
رياضةالثالثاء 7 سبتمبر 2010  44
الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

اإلثارة واملنافسة القوية في دورة الشايع

فريق الشهيدة سناء 
الفودري مع كأس 

دورة معرفي

فريق اخلالدية توج بطال لبطولة املناطق

الخالدية يتغلب على العديلية ويتّوج بطاًل لمناطق دورة الشايع

متكن فريق اخلالدية من احراز 
لقب بطولة املناطق لدورة الشايع 
الرمضانية لكرة الصاالت وذلك 
بعد تغلبه في املباراة النهائية على 
فريق العديلية 2-1 في لقاء اتسم 
بالندية واالثارة من كال الفريقني 
ورجحت كفة اخلالدية في فترات 
ابرز العبيه  املباراة معتمدا على 
عبداحلميد العسعوسي وابراهيم 
املوعد وعبدالس����الم حمود حيث 
جنح����وا في ترجمة س����يطرتهم 
الى هدفني سجلهما علي العربيد 
وابراهيم املوعد في حني سجل هدف 

العديلية الوحيد بدر األحمد.
وقام النائب الس����ابق فيصل 

البطولة  الشايع بتس����ليم كأس 
الى العبي  الذهبية  وامليدالي����ات 
اخلالدية في حني تس����لم العبو 
العديلية ميداليات املركز الثاني. 
وحصل عبداحلميد العسعوسي 
العب اخلالدي����ة على لقب افضل 
العب ف����ي دورة املناطق في حني 
حصل حارس فريق كيفان هاني 
املراغي على كأس افضل حارس.

ومث����ل فري����ق اخلالدي����ة كل 
العربي����د وعبداحلميد  من: علي 
العسعوسي وعبدالسالم حمود 
النشمي  واحمد اخلزمي وتوفيق 
ومشعل اجلاراهلل وابراهيم املوعد 
وعبدالرحمن احلميدان.ومثل فريق 

العديلية: ناصر املندي وبدر االحمد 
ومس����اعد احلليبي وحمد احلاي 
الوهيب واحمد عيسى  وبس����ام 

وخالد جاسم وعامر ياسر.

رجب يقصي الرومي

أسفرت نتائج اجلولة االخير من 
دور ال� 8 عن تأهل فريق املرحوم 
رجب وڤيتو ال����ى املربع الذهبي 
الذي يختتم مبارياته اليوم.وقد 
تأهل فريق املرحوم رجب بعد فوزه 
على فريق املرحوم احمد بن حسني 
الرومي 3-صفر في مباراة جاءت 
قوية، واعتمد فريق املرحوم رجب 
على العبيه االيرانيني حسن كرميي 

وامير غالمي ورضا نادري، حيث 
اعتمدوا عل����ى النزعة الهجومية 
في محاولة لفك شفرة دفاع فريق 
املرحوم احمد بن حسني الرومي 
الذي اعتمد على التأمني الدفاعي 

وسرعة التحول الى الهجوم.
وجن����ح في حتقيق ذلك خالل 
الشوط االول الذي انتهى سلبيا 
لكن تغير احلال في الشوط الثاني 
ووضح ان فري����ق املرحوم احمد 
الرومي متأثرا بغياب  بن حسني 
أبرز العبيه علي الصراف الذي لم 
يشارك في اللقاء بسبب االصابة 
ليخسر الفريق قوته الهجومية مما 
سهل من مهمة العبي فريق املرحوم 

رجب في ترجمة استحواذهم الى 3 
اهداف عن طريق رضا نادري وآية 
علي وبراك العميري. وبذلك يلتقي 
فريق املرحوم رجب مع الوطنية 

في املربع الذهبي.
وفي املباراة الثانية تأهل فريق 
ڤيتو الى املربع الذهبي اثر فوزه 
على فريق املرحوم رجا س����ليم 
3-1 لينه����ي احالمه ف����ي التأهل 
للمرب����ع الذهبي. وجاءت املباراة 
الفريقان  قوية وحماسية اعتمد 
على الهجوم املفتوح بغية احراز 
هدف مبكر وجنح العبو املرحوم 
الهجمات  رجا س����ليم في تبادل 
امام فريق ڤيت����و املدعم بالعبيه 

البرازيلي����ني دوغ����الس وڤيتور 
وااليراني هاش����ميان، واس����تمر 
الضغط الهجومي من كال الفريقني 
لكن خبرة العبي ڤيتو حس����مت 
النتيجة ملصلحتهم بعد ان متكن 
امني هاشميان من تسجيل هدفني 
وعبيد العتيبي هدفا في حني سجل 
هدف فريق رجا س����ليم الوحيد 

صالح فؤاد.

تحديد النهائي

يتح����دد اليوم طرف����ا املباراة 
النهائية حيث سيقام اياب الدور 
قبل النهائي للدورة حيث يلتقي 
الوطنية م����ع رجب واخلليج مع 

ڤيتو. ففي املباراة االولى يسعى 
الوطنية حامل اللقب الى احملافظة 
على انتصارات���ه ولقبه بعد ان 
قدم عروضا قوية بقيادة العبيه 
املصري���ني جهاد عرف���ة ومحمد 
عاش���ور واس���الم محمد واحمد 
يسري وامين ابراهيم واسماعيل 
دشتي، حيث جنحوا في الوصول 
الى املرب���ع الذهبي بعد االطاحة 
بفرق قوية لكنه���م يصطدمون 
اليوم مع فري���ق املرحوم رجب 
الذي يضم مجموعة من الالعبني 
االيرانيني اصحاب املهارة العالية 
في كرة الصاالت حس���ن كرميي 
واسماعيل عظيمي ورضا نادري، 

لذا يتوقع ان تكون املباراة قوية 
الفريقني.  وحماسية نظرا لقوة 
وفي املباراة الثانية والتي ال تقل 
أهمية عن االولى، يلتقي اخلليج 
للكابالت مع فريق ڤيتو في لقاء 
يتوقع ان يكون مثيرا ايضا حيث 
يسعى اخلليج للكابالت الذي يضم 
العبه البرازيلي االدنييو وزمالءه 
احملليني الى مواصلة انتصاراتهم 
في الدورة والوصول الى املباراة 
النهائية لكنهم يواجهون فريق 
ڤيتو الق���وي ال���ذي يعتمد في 
تشكيله على خليط من الالعبني 
احملليني والبرازيليني دوغالس 

وڤيتور.

الشهيدة سناء الفودري تتوّج في دورة  معرفي

حقق فريق الش����هيدة س����ناء 
الف����ودري لق����ب دورة معرف����ي 
القدم  الرمضانية اخلامسة لكرة 
أبناء عبدالرس����ول  حتت رعاية 
معرفي بع����د فوزه عل����ى فريق 
الشهيد احمد عبدالهادي في املباراة 
النهائية بهدف دون رد وشهد اليوم 
اخلتامي مباراة استعراضية بني 
جنوم قدامى األزرق مع دار معرفي 
انتهت بفوز األزرق 3-0 الذي مثله 
سعود بوحمد وحمد بوحمد وسامي 
احلشاش واسامة حسني وطارق 
اجلالهمة ومحمد كرم واحمد عسكر 
وخالد الشريدة بينما قاد فريق دار 

معرفي رضا معرفي. 
ووصل الشهيد عبدالهادي إلى 
املباراة النهائية بعد ان تغلب على 
األسير ياسر احلشاش بهدف نظيف 
بينما وصل فريق الشهيدة سناء 
بشق األنفس بعد ان ابتسمت له 
ركالت الترجيح على حساب الشهيد 
ميثم املولى 2-0 علما ان الوقت 

األصلي انتهى بالتعادل 1-1.
وكانت املباراة النهائية متقاربة 
املس����توى ب����ني الفريق����ني إال أن 
الفودري حسمها من تسديدة قوية 
ال تصد وال ترد من وسط امللعب 
في الشوط األول وحافظ على هذا 
الهدف حتى نهاية املباراة الذي كان 

م����ن اللجنة املنظم����ة التي قامت 
بتوزيع العديد من اجلوائز على 
اجلماهير احلاضرة وقامت بتكرمي 

أهالي الشهداء أيضا.
وشكر رئيس اللجنة املنظمة 

به فري����ق عبدالهادي هو األفضل 
وأضاع العديد من الفرص.

وكان احلف����ل اخلتامي مليئا 
التش����جيع  باملفاجآت حيث كان 
حاضرا من قبل املشجعني وكذلك 

داود معرف����ي قدامى األزرق على 
حضورهم وكذل����ك دار معرفي، 
مش����يرا الى أنهم ف����ي كل دورة 
عودونا على احلضور وأصبحوا 

مبنزلة رمز من رموز الدورة.

وقال معرفي ان الدورة شهدت 
منافس���ات قوية وإثارة طوال 
الفترة الس���ابقة حتى ان الفرق 
لم حتسم تأهلها إال في املباراة 
األخيرة ألن نظ���ام الدورة هذا 
املوسم مختلف وكان عن طريق 
املجموعات وخير دليل اإلثارة 
التي ش���هدتها املباراة النهائية، 
مش���يرا الى أن اللجنة املنظمة 
حرصت على أن تكون أس���ماء 
الفرق بالدورة للشهداء واألسرى 
تخليدا لذكراهم كي ال ننساهم 
كون الشهر الفضيل صادف شهر 
أغسطس الذي تعرض معظمهم 

فيه للشهادة أو األسر.
وأضاف معرف���ي أن الدورة 
شهدت حضورا جماهيريا كبيرا 
على ملعب الس���رة والذي القى 
استحسان الفرق بسبب أرضية 
املتميزة والتي ساهمت  امللعب 

في ارتفاع املستوى. 
وشكر معرفي جميع الشركات 
الراعية خصوصا الراعي الرسمي 
للدورة ش���ركة الش���راع إلدارة 
املشاريع على مساهمتها الفعالة 
بإجناح الدورة، متمنيا أن تكون 
الدورة حققت أهدافها من خالل 
تخليد ذكرى أس���ماء الش���هداء 

واألسرى.

مباراة استعراضية بني قدامى جنوم األزرق ودار معرفي

»فلكس« تختتم بطولة االسكواش الرمضانية

بطولة »البحري« للبولينغ تختتم اليوم

جانب من منافسات البطولة

اختتمت »فلكس« ريزورتس للمنتجعات 
والعقارات وبالتعاون مع احتاد االسكواش، 
البطولة الرمضانية الثانية التي أقيمت في 
نادي »فلكس« لرجال األعمال في منطقة 

الشعب البحري واستمرت 3 أيام.
وقد ش����هدت البطولة إقب����اال كبيرا، 
حيث تقدم إلى طلب االش����تراك أكثر من 
50 ش����خصا من الفئة العمرية 18 سنة 
وأكثر. باإلضافة إلى مشاركة نخبة من 

جنوم االسكواش.
وقد علقت مس����اعدة رئيس مجلس 
اإلدارة بسمة النقي على تنظيم البطولة 
قائلة: »إن النجاح الذي حصدته بطولة 
االس����كواش الرمضانية األولى في العام 
املاضي، أوضحت كم أن الشعب الكويتي 
يتطلع إل����ى تنظيم بطولة أخرى وحتد 

جديد هذا العام. 
ونحن س����عداء لرؤية ذلك العدد من 
الالعبني املوهوبني من مختلف القطاعات 
يتنافسون. ونود ان نشكر الرعاة خاصة 
البنك األهل����ي، صحيفة الراي، فندق لو 

ميريديان، ووكالء السفر لدعمهم البناء 
في رعاية هذا احلدث«.

وفاز باملركز األول حسني صفر، وأحرز 
كل من داوود الرق����م وعبداهلل مقصيد 
التوالي  الثاني والثال����ث على  املركزين 
وحصلوا على جوائ����ز قيمة عبارة عن 
مبالغ مالية وبطاقات س����فر، باإلضافة 
إلى جوائ����ز ترضية حصل علبها جميع 

من اشترك في املسابقة.
وشددت النقي على أنه من الضروري 
احملافظة على منط حياة صحية ونشطة، 
مضيفة ان احلماس امللحوظ من املتسابقني 
واهتمامهم بلعبة عاملية كهذه، يثبت أن 
الش����باب الوطني لديه إمكانيات هائلة 

لأللعاب الرياضية.
لذا فإن جهود »فلكس« لن تقف هنا، 
حيث تخطط الستضافة مباريات أخرى 
في املستقبل لتشجيع املزيد من االنخراط 
في الثقافة الرياضية في الكويت. بهدف 
أن تصل هذه املواه����ب احمللية يوما ما 

إلى العاملية.

الثالثاء بطولة  اليوم  تختتم مس���اء 
النادي البحري ال� 19 الرمضانية المفتوحة 
للبولينغ التي نظمها مركز البولينغ في 
النادي خالل شهر رمضان المبارك تحت 
رعاي���ة رئيس النادي الل���واء فهد الفهد 
وبمشاركة واسعة من أبطال وهواة الكويت 

ومن الجاليات العربية واألجنبية.
النهائية في صالة  الجولة  وس���تقام 
البولينغ بمقر النادي في السالمية بإشراف 
رئيس اللجنة فيصل القصير ومدير مركز 
البولينغ طال���ب عباس الذي أكد حرص 
النادي على تنظيم هذه البطولة سنويا 
خالل ش���هر رمض��ان إلتاح��ة الفرص��ة 

للش���باب الري��اضي من الجنسين ومن 
المواطنين والمقيمين لممارسة رياضتهم 
المفضل���ة خ���الل ليالي ش���هر رمضان 

المبارك.
من جانب آخر، اختتم اللجنة الرياضية 
في النادي نشاطها الكروي الرمضاني من 
خالل إقامة بطولة لكرة السلة استطاع من 
خاللها فريق البحري الفوز في المباراة 
النهائية على فريق الديوانية، فيما قام أمين 
السر العام خالد الفودري بتسليم الكأس 
والجوائز على الفائزين في البطولة التي 
أشرف عليها رئيس النشاط الرياضي في 

النادي عادل محمود.


