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ظهور قوي للعمر.. والدوسري والتركي يعبران إلى الدور الثاني في »الروضان«

أكد املغربي توفيق بالغة العب العربي السابق انه تشرف باللعب 
في دورة الروضان لعامني متتالني مع فريق ديوانية الفليج، مشيرا الى 
أن أجواء الدورة تضاهي البطوالت العاملية من حيث االهتمام اإلعالمي 
واملتابعة اجلماهيرية الكبيرة ومشاركة نخبة من جنوم العالم لكرة 
الصاالت وأوضح بالغة أن دورة الروضان حتظى مبتابعة واس���عة 
من عش���اق كرة الصاالت في شتى أنحاء الوطن العربي وباألخص 
اجلمهور املغربي الذي بدأ يتابع الدورة على حد قوله من خالل عرض 

مبارياتها على الهواء مباشرة على الفضائيات.
وقال ان الروضان من األحداث املهمة التي يحرص على املشاركة 
فيها والتواصل معها س���واء من خالل مش���اركته كالعب أو ضيف 
شرف على الدورة وأبدى بالغة إعجابه باملستوى الفني الذي ظهرت 
عليه بعض الفريق في اليومني األول والثاني، مشيرا الى أن النسخة 

الثالثني للدورة ستشهد تنافسا كبيرا بني الفريق لنيل اللقب.

ش���اهد مباريات اليوم الثالث الثنائي االيطالي احملترف اندريانو 
ودودو اللذان انضما الى كتيبة الالعبني احملترفني التي ستشارك في 
منافسات الدورة ويلعب هذا الثنائي ضمن صفوف املنتخب االيطالي 
لك���رة الصاالت وصيف بطل اوروبا.  ويعد اندريانو من أفضل العبي 

الصاالت في الدوري االيطالي وهو من هدافي املنتخب االيطالي.

تأهلت فرق ديوانية العمر 
والش���هيد مس���اعد الدوسري 
وديوانية التركي للدور التالي 
في مجموعة احلميضي بدورة 
املرح���وم عب���داهلل مش���اري 
الروضان لك���رة الصاالت في 
يومها الثالث حيث تغلب العمر 
على املسبحي بثالثية نظيفة 
فيما تخطى الدوس���ري عقبة 
فريق دي���وان الزيدان بهدفني 
مقابل هدف في حني اكتس���ح 
التركي منافسه املختفي بستة 

أهداف نظيفة.
وض���رب العمر بق���وة في 
الدورة  ل���ه في  الظهور االول 
اوارق اعتماده للدخول  وقدم 
ضمن قائمة الفرق املرش���حة 
اللقب حيث  للمنافس���ة على 
كسب العمر رهانه على الثالثي 
املصري محمد بوجريشة وعبده 
ومحمد البشالوي الذين قادوا 
الفريق للف���وز بثالثية حيث 
سجل بوجريشة الهدفني االول 
والثان���ي واحرز ط���الل الفهد 

الهدف الثالث.

العمر كمال  ونال ح���ارس 
عبدالعزيز جائزة أفضل العب 
بعد ان تصدى ببراعة لتسديدات 
العبي املس���بحي وحتديدا من 
الثنائ���ي ب���در العل���ي وعلي 

حسن. 
البش���الوي  الثنائي  وظهر 
مبستوى متميز يعيد لألذهان 
األداء الراق���ي الذي ظهر عليه 
البشالوي في النسخة املاضية 
وكان من ضمن جنوم الدورة 
حيث يحظى هذا الالعب بشعبية 
الروضان.  كبيرة بني جمهور 
وميت���از فريق العمر بالتفاهم 
املباشر  داخل امللعب واللعب 
عل���ى املرمى واس���تغالل كل 

الفرص.
وفي املب���اراة الثانية حول 
فريق الشهيد مساعد الدوسري 
الى فوز بهدفني  تأخره بهدف 
حيث بادر فريق ديوان الزيدان 
بالتس���جيل عبر فواز املسند. 
ومع بداية الشوط الثاني انتفض 
الدوسري وجنحوا في  العبو 
تسجيل هدفني متتاليني حمال 

توقي���ع الالع���ب املتألق علي 
حسني لتنتهي املباراة لصالح 
الذي تأهل للدور  الدوس���ري 
الذي ودع  الوق���ت  التالي في 
فيه الزي���دان بصورة ال تليق 
مع حجم موهبة العبيه أمثال 
جاسر اجلاس���ر وزيد العبيد 
وفواز املسند وعبداهلل سالم.

وفي مباراة من طرف واحد 
لم يجد فريق ديوانية التركي 
صعوبات في الفوز على املختفي 
ب� 6 أهداف نظيفة سجل منها 
عبدالعزيز بوراش���د 3 اهدف 
هاتريك ليستحق لقب أفضل 
العب في املب���اراة عن جدارة 

واستحقاق.
في املقابل عجز العبو املختفي 
عن مجاراة التركي وكانوا أشبه 
املباراة طوال  بالضيوف على 
الشوطني ولم يكن لهم تواجد 

هجومي يذكر او خططي.

3 مباريات اليوم

الدورة  وتتواصل اح���داث 
بإقامة 3 مباريات ضمن مجموعة 

كامكو حي���ث يلتق���ي فريق 
املرح���وم عبداهلل الصباح مع 
نظارات حسن ويصطدم فريق 
الفضالة  املرحوم عبداللطيف 
البلوشي وفريق  مع ديوانية 
املرحوم احمد بن حسني الرومي 

مع ريال مدريد.
وتعد املواجهة االولى التي 
س���تجمع الصباح مع نظارات 
حسن من أقوى مباريات اليوم 
خاصة ان الصباح يعتمد على 
محترف���ني من اخل���ارج فيما 
يراهن دائما نظارات حسن على 
مجموعة من املواهب التي تقود 
الفريق دائما في دورة الروضان 
حيث يعد نظارات حس���ن من 
الكبيرة ويحرص على  الفرق 
املشاركة بالعبني مميزين، اما 
فريق الفضالة فسيواجه متاعب 
للتغلب على منافسه ديوانية 
البلوشي الذي يضم بني صفوفه 
العبني موهوبني. وتعد مواجهة 
الرومي مع ريال مدريد متكافئة 
الى حد كبير خاصة ان االوراق 

الرابحة متعددة في الفريق.

أكد رئيس نادي الفحيحيل وليد الفليج رغم خروج فريقه أن متابعته 
لدورة الروضان لن تنقطع وسيحرص على مشاهدة املباريات سواء 
عبر الفضائيات او من داخل الصالة، وأكد ان فريقه ديوانية الفليج 
أدى بصورة جيدة رغم خسارته أمام فريق اخلليج للكابالت املطعم 
بنجوم ازرق الصاالت، مشيرا الى أن فريقه سيسعى الى التعويض 

في العام املقبل وسيتجنب اخلروج املبكر من الدورة.
وأضاف انه يحرص س���نويا على املش���اركة في الدورة من أجل 
االس���تمتاع بأجوائها والتفاعل مع جمهوره���ا الغفير، الفتا الى ان 
شعبية الدورة في تزايد مستمر نتيجة للتطوير الكبير الذي يطرأ 
عليها باس���تمرار، مشيدا بالفقرات املتنوعة التي تقام بني املباريات 

مبشاركة اجلمهور.

يحل وائل سليمان س����كرتير اللجنة االنتقالية السابقة ضيفا على 
ديوانية الروضان اليوم التي تبث يوميا على تلفزيون الوطن بحضور 
احملللني صالح العصفور وفواز بخيت وأسامة حسني وحسني اخلضري 

الى جانب اإلعالمي عبدالعزيز عطية. 
وس����يتطرق س����ليمان الى ذكرياته مع الدورة التي كان يتابعها في 

سنواتها األولى وحتى نسختها الثالثني.

قام خالد الروضان رئيس اللجنة املنظمة بتسليم درع خاص 
الى شيخ املعلقني خالد احلربان الذي حّل ضيفا على الدورة في 
اليوم الثالث، واشاد الروضان بالدور الكبير الذي قدمه احلربان 

للمساعدة في اجناح الدورة في سنواتها االولى.
نال جائزة أفضل العب جاس��ر اجلاسر من ديوان الزيدان وكمال 
عبدالعزي��ز حارس ديواني��ة العمر وعبدالعزيز بوراش��د من ديوانية 
الترك��ي وحصل الالعب��ون الثالثة عل��ى أجهزة موبايل سامس��ونغ 

البابطني.

ريال مدريد يتحدى الرومي في منافسات مجموعة كامكو اليوم

اجلمهور زاد املباريات إثارة بالتشجيع خالد الروضان وضيوف الدورة يتابعون إحدى املباريات

حوار صعب بالكرة خالد احلربان يسلم إحدى اجلوائزفرحة الفوز

صراع قوي على الكرة

أندريانو ودودو يشاركان في »الروضان«بالغة: تضاهي البطوالت العالمية

الفليج: شعبية الروضان في تزايد

وائل سليمان ضيف »الديوانية« 

لقطات من الدورة

»النهار« والتسهيالت يواجهان زين والشامية 

فوز الوطنية والنظاراتي حسن وسنيار في »بوخمسين«
 BMW متك���ن محترف���ا فري���ق
الهولندي���ان جيرم���ن واوري م���ن 
خطف االض���واء في الي���وم الثاني 
لدورة بوخمسني الرابعة التي تقام 
على صالة عبدالعزيز اخلطيب في 
النادي العربي، بعد ان قادا فريقهما 
الى هزمية فريق املرحوم عبدالرضا 
احلمد 6-1، فيما تغلب مجموعة سنيار 
على اجلابرية 5-0، والنظارتي حسن 
على فريق الشهيد جرمان املطيري 
5-1، واخيرا فاز الوطنية لالتصاالت 

على صالح حيدر 0-3.
واستمر تسجيل االهداف الوافرة 
في اليوم الثان���ي من الدورة، حيث 
شهد 21 هدفا، وحقق االيراني مجتبى 
معين���ي احملترف في صفوف فريق 
مجموعة س���نيار ثاني هاتريك في 
الدورة، وقاد زميل���ه امير توكليان 
فريقه الى الفوز بخماس���ية نظيفة، 
ستمهد الطريق امام الفريق الى وضع 
اسمه ضمن الئحة املنافسني على لقب 
الدورة الرابعة، بعد ان قدم حملات فنية 
وصنع اربعة من االهداف اخلمس���ة 
لفريقه، ولم ميهل س���نيار خصمه 
فرصة، اذ بدأ ضاغطا وشن هجمات 
حقق من خاللها هدفني في الش���وط 
االول، قبل ان يحكم الفريق قبضته 
على مجريات الشوط الثاني ويسجل 
ثالثة اهداف اخرى ضمنت له مكانا 
في الدور املقبل، فيما لم يقدم العبو 
اجلابرية اداء مقنعا واكتفوا بش���ن 
هجمات خجولة اصطدمت بالتنظيم 

الدفاعي لسنيار.
وفي اللقاء الثاني، قدم احملترفون 
املصريون في فريق النظاراتي حسن 
فريقهم الى الفوز على فريق الشهيد 
جرمان املطي���ري، ولم يلبث الفائز 
ان يتق���دم في الدقيق���ة الثانية عن 
طريق قائد الفريق محمد بوعباس، 
التعادل بعدها  حتى حقق املطيري 
بدقيقة عن طريق عبدالعزيز العتيبي، 
واستمر اللعب سجاال بني الفريقني 

حتى انتهاء الشوط االول.
وفي اللقاء الثالث، قدم احملترف 
الهولندي جيرمن فاصال من املهارات 
التي نالت استحسان اجلماهير ووقفت 
تصفق كثيرا على االداء الرائع واملمتع، 
وسجل هدفا قبل ان يسهم في صنع 
هدفني مررهما الى زميله اوري، فيما 
حقق فوزي املاص هدفني وجاس���م 
العويصي هدفا، بعد ان فاز الفريق 
بسداسية، فيما لم يتمكن العبو احلمد 
من مجاراة خصمهم لفارق اخلبرة.

وفي اللقاء االخير قاد احملترفون 
الوطنية  املصري���ون ف���ي فري���ق 
ال���ى جتاوز  لالتص�����االت فريقهم 
خصمه���م، بعد ان سجل امين ابراهيم 
هدف��ني قبل ان يصنع هدفا لزميله 

اسالم محمد. 
وتقام اليوم االربعاء اربع مباريات، 
حيث يلتقي في االولى فونو مع زيدان، 
وجري���دة النهار مع زين، وش���ركة 
الشامية  التجارية مع  التس���هيالت 

واخيرا خلك رياضي مع الفجر.

شهدت انطالقة منافسات دورة شهداء القرين 
الرمضاني����ة ال� 16 املقامة بنظام خروج املغلوب 
مبش����اركة 64 فريقا على مالع����ب الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية القرين 
تنافس����ا قويا بني الفرق املشاركة، حيث اسفرت 
مباريات اليوم األول للبطولة عن فوز فريق بنك 
اخلليج على الش����هيد فهد األحمد بهدف مقابل ال 
شيء، وفاز فريق الش����هيد عبداهلل مندني على 
مبارك الهاجري بثالثية نظيفة واستطاع فريق 
الش����هيد خليل خيراهلل البلوشي تخطي نطيره 

املرح����وم محمد صرخوه بنف����س النتيجة وفي 
املباراة الرابعة فاز فريق الش����هيد عبداللطيف 
احلمدان على الشهيد يوسف خضير علي بهدف 

مقابل ال شيء.
وستقام اليوم اربع مباريات يلتقي في األولى 
فريقا املرحوم فهد الشيعان وخالد الفضالة وفي 
الثانية خالد عبدالرحمن واملرحوم جزى العتيبي 
وفي املباراة الثالثة يلتقي فريقي عبداهلل السبيعي 
وجتمع مناطق القرين وفي املباراة األخيرة يلتقي 

فريق املرحوم ماجد حسن وجمعية القرين ب.

تنطل����ق غدا اخلمي����س دورة وزارة اإلعالم 
الرمضانية اخلامس����ة لكرة القدم على مالعب 
الوزارة في الفترة املسائية برعاية وكيل وزارة 
االعالم الشيخ فيصل املالك وقد اجريت القرعة 
بحضور نائب رئيس اللجنة يوسف عبدالرضا 
ومندوبي الفرق املشاركة، حيث مت توزيع الفرق 
املشاركة الى اربع مجموعات، كل مجموعة تضم 

8 فرق.
ويشهد يوم االفتتاح اربعة لقاءات، حيث يلتقي 
في املباراة األولى فريق شركة كاستلو مع شباب 
خيطان ويلعب في املباراة الثانية ديوان النوري 
م����ع فريق محمد املرداس، ثم يلتقي في املباراة 
الثالثة السالم مع األرسنال واخيرا يلتقي فريق 

وزارة االعالم مع فريق نواف بوشيبة.

تشهد صالة املرحوم فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية في الثالثة والنصف من عصر 
اليوم انطالق دورة املرحوم شمالن عبدالعزيز 
احلساوي الرمضانية ال� 15 لكرة القدم والتي 
تستمر على مدى 21 يوما، بواقع اربعة لقاءات 

يوميا، ومبشاركة 80 فريقا.
ويقص فريقا برش���لونة والش���هيد خليل 
البلوشي ش���ريط االفتتاح في املباراة األولى، 

يليه���ا لقاء فريق املرحوم حامد املس���باح مع 
موناكو للسفريات، ثم يلتقي في املباراة الثالثة 
ديوانية الصفار م���ع فريق ديوانية العتيبي، 
ويلعب في املباراة الرابعة واالخيرة بنك اخلليج 

مع فريق البلوز.
ويدير لقاءات ال���دورة 4 حكام وهم فاضل 
بوفتني ويوسف الثويني وخليفة املنيع وحمد 

بوجروة.

الخليج يهزم األحمد في شهداء القرين

انطالق دورة »اإلعالم« غدًا

برشلونة والبلوشي يفتتحان »الحساوي«


