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انفراد في املرمى وفرصة للتسجيل

تصويبة قوية من أحد الالعبني جتاه املرمى

الزميل حامد العمران وعبدالرحيم العوضي يتوسطان الفائزين بالبطولة

منافسة قوية بني الالعبني في نصف النهائي

انطالقة قوية إلى مرمى اخلصم

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

»الوطنية« يواجه »بي إم دبليو« في ربع نهائي »الشايع«

تتواص���ل اليوم منافس���ات 
دورة الش���ايع الرمضانية لكرة 
الصاالت بانطالق مباريات دور 
ال� 8 بإقامة مباراتني يلتقي في 
األولى فريق بي إم دبليو مع حامل 
اللقب الوطنية لالتصاالت وفي 
املباراة الثانية يتواجه فريق فونو 
مع اخلليج للكابالت وذلك ضمن 
منافسات املجموعة االولى للدورة، 
ويتقابل الفائزان في الدور نصف 

النهائي.
ف���ي املباراة األولى يس���عى 

الوطنية حامل اللقب الى مواصلة 
انتصاراته واحملافظة على لقبه 
بعد ان قدم نتائج قوية معتمدا 
على محترفيه املصريني إسالم 
محم���د وأمين إبراهي���م واحمد 
يس���ري ومحمد عاش���ور، في 
حني يحاول بي إم دبليو بقيادة 
الهولن���دي جيرم���ن واإليراني 
بخاري مواصلة عروضها القوية 
التي أمتعت جماهير دورة الشايع 
التي تنتظر لقاء قويا يجمع بني 
اخلبرتني املصرية واإليرانية في 

كرة الصاالت خاصة ان الفريق 
الفائز سيكون مرشحا بقوة لنيل 

اللقب.
وفي املباراة الثانية يصطدم 
فريق فونو باخلليج للكابالت في 
لقاء صعب للغاية حيث يسعى 
الى تخطي عقبة اخلليج  فونو 
الذي يضم مجموعة من الالعبني 
فه���د الفرهود وفه���د الطريجي 
وحم���د حيات وس���عود املرطة 
وعبدالرحمن الوادي والبرازيلي 
االدنييو وهؤالء اثبتوا وجودهم 

بعروضهم القوية في الدورة، في 
املقابل يتطلع فريق فونو بقيادة 
احملترفني املصريني الى مواصلة 
املربع  الى  انطالقاته والوصول 

الذهبي.
وقد أسفرت مباريات املرحلة 
قبل االخيرة لدور ال� 16 عن تأهل 
فريق املرحوم احمد بن حسني 
الرومي بعد ف���وزه على فريق 
املرح���وم احمد ارت���ي 5-0 في 
لقاء قوي ومثير من جانب فريق 
املرحوم احمد بن حسني الرومي 

الذي هاجم من���ذ بداية املباراة 
بقوة ع���ن طريق علي الصراف 
ووائل عبداملنعم واحمد الرومي 
الغريب وهددوا مرمى  وفيصل 
فريق ارتي اكثر من مرة بعد ان 
استحوذوا على الكرة وترجموا 
ذلك الى تس���جيل 5 أهداف عن 
طريق سالم املكيمي هدفني وعلي 
الص���راف ومدحت ثابت واحمد 
الرومي هدفا ل���كل منهما وكان 
في إم���كان فريق املرحوم احمد 
بن حسني الرومي زيادة غلته من 

األهداف في الفرص التي الحت 
له عن طريق احمد الرومي الذي 

أضاع أكثر من هدف مؤكد.
الثانية تأهل  املب���اراة  وفي 
فريق املرح���وم رجب بصعوبة 
الى دور ال� 8 بعد تغلبه على فريق 
التسهيالت 3-2 سجل للفائز رضا 
نادري هدفا وإسماعيل عظيمي 
هدفا، في حني سجل للتسهيالت 

تامر السيد ومصطفى نادر.
وجاءت املباراة في الش���وط 
األول ملصلح���ة فريق املرحوم 

رجب معتمدا على خبرة العبيه 
اإليرانيني حسن كرميي واسماعيل 
عظيمي وامير غالمي ورضا نادري، 
وجنحوا في التقدم خالل الشوط 
األول لكن فريق التسهيالت جنح 
في الش���وط الثاني في تقليص 
الوقت لم يسعفهم  الفارق لكن 

في إدراك التعادل.

براعم كاظمة إلى النهائي

جنح براعم كاظمة في التأهل 
الى نهائ���ي بطولة البراعم بعد 

تغلبهم على الكندري 1-0 سجله 
خالد صالح مثل فريق الكندري: 
يوسف الكندري )حارس( غياث 
الكندري وبدر  محمد وعبداهلل 
الكندري ومشعل هاني وهاشم 
الكن���دري وم���روان مصطفى 
وعبداهلل محمد في حني مثل فريق 
كاظمة: خليفة الشطي )حارس( 
القالف وبدر جاسم  ويوس���ف 
وطالل وليد وخالد صالح وفيصل 
الطراروة واحمد البنوان وفيصل 

الهندي وعبداهلل الفهد.

فونو يسعى لإلطاحة بالخليج للكابالت اليوم

الشايع: منافسة شرسة

لقطات من الدورة

أكد هش����ام الشايع رئيس الدورة أن املنافسات دخلت مراحلها احلاسمة بعد تأهل 8 
فرق تتنافس على لقب الدورة في نسختها الثانية عشرة التي شهدت ألول مرة منافسة 
قوية ومثيرة بني الفرق حيث من الصعب التكهن من س����يفوز باللقب هذا العام بعد ان 
ضمت الفرق محترفني مصريني وايرانيني ورومانيني وبرازيليني وهولنديني. وقال هشام 
الش����ايع ان بطولة البراعم ش����هدت ايضا منافسة قوية بني الفرق على اللقب ويكفي ان 
هناك فرقا جنحت في إقصاء أندية مشاركة في الدورة. وأشار هشام الشايع الى ان ادارة 
الدورة جتري اس����تعداداتها إلقامة املباراة االس����تعراضية التي جتمع منتخب مصر مع 

نظيره اإليراني في حدث رياضي يقام ألول مرة على مستوى الدورات.

قام هشام الشايع رئيس الدورة بتسليم اجلوائز على اجلماهير التي حضرت 
وذلك من خالل السحب اليومي الذي يقام عقب املباريات.

انضم الى اس��توديو حتليل الش��ايع العب العربي مبارك البلوشي والذي يذاع عبر 
قناة سكوب مباشرة ويقدمه املذيع بداح السهلي.

حرص فريق املرحوم احمد بن حسني الرومي على متابعة لقاء التسهيالت مع 
فريق املرحوم رجب خاصة ان فريق الرومي سيلتقي مع الفريق الفائز.

الفجر ُيقصي العالمي ويتأهل في »الحساوي«

عل���ى مجري���ات اللعب ولكن 
احلصان االسود فاز بالركالت 

الترجيحية.

وشكر فريد جميع الشركات 
الراع����ي  الراعي����ة وخصوص����ا 
الرس����مي للدورة شركة الشراع 
الدارة املش����اريع على مساهمتها 
الفعالة في اجناح الدورة متمنيا 
أن تكون الدورة حققت اهدافها من 
خالل تخليد ذكرى أسماء الشهداء 

واألسرى.

فوزي توق���ع اجلميع خروج 
فريق احلصان االس���ود بعد 
اختالف ادائه وسيطرة السراية 

ان مباراة اليوم االس���تعراضية 
سيلتقي خاللها قدامى األزرق ودار 
معرفي باالضافة إلى فريقني من 
اقوى الفرق بالدورات الرمضانية 
فما على اجلمه���ور إال احلضور 
واالس���تمتاع بأنش���طة النهائي 
والذي س���تكون به أيضا جوائز 

قيمة للجمهور.

وف���ي املب���اراة الثالثة بني 
احلصان االسود بقيادة هاني 
الصقر والس���راية بقيادة فهد 

بالدورة للشهداء واألسرى تخليدا 
لذكراهم والذين لن ننساهم.

وأض���اف فري���د أن ال���دورة 
شهدت حضورا جماهيريا كبيرا 
على ملعب الس���رة وهو ما القى 
استحسان الفرق بسبب أرضية 
امللع���ب املتميزة التي س���اهمت 
ارتف���اع املس���توى مضيفا  في 

ش���هدت مباري���ات دورة 
احلس���اوي مفاج���آت غريبة 
وعجيبة حيث خرجت العديد 
من الفرق املرشحة بسبب نقص 
العبيها األساسيني واشتراكهم 
في دورات أخرى ومنها فريق 
الفج���ر التي تزامن لقاؤها مع 
فريق العامل���ي القوي في آخر 
مباريات دور ال� 16 مع لقائها في 
نهائي دورة اجلابرية مما اضطر 
عبداللطيف احلس���اوي جنم 
فريق الفجر الى تقسيم الفريق 
للعب في الدورتني واالستعانة 
بخبرة عمر وعصام احلساوي 
واقتنص الفجر بطولة اجلابرية 
وتخطى فري���ق العاملي 3-5. 
وكانت املباراة األولى بني فريق 
املرحوم علي النجار واملرحوم 
رجب قد شهدت قمة التنافس 
الهجم���ات واضاعة  وتب���ادل 
الفرص ومتكن فريق املرحوم 
رج���ب من الف���وز بالضربات 

الترجيحية.
وفي املباراة الثانية بني فريق 
الفجر وفريق العاملي كاد فريق 
الفجر يدفع ثمن نقص العبيه 
ابناء  االساس���يني لوال خبرة 
احلساوي ومهارات احمد التركي 
ال���ذي كان ف���ي افضل حاالته 

ليفوز الفجر 5-3 ويتأهل.

الي����وم دورة معرفي  تختتم 
القدم  الرمضانية اخلامسة لكرة 
أبناء عبدالرس����ول  حتت رعاية 
معرفي وسيكون احلفل اخلتامي 
في العاشرة مساء على مركز السرة 
التاب����ع للهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة، وس����تجمع املباراة 
اخلتامية فريقي الش����هيدة سناء 
الفودري والشهيد احمد عبدالهادي 
وستسبق املباراة النهائية مباراة 
استعراضية بني دار معرفي وقدامى 

منتخبنا الوطني. 
وقد وصل الشهيد عبدالهادي 
إلى املباراة النهائية بعد ان تغلب 
على األسير ياسر احلشاش بهدف 
نظيف بينما وصل فريق الشهيدة 
سناء بشق االنفس بعد ان ابتسمت 
الترجيح على حساب  له ركالت 
الشهيد ميثم املولي 2-0 علما ان 
الوقت األصل����ي انتهي بالتعادل 

.1-1
من جانبه قال رئيس اللجنة 
اإلعالمية فريد علي ان املباريات 
شهدت منافسة قوية وإثارة طوال 
الفترة السابقة حتى ان الفرق لم 
حتسم تأهلها إال في املباراة األخيرة 
ألن نظام الدورة هذا املوسم كان 
مختلفا عن طري����ق املجموعات 
مش����يرا الى أن اللجن����ة املنظمة 
اصرت على أن تكون أسماء الفرق 

فايز وذياب أبطال »النجوم الرمضانية« لإلسكواش 

وكل من ساهم في اجناحها من 
الرعاة املشاركني وكذلك جميع 

الالعبني«.

لعبة االسكواش بنادي الكويت 
الزميل حامد العمران ومحمود 
الفني للبطولة  اجلزاف مدير 

الشكر اخلاص لرئيس نادي 
الكوي���ت عبدالعزيز املرزوق 
لدعمه ورعايته للبطولة ومدير 

ملشاركني جدد وذلك دليل واضح 
على متيزنا«.

واض���اف العوضي: نوجه 

النجوم  اختتمت بطول���ة 
الرمضانية لإلسكواش أمس 
األول انش���طتها في مباريات 
أقيمت على مالعب نادي الكويت 
وأس���فرت عن فوز فالح فايز 
باملركز األول على سالم فايز 
)3-2( ع���ن فئ���ة احملترفني 
وجاسم ذياب على معن بركات 

)3-0( عن فئة الهواة. 
وانطلق���ت البطولة في ال� 
25 من أغس���طس وش���هدت 
إقباال هائال من محبي رياضة 
اإلسكواش سواء من الهواة أو 
احملترفني، وقد تنافس الالعبون 
من الفئتني على مدى 5 أيام في 

أجواء من احلماسة واملتعة.
ومن جانبه، صرح رئيس 
اللجن���ة املنظم���ة العليا عبد 
الرحيم العوضي قائال: »انطلقت 
الرمضانية  النج���وم  بطولة 
الع���ام املاضي عل���ى مالعب 
احتاد االسكواش وكان جناحها 
دافعا الس���تمراريتها خاصة 
مع كون ش���هر رمضان فترة 
مناسبة إلقامة أنشطة رياضية 
مختلفة. وق���د القت البطولة 
الكثير من هواة  استحس���ان 
ومحترفي رياضة اإلسكواش 
والحظنا عودة وجوه تألقت 
العام املاضي مع إقبال كثيف 

الفودري وهادي في نهائي »معرفي« اليوم

تسليم اجلوائز في ختام الدورة

»تعاونية بيان« كرمت الفرق المشاركة 
في دورتها الرمضانية

حارس مرمى، باإلضافة إلى تكرمي 
الذين ش���اركوا  الالعبني  قدامى 
في الدورة وهم بدر حجي وبدر 
املريفع وحس���ني املكيمي وحمد 

بنيان وعبداهلل إبراهيم.
وتاب���ع البرج���س: مت تكرمي 
احلكام املشاركني في الدورة وهم 
عباس الشمري وعلي طالب ومحمد 

البلوشي ومحمد غضنفري.

املنظم���ة عماد البرجس، ان عدد 
البطولة 36  الفرق املشاركة في 
فريقا، موضحا انه مت تكرمي الفرق 
الفائزة في الدورة واحراز فريق 
)بوعوض( على املركز األول، في 
حني ح���ل فريق املرحوم )محمد 

بهبهاني( باملركز الثاني.
وأض���اف: اختير وليد محمد 
أفضل العب، وعبداهلل محمد افضل 

كرمت جمعية بيان التعاونية 
الفرق املشاركة في ختام البطولة 
الرمضانية العاشرة على التوالي 
أقيمت على  القدم والت���ي  لكرة 
العامة للش���باب  الهيئة  مالعب 

والرياضة.
اإلدارة  وقال عضو مجل���س 
ورئي���س جلن���ة اخلدم���ات في 
تعاونية بي���ان ورئيس اللجنة 


