
الجمعة 27 اغسطس 2010   45رياضة
الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

بدر البذالي يسلم الكأس لقائد فريق علي العنزي فريق الشامية والشويخ متوجاً بكأس الدورة

النائب حسني احلريتي ومحمد العبيان مع فريق إسبانيا بطل الدورة

أحد الالعبني يصوب على املرمى احملامي أحمد الشحومي وناصر صالح يصافحان الالعبني قبل املباراة

أحد الالعبني يحاول ابعاد الكرةسباق على الكرة بني الالعبني

جانب من سحب قرعة البطولة

العنزي يفوز بلقب دورة البذالي الشامية والشويخ بطل دورة الجمعيات

إسبانيا بطاًل لكأس جمعية سلوى 

أحرز فريق »علي العنزي« كأس دورة املرحوم 
عبيد مبارك البذالي الرمضانية الثانية لكرة القدم 
بعدما تغلب ف����ي املباراة النهائية على فريق »علي 
سبالن« في الركالت الترجيحية بعد تعادل الفريقني 
بنتيجة هدفني لكل منهما وذلك باختتام البطولة التي 
أقيمت منافساتها على مالعب الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في منطقة الصليبخات وس����ط حضور 
جماهيري ومشاركة 64 فريقا، وأحرز عبداحملسن 
رزاق جائ����زة أفضل العب في الدورة، بينما حصل 
ابراهيم عربود البذال����ي على جائزة أفضل حارس 
مرمى، ومت السحب على عدة جوائز للجمهور وفي 
اخلتام قام راعي البطولة بدر البذالي بتسليم الكؤوس 
وامليداليات للفريقني األول والثاني الى جانب اجلوائز 
التش����جيعية ومت تكرمي موقع البذالي اإللكتروني 

وفيصل املوعد رئيس مخفر الصليبخات واحلكمني 
ثامر عناد ومبارك البذالي واملدرب ماهر الش����مري 
واملعل����ق الدولي حامد كميل، وأعلن بدر البذالي ان 
الدورة ستكون سنوية في رمضان، مبنيا انه سيسعى 
لتكون كل دورة أفضل من س����ابقتها، مقدما الشكر 
اجلزيل لكل من قام بإجناح الدورة، وقال ان الدورة 
حققت أهدافها املنشودة بإحياء ذكرى والده، رحمه 
اهلل، إضافة لتشجيع الشباب الكويتي على ممارسة 
رياضة كرة القدم خصوصا أبناء منطقتي الصليبخات 
والدوحة، يذكر ان مباريات البطولة استمرت بواقع 
8 مباري����ات يوميا موزعة على ملعبني ووفق نظام 
خ����روج املغلوب وتواصلت على مدى 10 أيام حتت 
إش����راف حكام دوليني وعلى مالعب الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.

اختتمت منافسات الدورة الرمضانية الثامنة 
والت���ي نظمها احت���اد اجلمعي���ات التعاونية 
حتت رعاية وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكندري بتتويج فريق جمعية 
الشامية والش���ويخ بلقب البطولة بعد تغلبه 
في املباراة النهائي���ة على فريق جمعية الرقة 
بركالت الترجيح 3 � 1 بعد انتهاء الوقت االصلي 
بالتع���ادل بهدفني لكل فريق حيث جنح الفائز 
في ادراك التعادل خالل الوقت االصلي بعد ان 

كان متأخرا بهدفني.
وسبق اللقاء اخلتامي مباراة استعراضية بني 
رؤساء اجلمعيات التعاونية وفريق االعالميني 
حيث متكن رؤساء اجلمعيات من حتقيق الفوز 

بثالثة اهداف مقابل هدفني.

وشهد حفل اخلتام حضورا كبيرا من رؤساء 
اجلمعيات التعاونية وحشدا جماهيريا كبيرا 
امتألت بهم مدرجات صالة نادي التضامن تقدمهم 
محمد الكندري وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعم���ل راعي الدورة ود.حس���ني الدويهيس 
رئيس احتاد اجلمعيات واملهندس عبدالهادي 
احلويلة رئيس جمعية الرقة التعاونية. ومن 
جانبه قال بدر حمود الردعان مدير عام احتاد 
اجلمعيات � رئيس فرع اللجنة املنظمة: »دورة 
هذا العام مختلفة عن الدورات السابقة، حيث 
درسنا السلبيات وتالفيناها، وأخذنا االيجابيات 
فعززناها، وه���ذا الفضل يعود جلهود اعضاء 
اللجنة املنظمة بهذه الدورة والوقفة الصادقة 

من اعضاء احتاد اجلمعيات«.

توج فريق اسبانيا بطال لبطولة جمعية سلوى 
التعاونية السادسة عشرة لكرة القدم بعد فوزه في 
املباراة النهائية على فريق أملانيا بثنائية نظيفة 

سجلها بدر الشنيتير وخالد الشنيتير.
وكانت البطولة قد انطلقت في الس���ادس من 
شهر رمضان مبش���اركة 32 فريقا، وأقيمت على 
ملعب مدرسة املغيرة بن نوفل. وقام راعي البطولة 
النائب حسني احلريتي بتسليم الكأس وامليداليات 
للفريقني باإلضافة الى تسليمهما املكافآت املالية 

املخصصة لصاحبي املركزين االول والثاني.
من جانبه شكر النائب حسني احلريتي رئيس 
واعضاء جمعية سلوى التعاونية على هذه البادرة، 
متمنيا ان يس���تمروا في إقامة مثل هذه األنشطة 
الرياضية واالجتماعية، مؤكدا انه س���يكون اول 

من يدعمهم ويش���جعهم في كل عمل يقومون به 
ملصلحة الشباب والرياضة.

وأثن���ى رئيس مجلس ادارة جمعية س���لوى 
محمد العبيان على اللجن���ة التنظيمية والفرق 
املش���اركة اللتزامهم باألخالق والروح الرياضية 
العالية منذ بداية البطولة وحتى نهايتها، مؤكدا 
ان الهدف الرئيسي من هذه البطولة هو حتقيق 
الترابط الرياضي واالجتماعي بني الشباب من ابناء 

منطقة سلوى او من املناطق األخرى.
وأكد ان مجلس االدارة لن يتوقف عند هذا احلد 
فقط، بل سيس���تمر في إقامة مثل هذه األنشطة 
الرياضية واالجتماعية والثقافية الهادفة مرتني 
كل سنة وليس مرة واحدة فقط في شهر رمضان 

الفضيل.

4 مباريات في نصف نهائي بطولة الشحومي لليد
تقام مساء اليوم مباريات الدور نصف النهائي 
من بطولة احملامي احمد الش���حومي الرمضانية 
الثانية لكرة اليد على صالة الش���هيد فهد االحمد 
مبنطقة الدعية وتقام يوم غ���د املباراة النهائية 
برعاي���ة وحضور نائب رئي���س مجلس الوزراء 

للشؤون االقتصادية الشيخ احمد الفهد.
ويلتقي في مباريات اليوم الفرق االربع الفائزة 
من الدور ربع النهائي والتي اقيمت مبارياتها مساء 
يوم امس حيث يلتقي ف���ي املباراة االولى الفائز 
من لقاء املرحوم ش���اكر فره���ود ونادي الكويت 
وضم فريق املرحوم ش���اكر فرهود يوسف نايف 
ومحمد مجبل وجابر العازمي وفرهود مهلي وباسل 
املطيري ومناور دهش ومتعب املطيري ومبارك 
القحطاني وحم���د الفضلي ويقود الفريق املدرب 
خلف جهيم، فيما يضم فريق الكويت مساعد علي 
ومش���اري املنصور ومحمد شناوة وفواز عباس 
وعبدالناصر احملبوب ووائل الصانع وشاكر محمد 
مع الفائز من فريق »االنباء« مع فريق امت سبورتنغ 
ويضم فريق »األنباء« العبي الفريق االول بنادي 
الكويت الدوليني احمد الفرحان ومحمد الغربللي 
وعبدالرحمن البالول ومشعل عباس وجاسم محمد 
وسلمان دشتي وعبداهلل اخلميس، فيما يضم فريق 
امت سبورتنغ قائد النادي العربي السابق صالح 
انس وشقيقه قائد نادي الفحيحيل السابق سالم 

انس وفهد ربيع وضاري العريفان ووليد البرك 
والعب الكويت عبداهلل الغربللي، فيما يلعب في 
اللقاء الثاني الفائز من مباراة املجموعة القانونية 
مع عيال بوعلي الذي يضم مشرف املنتخب الوطني 
حس���ن صالح وحارس املرمى علي حسن وسعد 
الرش���يدي واحمد سالم وشجاع حسام ويوسف 
الفيلكاوي وس���عود س���ليم ومحمد عبداللطيف 
ومحمد راشد وجميعهم من العبي نادي التضامن، 
فيما يضم فريق املجموعة القانونية هادي نصير 
ونصير نصير وصالح املوس���وي والعبي نادي 
القادس���ية حمد الرشيدي وعلي احلداد وعبداهلل 
احلداد وعبداهلل نصير وناصر بو خضرة وباقر 

خريبط وطالل فيروز.
مع الفائز من مباراة فريق املرحوم عبداهلل نشمي 
مع البركة ويضم فريق املرحوم عبداهلل نش���مي 
كوكبة رائعة من النج���وم ابرزهم قائد املنتخب 
الوطني الس���ابق سعد العازمي وفيصل العازمي 
وعبدالرحمن نشمي وسعد السالم وحسني دشتي 
والعبي نادي الشباب علي البلوشي وسعد عبدالقادر 

ومشعل هداج ويوسف شاهني ومبارك راضي.
فيما يضم فريق البركة تركي اخلالدي ومهدي 
القالف ومشاري العتيبي وفهد الهاجري وهيثم 
الرش���يدي ومحمد فالح ومحم���د حمدان واحمد 

الكندري وعلي اشكناني.

النهائي غدًا تحت رعاية وحضور الفهد في صالة الشهيد

 الفراعنة وجابر األحمد في نهائي »النصر الرياضي«

واص����ل فريقا جابر األحم����د والفراعنة 
تألقهما في النس����خة األولى لدورة النصر 
الرياضي املقامة على مالعب مشرف وذلك 
بعد تغلبهما على التسهيالت وفريق بوحمود 

على التوالي في الدور قبل النهائي. 
وشهدت مباراة الفراعنة وبوحمود ندية 
كبيرة من الفريقني وان كان الفراعنة الطرف 
األخطر واألكثر سيطرة على الكرة حلسن 
انتشار العبيه داخل امللعب وإصرارهم على 

الوصول للمرمى بشتى الطرق. 
وتفوق فريق الفراعنة في اللعب بلمسة 
واحدة والتسديد على املرمى من كل االجتاهات 

ليفرض إيقاعه على فريق بوحمود الذي جلأ 
العبوه الى سالح الهجوم املرتد الستغالل 
تقدم العبي الفراعن����ة الى األمام في أغلب 

فترات املباراة. 
ولعب حارس الفراعنة دورا كبيرا في فوز 
فريقه بتصديه للكثير من الكرات ليحافظ 

على تقدم فريقه. 
أما بوحمود فلم يكن يستحق اخلروج 
بعد املستويات الكبيرة التي قدمها في كل 

مبارياته وأبرزها أمام الفراعنة. 
وفي مباراة ثانية حفلت باإلثارة متكن 
فري����ق جابر األحم����د من إيق����اف مغامرة 

التجاري����ة 3-2 عبر ركالت  التس����هيالت 
الترجيح بعدما انتهى الوقت األصلي للمباراة 

بالتعادل السلبي.
وسيطر األداء الدفاعي على تلك املباراة 
في ظل حتفظ الفريقني وتخوف كل طرف 
من اخلسارة التي س����تحرمه من مواصلة 

مشواره بنجاح نحو األدوار النهائية. 
وكان التسهيالت قريبا من خطف هدف 
الف����وز في الكثير من الفرص في الش����وط 
الثاني اال ان عامل التوفيق حرم العبيه من 

حتقيق هدفهم املنشود. 
أما فريق جابر األحمد فتفوق العبوه في 

اجلانب الدفاعي ومتكنوا من إيقاف زحف 
التسهيالت الى مرماهم. 

من جانبه أش����اد عضو اللجنة املنظمة 
عطا اهلل العنزي بالفرق املشاركة من حيث 
االلتزام بامللعب واألخالق الرياضية باحترام 
قرارات احلكام وأثنى العنزي على الشركات 
الراعية مثل مستشفى األمومة الذي يوفر 
يوميا سيارة إسعاف للتعامل مع أي طارئ 
من إصابة الالعبني وايضا ش����ركة السور 
لتوزيع الوقود بتوفي����ر اجلوائز اليومية 
التي توزع على اجلمهور سواء باملشاركة 

باأللعاب اليومية او بالسحب اليومي.

افتتاح دورة الفنار الرمضانية

افتتحت دورة الفنار الرمضانية الرابعة للمواقع االلكترونية 
على مركز شباب الفيحاء حتت رعاية الشيخ منر فهد الصباح، 
مبش���اركة 32 موقعا الكترونيا وبنظام خروج املغلوب. وقد 
سحبت قرعة البطولة، ومت تقس���يم الفرق الى مجموعتني، 
وعبرت مديرة موقع الفنار سعاد يوسف عن شكرها لراعي 
البطولة الش���يخ منر فهد الصباح مق���درة ومثمنة دوره في 
دعم القطاع الشبابي الكويتي، وبينت مدى قوة املنافسة بني 

املجموعتني، وسعادتها باالقبال اجلماهيري.
بدوره، تقدم مدير البطولة عيد الشمري بالشكر الى الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ممثلة بقطاع مراكز الشباب جاسم 
يعقوب، وعبداهلل عبدالرس���ول، على املس���اهمة في اجناح 
البطولة الشبابية ودعم الكوادر الكويتية، وكذلك شكر صقر 
بن علي وادارة مركز ش���باب الفيحاء على حس���ن تعاونهم 

إلجناح البطولة.


