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مواجهتان حاسمتان ألبيات والسد القطري اليوم

أمريكانا يواصل تألقه و يونستيل والكابالت يخطفان األضواء في الروضان

تأهلت فرق أمريكانا ويونستيل 
واخلليج للكاب���ات الى األدوار 
النهائية لدورة املرحوم عبداهلل 
الروض���ان وذلك في  مش���اري 
منافسات اليوم الثامن عشر التي 
شهدت فوز أمريكانا على فريق 
املرحوم حسن كمال بهدفني نظيفني 
وجت���اوز الكاب���ات عقبة فونو 
بركات الترجيح وفاز يونستيل 
على فريق الشهيد عبداهلل العمر 

ب� 4 أهداف.
أمريكان���ا تألقه في  وواصل 
الدورة متخطيا منافس���ه حسن 
كمال في املباراة التي شهدت تألق 
جن���م أمريكانا احمد ابوس���ريع 
الذي س���جل هدف فريقه الثاني 
في حني احرز الهدف االول وائل 
ابوالقمصان ال���ذي كان في قمة 

تألقه ايضا. 
ومتكن هذا الثنائي الذهبي من 
ترجيح كفة أمريكانا وإنقاذه من 
كمني فريق املرحوم حسن كمال 
ال���ذي كان قريبا من هز ش���باك 
حارس أمريكانا حامت محمود اال 
ان تأل���ق األخير وتصدي القائم 
للكثير من الكرات حرم حس���ن 
كمال من تعديل النتيجة او حتى 

احراز هدف شرفي.
ولعب فريق حسن كمال بجرأة 
طوال شوطي املباراة وصمد العبوه 
امام قوة ومهارات أمريكانا وبرز 
من فريق حس���ن كمال احملترف 
املصري وحيد عبدالناصر الذي 

كان افضل العب���ي املباراة على 
اإلطاق وصنع الكثير من الفرص 
إال ان زماءه لم يحسنوا التصرف 

امام مرمى أمريكانا. 
في املقابل جلأ العبو أمريكانا 
الى تهدئة اللعب بعد انهاء الشوط 
االول بهدفني وركز العبوه على 
التمريرات العرضية إلهدار الوقت 
وامتصاص حماس فريق حسن 
كمال وإبعاد اخلطر عن مرماهم. 
وحافظ أمريكانا على نظافة شباكه 
للمباراة الثانية على التوالي حتى 
انتهت املب���اراة لصاحله بهدفني 

نظيفني.
وفي مواجه���ة نارية جمعت 

يونس���تيل املطعم بنجوم ازرق 
الصاالت مع فونو الذي يضم بني 
صفوفه محترفني من مصر، بدأت 
املباراة بحذر دفاعي من الفريقني 
حتى ادرك الكابات هدف التقدم 
عن طريق العب���ه حمد العثمان 
بتسديدة مباغتة للحارس وليد 
احلويل���ة الذي جن���ح بعد ذلك 
في التصدي بثب���ات للكثير من 
التي ش���نها العبو  احمل���اوالت 

الكابات.
واجاد الكابات األداء اجلماعي 
املنظم وحتكم العبوه في ايقاع 
اللعب لفترات حتت قيادة جنم 
املباراة احمد العصفور واحكم 

امام  الكابات غلق املس���احات 
جنوم فونو ومنعوهم من التحرك 
واستغال س���اح التسديد من 

مسافات قريبة. 
وجاء ه���دف فونو من غفوة 
دفاعية للكابات لتنتهي املباراة 
بتعادل الفريقني بهدف لكل منهما 
ويتم اللجوء لركات الترجيح.

وس����جل الكابات ركاته ال� 3 
عن طريق احمد العصفور وحمد 
العثمان ورضا بلوشي فيما احرز 
لفونو محمد جميل وجهاد عرفة 

واخفق اسام محمد، 
وبهذه النتيجة تخلص الكابات 
من ابرز العقبات في طريق الوصول 

الذهب����ي للدورة فيما  املربع  الى 
خرج فونو من الدورة بعد ان قدم 
مس����تويات كبيرة استحق عليها 

حتية اجلمهور بعد املباراة.
ولم يجد يونس����تيل صعوبة 
تذك����ر في جتاوز فريق الش����هيد 
عبداهلل العمر بعد أن فاز عليه ب� 
4 أهداف سجلها الثنائي اإليراني 
مجتب����ي معني وأمي����ر بقى ونال 
األخير جائزة أفضل العب بعد ان 
نقل فريقه الى الوضع الهجومي مع 

نزوله في الشوط الثاني. 

3 مواجهات مرتقبة 

تتحدد الي���وم أطراف املربع 

الذهبي ملجموعة اخلليج للكابات 
عندما يلتقي في املباراة األولى 
الشباب مع توصيل دوت كوم وفي 
الثانية ديوانية ناصر املري في 
مواجهة السد القطري وفي الثالثة 

يتقابل أبيات مع احلجيان.
أبيات املرش���ح األول  ويعد 
لتمثيل مجموعة اخلليج للكابات 
في الدور قبل النهائي للدورة في 
ظل امتاك الفريق ل� 3 محترفني 
من ايران الى جانب املوهبة احمللية 
حسني كلندر الذي سجل هدفني في 
مباراة الدعية وكان النجم األول 

للمباراة من دون منازع.
أما احلجيان فقد اكتس���ح 

ديوانية اخلضر في مباراته االولى 
بخماسية تناوب على تسجيلها 
احملترف دوجاس وعبدالرحمن 
احلجيان واحمد ناصر وهو من 
الفرق التي تطمح الى الوصول 

لألدوار النهائية.
وفي مب���اراة ثاني���ة ال تقل 
اثارة يتأهب فريق السد القطري 
لتحقيق فوزه الثاني على التوالي 
امام ديوانية ناصر املري، وجاءت 
بداية السد في الدورة رائعة بعد 
أن أطاح بالوطنية لاتصاالت ب� 

3 أهداف.
وتأتي مش���اركة الس���د هذا 
العام مختلفة ش���كا ومضمونا 

عن املرة السابقة التي خرج فيها 
مبكرا من اللقاء األول حيث عقد 
الفريق القطري العزم على الفوز 
باللقب عندما جاء بكامل جنومه 
وعلى رأسهم رودريغو والثنائي 
املصري عمرو محس���ن ومحمد 
إسماعيل الى جانب قائد الفريق 

محمد الكبيسي.
السد بالتنظيم  أداء  ويتميز 
داخل امللع���ب والتحرك بالكرة 
بشكل سريع يؤدي الى خلخلة 
دفاع املنافس، في املقابل سيواجه 
فري���ق ديوانية ناص���ر املري 
الس���د  امام  صعوبات للصمود 
نظرا لتف���اوت االمكانات الفنية 

والبدنية بني الفريقني.
وكان املري قد جتاوز الدور 
االول بالفوز على خلك رياضي ب� 
5 أهداف سجلها فافيو واندريه 

ومحمد مبارك.
ويتطلع فريق الش���باب الى 
مواصلة تألق���ه وحتقيق الفوز 
الثاني على التوالي عندما يواجه 
توصيل دوت كوم حيث سبق وان 
فاز على بي ام دبليو بهدفي سيف 

فالح وعبداهلل املطوع.
ويأمل الش����باب كس����ر قاعدة 
خروج معظم األندية احمللية من 
الدورة فيما سيرفع توصيل دوت 
كوم شعار الفوز الثاني بعد سحق 
فريق املرحوم مشاري جليل بسبعة 
أهداف سجلها عبدالعزيز الشيحة 

وعلي اكبر وفهد العازمي.

تشجيع ومؤازرة كبيرة 

حوار صعب بالكرة 

)أحمد باكير(مشعل العجمي وعلي البحيري ومحمد العجمي وحمد العجمي قبل بدء املباريات

فريق اجلمهور العرباوي يتسلم كأس املركز األول

مهارة وحتكم في الكرة

فرحة الفوزاملباريات حفلت باإلثارة والندية

الدورةمن

نال جائزة أفضل العب في اليوم الثامن عشر احمد العصفور 
من اخلليج للكابات وااليراني امير بقى من يونس���تيل واحملترف 
املصري وحيد عبدالناصر من فريق املرحوم حس���ن كمال وحصل 
الاعبون الثاثة عل أجهزة موبايل مقدمة من سامسوجن البابطني.

حضرت أعداد كبيرة من ابناء اجلالية املصرية لتشجيع فريق أمريكانا 
ال��ذي يضم العبني ومحترفني مصريني وردد هؤالء العديد من الهتافات 

املصرية الشهيرة التي يتغنى بها جمهور االهلي والزمالك.

قام���ت مجموعة من اجلماهير برفع الفتة تش���ير الى وصول 
الدورة الى العاملية وتقدم شكرا الى اسرة املرحوم عبداهلل مشاري 

الروضان واللجنة املنظمة وتلفزيون الوطن.

الشامية وبيالروزا يتأهالن في الحساوي

الجمهور العرباوي بطاًل لدورة الفنار
بعد فوزه على »القبس« بالضربات الترجيحية

مدريد يفوز على السمان في المهندسين

 »الهوكي« نظم دورة باقر 

نظمت جلنة هوكي اجللي����د املنبثقة من اللجنة 
االوملبية دورة املرحوم الزميل محمد باقر في جريدة 
»الوطن«، تخليدا لذكراه االولى من خال اقامة دورة 
مصغرة ملنتخبات الهوكي قسمت الى اكثر من فريق 
على صالة التزلج.وتنافس جنوم اللعبة في املنتخب 
الوطني للفوز باللقب األول للدورة حيث قدم مشعل 
العجمي وس����الم العجمي افضل عروض لديهما من 
خال تسجيل االهداف والتمرير واللعب بكل جدية في 
املباراة االولى التي انتهت بفوز الفريق »أ« على فريق 
»ب« 6-2، بينما فشل الفريق »ج«من حتقيق الفوز 

على الفريق »د«، اخلصم القوي الذي يضم في صفوفه 
الكابنت محمد العجمي وف����واز عبد الرحيم وحارس 
املرمى جاسم الصراف بينما غاب عن الدورة الهداف 
احمد العجمي بسبب االصابة.وقال رئيس جلنة الهوكي 
فهيد العجمي ان الدورة عربون وفاء وتخليد لذكرى 
صديق اعامي افتقدناه مبكرا _رحمه اهلل_ وفرصة 
حلمل اسمه على اللقب االول للدورة التي اصر على 
املشاركة فيها جميع الاعبني القدامى واجلدد.ومتنى 
العجمي ان يس����تفيد الاعبون من الدورة،، السيما 

وانهم على ابواب املشاركات اخلارجية.

ش����هد اليوم السابع من دورة 
املهندسني الكروية الرمضانية وثاني 
ايام الدور ال� 32 منافسة كبيرة بني 
الفرق املشاركة في البطولة، تأهل 
من خاله 6 ف����رق بعد 6 لقاءات 
أجريت خال اليوم الثاني من الدور 
ال� 32 من ال����دورة، والتي حرص 
عل����ى متابعتها أم����ني عام مؤمتر 
الطاقة البديل����ة م.حمود الزعبي 
وعضو جلنة ش����ؤون املهندسني 
م.عبيد بن طفلة وبحضور أعضاء 
اللجنة املنظمة في مقدمتهم م.محمد 
اللجنة املنظمة  السبيعي رئيس 
للدورة.جمعت املباراة األولى بني 
فريقي الكندري وديوانية النجار 
وانتهت بفوز األول 5-2، في لقاء 
شهد الكثير من األحداث جاء أهمها 
تألق الاعب محمد العوضي صاحب 
اخلمسة أهداف التي هزت شباك 

مرمى حارس النجار.
وفي اللقاء الثاني فقد شهد فريق 
ماجيك هوم هزمي����ة فادحة 1-5 
على يد فريق مشاري الرشيدي، 
كان لاعب سعود سويد نصيب 
األسد في إحراز األهداف التي هزت 

شباك حارس ماجيك هوم.

الثالث فقد ش���هد  اللقاء  أما 
خروج فريق د. بادي بعد مباراة 
عنيفة مع فري���ق املرحوم بدر 
الزامل بالركات الترجيحية بعد 
انته���اء الوقت األصلي للمباراة 

بالتعادل 3-3.
وفي اللقاء الرابع خرج فريق 
ديوانية العتيبي بعد هزميته على 
يد فريق الشمروخ 3-1 أحرز الاعب 

نواف حكم هدفني منها.

حقق فريق الشامية فوزا مستحقا في 
دورة املرحوم شمان عبدالعزيز احلساوى 
لكرة القدم على حساب فريق املرحوم علي 
النجار بثاثة أه���داف مقابل هدف وحيد 

ليصعد إلى املرحلة املهمة في الدورة.
سجل العب الشامية املتألق عبدالعزيز 
البسام هدفني سريعني لفريقه بينما اضاف 
زميله حميد حياة الهدف الثالث في الشوط 
الثاني معززا فوز فريقه في حني س���جل 

للخاسر محمود خليف.
وفي املباراة الثانية سجل فريق املرحوم 
ماجد طنبوز مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه 
على الشهيد فهد االحمد بهدفني مقابل هدف. 
وبدأ الش���هيد التسجيل بهدف عن طريق 

الاعب صقر الرشود.
واستطاع فريق املرحوم طنبوز ان يحقق 
التعادل في الشوط الثاني بواسطة زكريا 
فواز، واضاف عبدالعزيز الرفاعي الهدف 
الثاني لفريقه. وحاول الشهيد فهد األحمد 
جاهدا تعديل الوضع، اال ان يقظة احلارس 
عماد طنبوز حال دون ذلك متصديا للعديد 
من الف���رص احملققة ليصعد  بفريقه الى 
املرحلة الثالثة من ال���دورة، ليؤكد بذلك 
رغبته القوية في املنافسة على لقب الكأس 

بعد هذا الفوز املهم للفريق.

وجن���ح فريق بياروزا ف���ي مواصلة 
طريقه بثبات وقوة بعد تغلبه على فريق 
الصف���ار بأربعة أه���داف مقابل هدف في 
مباراة حماس���ية كان فيه���ا بياروزا هو 
األفضل، حيث أجاد نواف بخيت وابراهيم 

البلوشي ومهدي دوقي من فريق بياروزا، 
الذي سجل له مهدي دوقي والبلوشي في 
الشوط االول، ليضيف مهدي الهدفني الثالث 
والرابع لبياروزا، بينما س���جل للصفار 
عباس شمساه لتنتهي املباراة 4-1 بفوز 

مستحق.
أما املباراة األخيرة بني الشرطة والوطنية 
فقد كانت األجمل واألقوى واألروع واألفضل 
في كل شيء نظرا ملشاركة عدد من الاعبني 
املتميزين بالفريقني، وجنح أمني هاشميان 
في اح���راز اجمل اهداف ال���دورة لصالح 
الش���رطة في الش���وط األول من صاروخ 

سكن املقص األيسر.
وضغط الوطنية بقوة في الشوط الثاني 
وشن هجوما عنيفا بواسطة املصريني جهاد 
عرفة وإسام محمد الذي جنح في إحراز 
هدف التعادل من تس���ديدة قوية سكنت 

مرمى الشرطة.
واض���اع العبو الوطنية فرصا محققة 
واهدافا مؤكدة بعد هدف التعادل وس���ط 
ذهول كل من في الصالة، ليحتكم الفريقان 
الى ركات الترجيح التي ابتسمت لفريق 

الشركة الوطنية لاتصاالت 0-2.
وتدخل دورة احلساوي اليوم منعطفا 
حاسما ومهما، حيث يلعب الوحدة املتماسك 
بروحه العالية وطموحه الرائع مع شباب 
الرميثية باملباراة األولى في الثالثة والنصف 
بينما يلتقي فريق الطرف األغر )احلصان 
األسود( مع فريق الفجر الذي يتطلع بقوة 

حلسم اللقب هذا العام.

ت���ّوج منت���دى الجمه���ور 
العرب���اوي بطا لدورة الفنار 
الثالثة للمواقع  الرمضاني���ة 
االلكترونية بعد أن تغلب في 
المب���اراة النهائية على فريق 
القب���س بالضربات  جري���دة 
الترجيحية 3-2 بعد أن انتهت 
المباراة بأش���واطها األصلية 

بالتعادل اإليجابي 1-1.
 وقد سبقت المباراة النهائية 
مباراة الدور قبل النهائي حيث 
التقى كل من فريقي األرسنال 
ومنت���دى الجمهور العرباوي 

وانتهى لصالح األخير 0-1.
وفي المباراة الثانية التقى 
القبس وانتهت  برشلونة مع 
لصالح األخير 4-1، وقد جاء 
أفضل حارس في البطولة من 
العرباوي  الجمه���ور  منتدى 

محمد قاهري.
 وج���اء أفض���ل العب في 

الجمهور  البطولة من منتدى 
العرب���اوي فيص���ل الرفاعي، 
وه���داف البطولة م���ن فريق 

جريدة القبس احمد يسري.
وفي نهاية البطولة قام راعي 
البطولة الشيخ دعيج الخليفة 

بتتويج الفرق الفائزة وأفضل 
البطولة  الاعبي���ن وح���كام 

والشركات المساهمة. 

اللجنة  وأثنى بدوره على 
المنظمة للبطولة على ما أبدوه 
من حسن تنظيم ومشاركات 
فعالة للمواق���ع االلكترونية 
بوجود مواهب شبابية بحاجة 
إلى رعاي���ة ومتابع���ة دائمة 
وسوف يكون هناك دعم لبطولة 
الفنار القادمة من خال اللعب 
داخل الصاالت في أحد األندية 

الكبيرة.
وفي المقابل تقدمت مديرة 
موقع ش���بكة الفنار ورئيسة 
المنظمة سعاد  العليا  اللجنة 
يوسف بالشكر للشيخ دعيج 
الخليفة على رعايته للبطولة 

ودعمه الكبير.
وشكرت كذلك جميع اللجان 
العاملة عل���ى نجاح البطولة 
المظهر  وظه��وره���ا به�����ذا 
المشرف الذي نال استحسان 

الجميع.

الخضري: انتشار إعالمي المسند: نجاحات كبيرة
أكد حسني اخلضري ان دورة الروضان شهدت توهجا 
وانتشارا في مجال االعالم من خالل اجراء لقاءات حوارية 
م��ع الالعبني اثناء املباريات باالضافة الى املش��اركة في 
برنامج ديوانية الروضان مشيرا الى ان العمل االعالمي 
ف��ي »الروضان«، له متعته ومذاقه اخلاص الذي يختلف 

كثيرا عن بقية االحداث الرياضية.
وابدى اخلضري اعجابه بفكرة برنامج ديوانية الروضان 
الذي يضم نخب��ة من جنوم كرة القدم الفتا الى ان هذا 
البرنامج اضاف الكثير للدورة وس��اعد على انتشارها 

فضائيا .

حل عضو اللجنة املنظمة للدورة اإلعامي محمد 
املس����ند ضيفا على ديواني����ة الروضان وحتدث عن 
ذكرياته مع ال����دورة التي متتد من 1979 وحتى اآلن 
مؤكدا ان الدورة تشهد الكثير من التطورات كل عام 
ف����ي ظل حرص القائمني عليها على اضافة كل ما هو 
جديد ويرضي جمهور الدورة الذي ارتبط بها ارتباطا 
وثيقا.واكد املسند ان النجاحات الكبيرة التي حققتها 
دورة الروضان حتّمل اللجنة املنظمة مسؤولية كبيرة 
للحفاظ على هذا املس����توى من التميز الذي وصلت 

اليه الدورة.


