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بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على المرحوم شاكر فرهود والمجموعة القانونية

»األنباء« والبركة في نهائي بطولة الشحومي لكرة اليد
تأهل فريقا »األنباء« والبركة 
للمباراة النهائية من بطولة احملامي 
احمد الشحومي الرمضانية الثانية 
لكرة اليد بعد ان تغلبا في الدور 
نصف النهائي على فريقي املرحوم 
شاكر فرهود واملجموعة القانونية 
فيما س���يلعب اخلاس���ران على 

املركزين الثالث والرابع.
املب���اراة االولى متكن  فف���ي 
فريق »األنب���اء« من خطف فوز 
ثمني على فريق املرحوم ش���اكر 
فرهود بنتيجة 14-13)5-7( بفضل 
تألق حارس مرماه احمد الفرحان 
الذي قدم مباراة كبيرة وكان سدا 
منيعا للكثير من الكرات اخلطرة 
وخصوصا تسديدة مناور دهش 
القوية ف���ي الثواني االخيرة من 
عمر اللقاء ليقود فريقه للمباراة 

النهائية.
ورغم االفضلية التي صبت في 
صالح فريق شاكر فرهود خالل 
فترات كثيرة من عمر اللقاء وذلك 
بسبب انسجام الفريق املكون من 
العبي الفريق االول بنادي النصر 
وانهائهم الشوط االول لصاحلهم، 
اال ان الدقيق���ة االخيرة من عمر 
اللقاء والتي شهدت طرد العبني 
من شاكر فرهود هما فالح الزعبي 
ومب���ارك القحطاني وطرد العب 
»األنباء« محمد الغربللي اضاعت 
عليهم فرصة الفوز باللقاء كما فاجأ 
فريق »األنباء« خصمه بإش���راك 

العب نادي الساملية راكان يوسف 
الذي كان العالمة الفارقة لصالح 
فريقه بعد ان قدم اداء رائعا في 
املباراة. وقد مث���ل »األنباء« في 
هذا اللقاء احمد الفرحان ومحمد 
الغربلل���ي وعبدالرحمن البالول 
ومش���عل عباس وجاسم محمد 
وعبداهلل اخلميس والعبا نادي 
الساملية س���لمان دشتي ومحمد 
الصالل وراكان يوسف فيما مثل 
فريق املرحوم شاكر فرهود يوسف 
نايف ومحمد مجبل وجابر العازمي 
وفرهود مهلي وباس���ل املطيري 
ومناور ده���ش ومتعب املطيري 
ومبارك القحطاني وحمد الفضلي 
وقاد الفريق املدرب خلف جهيم.

الثاني متكن فريق  اللقاء  في 
البرك���ة م���ن الفوز عل���ى فريق 
املجموعة القانونية بنتيجة 13-

12 )5-5( بعد مباراة لم تخلو من 
االثارة والندية طوال فتراتها بعد 
البركة بشكل مميز  ظهور فريق 
بفضل مدرب الفريق عبداخلالق 
عبدالقدوس الذي متكن من تنظيم 
الالعب���ني داخل امللع���ب وادارة 
املباراة بحنكة ودهاء مكنته من 
اغالق جمي���ع املنافذ على العبي 
فريق املجموعة القانونية واحلد 
من خطورته���م، وقد عاب فريق 
املجموعة استعجالهم الكبير في 
انهاء الهجمات وقلة التركيز في 
كثير من االحيان وقد مثل الفريق 

الفائز تركي اخلالدي ومهدي القالف 
ومشاري العتيبي وفهد الهاجري 
الرش���يدي ومحمد فالح  وهيثم 
ومحمد حم���دان واحمد الكندري 
وعلي اش���كناني فيما مثل فريق 
املجموع���ة هادي نصير ونصير 
نصير وصالح املوسوي والعبو 
نادي القادسية علي احلداد وعبداهلل 
احلداد ووعبداهلل نصير وناصر 
بو خضرة وباقر خريبط وطالل 
في���روز ومحمد متعب فيما غاب 
عن الفريق حارسه االساسي حمد 

الرشيدي لظروفه الوظيفية.
بدوره ذكر جنم االزرق السابق 
ونادي القادسية عبدالعزيز السماك 
ان مباريات الدور نصف النهائي 
كانت قوية وعلى قدر احلدث وقد 
فاق املستوى الفني ماكان متوقعا 
حيث ظه���ر الالعب���ون منظمني 
وبتركيز عال وحماس���ة كبيرة 

وكأنهم في مباريات رسمية.
واضاف الس���ماك ان البطولة 
حققت اهدافها االساس���ية بجمع 
اس���رة كرة اليد في هذا الش���هر 

الفضيل وان ما ملسناه من زوار 
البطولة أمر يثلج الصدر ومتنى 
التي لم  الفرق  الس���ماك جلميع 
يحالفها احلظ التوفيق في السنوات 
املقبلة وبارك للفرق االربعة التي 

تأهلت للدور نصف النهائي.
السماك احملامي احمد  وشكر 
الش���حومي عل���ى تنظيمه هذه 
البطولة كما ش���كر احتاد اللعبة 
الذي ساهم بش���كل رائع وفعال 
في اجناح البطولة وظهورها بهذا 

الشكل املميز.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

محمد الغربللي من فريق »األنباء« يصوب على فريق شاكر فرهودأحمد الشحومي في حديث جانبي مع ناصر صالح بحضور سعود بوحمد وجاسم الذياب وعباس اخلضري

من الدورة لقطات

 حضر على املنصة احملامي احمد الشحومي 
ورئيس االحتاد ناصر صالح ومدير كرة اليد 
بنادي القادسية سعود بوحمد ومدير كرة يد 
الكويت قاي���د العدواني واملدرب خالد غلوم 
واملخضرم عباس اخلضري واملدرب هش���ام 
حفني ومش���رف الفريق االول بنادي النصر 

نايف العتيبي.
 فاز بسحوبات اليوم يوسف العمران وعلي 

عبداخلالق وعبداخلال��ق عبدالقدوس وقد كرم 
الفائزي��ن مدير ك��رة اليد بن��ادي الكويت قايد 

العدواني.
 ادار اللقاء االول احلكام الدوليون فوزي 
ابراهيم وفاضل حيدر فيما ادار اللقاء الثاني 

سامي عبداجلليل وصالح مراد.
 تواجد على املدرج مدرب نادي الكويت اجلديد 

اجلزائري كمال عقاب. 

أحد الالعبني يحاول السيطرة على الكرة

محاولة لتمرير الكرة

سعود بوحمد يسلم اجلائزة ألحد الفائزين

محاولة إلبعاد الكرة من قبل احلارس وفي اإلطار  عبداهلل اخلالدي

القرعة تبتسم للشيرازي في »المهندسين«الكابالت يطيح بالمرحوم أسيري في »الشايع«

الحطاب يواجه المولي في »الجابرية«

اختتم الدور الثاني في دورة 
جمعية املهندس���ني الرمضانية 
الرابعة والتي تقام حتت رعاية 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وتأهلت أول من أمس 4 
فرق أخ���رى للدور ربع النهائي 
وسيقام احلفل اخلتامي للبطولة 

يوم غد الثالثاء. 
وفي أولى املواجهات لم يجد 
الكندري صعوبة في الفوز على 
هاربر وتغلب عليه 3-1 وسيطر 
الكن���دري على مجريات املباراة 
وحتكم ف���ي زمام األمور بفضل 
التنظي���م الكبير ب���ني صفوفه 
الفائز عبداهلل  وس���جل أهداف 
الكندري ومحمد الكندري وأسامة 
أحمد بينما سجل للخاسر أحمد 

زيدان.
وفي املباراة الثانية حسمت 
الشيرازي  املواجهة بني  القرعة 
وركن لصالح األول بعد أن تعادل 
الفريقان في كل شيء لعبا وأداء 
ونتيجة وشهدت املباراة غزارة 
في األهداف والتي انتهى وقتها 
الفريقان  األصلي 3-3 ليحتكم 
لركالت الترجيح والتي لم تعلن 
عن الفائز ليضطر احلكم إلجراء 
القرعة والتي ابتس���مت لصالح 

الشيرازي. 
الثالثة ضرب  املواجهة  وفي 
البترولية كعادته منذ الدور األول 
وكان الدور هذه املرة على حساب 
آخر العنقود الذي اكتسحه 1-4 
في مباراة كانت من طرف واحد 
لصالح الفائز الذي سجل له عبد 

الش���هيد احمد  توعد فريق 
احلطاب فريق الش���هيد ميسم 
املول���ي بإقصائه من دور ال� 16 
الذي انطلق عصر امس ضمن 
انشطة دورة جمعية اجلابرية 
الرمضانية اخلامسة عشر لكرة 
القدم والتي تقام منافستها على 

صالة مدرسة محمد الوهيب.
وتعتب���ر مب���اراة احلطاب 
واملولي التي تقام عصر اليوم 
مع 3 مباريات اخرى هي األقوى 
في منافسات دور الستة عشر 
الس���يما ان الترشيحات كانت 
ف���ي مصلحتهما لبلوغ  تصب 
األدوار النهائية، وفي مباراة ال 
تقل اهمية يواجه فريق الشهيد 
جاسم املطوع احد الفرق املرشحة 
وبقوة حلصد لقب البطولة فريق 
الشهيد احمد القالف، وفي مباراة 
املتع���ة الكروي���ة يلتقي فريق 
الش���هيد عبد اللطيف الوهيب 
فريق الشهيد احمد قبازرد الذي 
يضم بني صفوفه جنوم املنتخب 
االيراني للصاالت، وفي املباراة 
االخيرة يواجه فريق الش���هيد 

فريق الشهيد حمزة دشتي.
وعلى قدم وس���اق تواصل 
اللجنة املنظمة للبطولة برئاسة 
النشاط  حسني دشتي وشعلة 

احملسن العلي هدفني وهدف لكل 
من عبداهلل احلوطي وعبداهلل 
العنقود  الصراف وسجل آلخر 

صالح شهاب.
وفي آخر لقاءات اليوم حسم 
بن سالمة تأهله إلى الدور ربع 
النهائي بس���هولة بعد أن حقق 
الفوز على بوسليمان 3-1 ليثبت 
أنه من الفرق املرش���حة للفوز 
بالبطولة كونه ميلك مجموعة 
املميزين وس���جل  الالعبني  من 

لنب س���المة فهد املضيان هدفان 
وسعد السويدان هدف ولفريق 

بوسليمان عبداهلل اإلبراهيم.
من جانبه قال املنسق العام في 
اللجنة املنظمة م.عبداهلل اخلالدي 
ان ما يجعل قوة املنافسة تزداد 
يوما بعد يوم هو إصرار الفرق 
على احلصول على كل اجلوائز 
وليس املرك���ز األول فقط كون 
اللجنة املنظمة وضعت جائزة 
للهداف وأحس���ن العب وأفضل 

حارس ما جعل كل العبي الفريق 
يقدمون كل ما لديهم. 

الفرق  وش���كر اخلالدي كل 
املشاركة على تعاملها املميز مع 
اللجنة املنظمة واحلكام وحرصها 

على إجناح الدورة.
ودع���ا اخلال���دي اجلماهير 
للحضور يوم غد ملشاهدة املباراة 
النهائية والتي ستشهد العديد من 
املفاجآت والتي سيكشف عنها 

يوم غد.

محمد عيسى االستعداد ملباريات 
األدوار النهائية وايضا املباريات 
التي سيشهدها  االستعراضية 
اليوم اخلتامي للبطولة والتي 
العربي  ب���ني جن���وم  جتم���ع 
والقادسية والفنانني واجلميع 
اب���دى اس���تعداده للحض���ور 
واملش���اركة في البطولة ملا لها 

من مكانة كبيرة السيما انها تقام 
تخليدا لذكرى ش���هداء الكويت 
األب���رار والذين قدم���وا الغالي 

والنفيس خلدمة الوطن.
من جهته كشف رئيس اللجنة 
املنظمة حسني دشتي ان الشيخ 
طالل الفهد يولي بطولة اجلابرية 
التي تقام حتت رعايته اهتماما 

املباراة  كبيرا، مؤكدا حضوره 
النهائية لتك���رمي الفائز، كذلك 
سيقوم بتكرمي الفائز في بطولة 
ركالت الترجيح التي تقام للفئات 
السنية من مواليد 97 تشجيعا 
ملواهبهم وهو دور حترص ادارة 
جمعية اجلابرية على تأصيله في 

نفوس الالعبني الصغار.

انضمت فرق بالروزا وفونو 
الوهيب  والشهيد عبداللطيف 
واخلليج للكاب����الت الى قائمة 
املتأهل�����ني ال������ى دور ال����� 16 
في منافس����ات دورة الش����ايع 
الرمضانية لكرة القدم واملقامة 
حاليا على صالة نادي كاظمة 

الرياضي.
فف����ي املب����اراة األولى جنح 
بالروزا في حجز بطاقة التأهل 
بعد تغلبه على فريق املرحوم 
اجلابر 3-2 في مباراة متكافئة 
املس����توى تقاس����م الفريق����ان 
ش����وطيها وظهرت الندية على 
الفريق����ان وجنح طالل  العبي 
عطية في تسجيل 3 أهداف في 
مرمى اجلابر منها الهدف الثاني 
من تس����ديدة من مسافة بعيدة 
ليسجل أجمل اهداف الدورة حتى 
اآلن في حني سجل هدفي اجلابر 
جمال املطيري وفهد الس����هلي، 
وكان بالروزا معتمدا في هجماته 
على حت����ركات ط����الل عطية 
ومحس����ن محمد وحمود عقاب 
وجنحوا في فرض سيطرتهم في 
الشوط االول لكن فريق املرحوم 

اجلابر حاول في الشوط الثاني 
إدراك التع����ادل واالقتراب منه 
وجنح ف����ي التقدم بهدفني لكن 
طالل عطية كانت له األسبقية 
في تسجيل هدف احلسم الذي 
خرج به الفريق فائزا بفارق هذا 

الهدف.
وفي املب����اراة الثانية تأهل 
فونو بع����د فوزه على ديوانية 
التركي 3-1 في مباراة كان فونو 
الفريق األفضل واألكثر نشاطا 
واعتمد في حتركاته على سامح 
صالح ومحم����ود جالل ووليد 
عودة في املقابل ضغط الفريق 
الترك����ي هجوميا في  ديوانية 
الشوط الثاني لكن احلظ عاندهم 

في الفرص التي الحت لهم.
س����جل اهداف فونو إسالم 
حسني وس����امح صالح ومحمد 
جالل في حني سجل هدف ديوانية 
الوحي����د عبدالعزيز  الترك����ي 

بوراشد.
وبهذه النتيجة يلتقي فريقا 

فونو وبالروزا في دور ال� 16.
اتس����مت ركالت  في ح����ني 
الترجي����ح الى فريق الش����هيد 

عبداللطيف الوهيب بعد إقصائه 
فريق الشهيد فهد األحمد 0-3 
في مباراة انتهى وقتها األصلي 
بالتعادل السلبي وشهدت تألقا 
الالعبني املصريني  واضحا من 
بفريق الشهيد فهد األحمد وهم 
املعت����ز باهلل ومحمد رش����دي 
ووحي����د عبدالناصر ورمضان 
غريب، ف����ي املقابل ظهر فريق 
الوهيب متجانس����ا ونشطا في 
حتركاته عن طريق علي البرايز 
وجاسم الدخيل ومرزوق زكي 
وعاندهم احلظ في كل الفرص 
التي الحت لهم ليحتكموا بالنهاية 
الى ركالت الترجيح التي جنح 
فيها حارس عبداللطيف الوهيب 
اش����رف مصطفى في التصدي 
لركلتي فريق فهد األحمد ليضمن 
لفريقه الفوز بعد ان سدد مرزوق 
زكي واحلارس اشرف مصطفى 

ركلتي فريقهما.
وبذلك ضرب فريق الشهيد 
عبداللطيف الوهيب موعدا ملالقاة 
الذي أطاح  اخلليج للكاب����الت 
بفريق املرحوم حسني اسيري 
2-1 في لقاء شهد ندية وحماسا 

وظلت النتيجة معلقة الى ان طرد 
العب املرحوم حس����ني اسيري 
محمد علي جمال ليستغل اخلليج 
للكابالت النقص العددي وينجح 
في تسجيل هدفني متتاليني عن 
طريق حمد حيات بعدها قلص 
عباس شمسيان الفارق بتسجيله 
هدف أحيا به آم����ال فريقه في 
ادراك التع����ادل لكن الوقت لم 
املباراة  يسعف فريقه لتنتهي 
بفوز اخلليج للكابالت وتأهله 

لدور ال� 16.
وتق����ام الي����وم 4 مباريات 
حي����ث يلتقي جريدة الش����اهد 
مع ڤيتو، وديوانية احلمر مع 
نظارات احلسن، واملرحوم محمد 
العبدالهادي مع نادي الساملية، 

والندروڤر مع رجا سليم.

براعم السالمية أطاحوا بكاظمة

وأسفرت نتائج بطولة البراعم 
عن فوز الس����املية على كاظمة 
3-0، والكندري على القادسية 
3-2 بركالت الترجيح، والكويت 
على ش����يرمان 1-0، والعمالقة 

على الغدير 1-2.

بوحمد: دورة متميزة
أشاد جنم القادسية واملنتخب الوطني السابق سعود 
بوحمد بدورة الشايع والتي اعتبرها من الدورات املتميزة 
التي جتمع شباب الكويت في منافسة قوية ومتميزة كما 
تضم الى جانب الدورة الرئيسية بطولتني للبراعم واملناطق 

لتكون دورة شاملة تخدم جميع املستويات.
وقال بوحمد انه الحظ وجود العبني محترفني بكثرة في 
اآلونة األخيرة في الدورات املقامة حاليا وهذا ما يرفضه من 
وجهة نظرة خاصة ان الدورات الرمضانية لها خصوصية 

منذ نشأتها مبشاركة الالعبني احملليني.
وق����ال انه اذا كانت مش����اركة احملترفني ضرورية فإنه 

يفضل ان يكون بكل فريق العب او اثنان محترفان.
وقال بوحم����د ان خبرة القائمني عل����ى تنظيم الدورة 
وراء جناحها ألنهم اش����خاص يعرفون طري���ق النج��اح 

جي��دا.


