل بعد أن قادهم 
للفوز عليه 4 � 1 ومتكن العلي من 
تسجيل 3 أهداف )هاتريك( كانت 

سببا في ترجيح كفة فريقه.
وفي املواجهة الثالثة لم يدع 
فريق ثري ان اس فرصة لفريق 
بو سليمان اللتقاط األنفاس اذ 
اكتسح مرماهم بخماسية نظيفة 
تناوب على تسجيلها كل من فهد 
العمير 3 أهداف ومحمد الشعيبي 
وسليمان الفهد هدفا وكاد فريق 
ث���ري أن يضاعف النتيجة لوال 
أم���ام املرمى  الالعبني  تس���رع 
واطمئنانهم للنتيجة بينما ظهر 

بو سليمان مكتوف اليدين.
وفي آخر لقاءات اليوم والتي 

كانت مبثابة س���هرة رمضانية 
ممتعة بعد أن وصلت إلى ركالت 
الترجيح والتي ابتسمت لفريق بن 
سالمة على حساب الكهربائية 2 � 
1 بعد أن تعادل الفريقان بالوقت 
األصل���ي 1 � 1 وكان الالف���ت في 

هذه املواجهة التألق الكبير لدفاع 
الفريقني وحارسي املرمى اللذين 
كانا سببا في وصولها لركالت 
الترجيح وسجل هدف الكهربائية 
محمود بهبهاني بينما سجل هدف 

بن سالمة سعد السويدان.

جاردن سيتي والفجر يتأهالن في »الحساوي« مشاري يخطف األضواء في »الجابرية«
خطف فريق الشهيد يوسف مشاري 
األضواء في دورة اجلابرية اخلامسة 
عشرة لكرة القدم رغم فوزه الصعب 
على فريق الشهيد منذر السيف 2-3، 
وجاء تألق جنوم الفريق اإليرانيني 
وقوة املنافس ليشعل حماس اجلماهير 
التي اجنذبت للمباراة التي كانت وعن 
جدارة األجمل في مباريات اليوم الثالث 
للدورة التي تقام على مدرسة محمد 
الوهيب باجلابرية حتت رعاية الشيخ 

طالل الفهد رئيس احتاد الكرة.
وبخماسية نظيفة استطاع فريق 
الشهيد صالح الشيحة حتقيق فوز 
ساحق على فريق س���امي النصار، 
وب���� 5 أهداف مقابل هدف فاز فريق 
سليمان الشراح على فريق الشهيد 
عبداحلميد خريبط في مباراة حماسية 
ايضا، وأعلن فريق الش���هيد خليل 
البلوشي عن نفسه في البطولة وفاز 
بثالثية نظيفة على فريق الش���هيد 

محمد املرزوق.
والالفت للنظر في دورة اجلابرية 
هو احلضور اجلماهيري الكبير وهو 
ما دعا اللجنة املنظمة بقيادة حسني 
دش���تي، ومحمد عيس���ى الى زيادة 
عدد اجلوائز التي تقدم يوميا أثناء 

املباريات.

للمرة الثانية يفوز فريق ابناء رجب بالركالت الترجيحية في 
دورة احلس���اوي الرمضانية اخلامسة عشرة لكرة القدم وكانت 
هذه املرة امام فريق املرحوم راش���د بن فهد بعد مباراة قوية من 
الفريقني انتهت بالتعادل وبرز من ابناء رجب كالعادة احملترفان 
االيرانيان رضا نادري واسماعيل غربي، وعبدالعزيز االنصاري 
واحل���ارس محمد خالد الذي صد ركلة جزاء س���اهمت في تأهل 

فريقه لدور الستة عشر.
وف���ي لقاء املرحوم علي النجار وفري���ق التانغو جنح فريق 
النجار في ايقاف حتركات التانغو منذ البداية وتألق عادل حنون 
في قيادة فريقه الى الفوز بعد احراز هدفني في الشوط االول في 
مرمى علي الصالح واضاف ش���مس الدين حسني الهدف الثالث 
لفريقه وحاول فريق التانغو العودة الى املباراة بتكثيف هجماته 
واضاع محمد عبداهلل فرصتني لفريقه وفي الشوط الثاني اكتفى 
النجار بأهدافه، وركز على التمري���رات واضاعة الوقت ليخرج 

فائزا باهدافه الثالثة.
وفي املباراة الثالثة ضاع فريق مان يونيتد في حواري جاردن 
سيتي واختفت ألعابه وجنومه ليسيطر العبو جاردن سيتي على 
املباراة ويسجل على بوشهري الهدف االول في مرمى نواف علي 

واضاف خالد عبدالسالم الهدف الثاني.
وفي املباراة الرابعة بني فريق الفجر وفريق رحال استمتعت 
اجلماهير باداء الفريقني وجنح عصام احلساوي في تشكيل خطورة 
مع البرازيلي دوجالس ويشكالن ثنائي متجانس ويسجل عصام 
الهدف االول من تسديدة قوية، وفي الشوط الثاني اشتدت املباراة 
اث���ارة وندية وحاول رحال ان يحقق التعادل ولكن دون جدوى 
ويضيع احمد التركي للفجر فرصة ثمينة من متريرة دوجالس 
حتى يريح دوجالس فريقه باحرازه الهدف الثاني مبجهود فردي، 

وتفشل محاوالت رحال ليرحل عن منافسات البطولة.


