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الرومي يتخطى عقبة أسيج ويتأهل إلى ربع نهائي »الوطنية«
مشاريع الخير يفوز على الهدهود ويلتقي فونو

املتأهلة  الف���رق  اكتمل عقد 
الى منافسات الدور ربع النهائي 
باملجموعة االولى لبطولة الوطنية 
لالتصاالت العاشرة خلماسيات 
القدم داخل الصاالت على  كرة 
صال���ة املرح���وم عبدالعزي���ز 
اخلطيب بالنادي العربي وتنقلها 
على الهواء مباشرة قناة العدالة 
ويتخلل النقل االستديو التحليلي 
للبطولة. وذلك بعد صعود كل 
من فرق احمد بن حسني الرومي 
وفونو ومش���اريع اخلير على 
حس���اب فرق اس���يج، وشباب 
الهدهود ضمن  الرميثية وبدر 

منافسات اليوم السابع.
وكانت منافسات امس االول 
قد ش���هدت إقامة ثالثة لقاءات 
للتأه���ل الى الدور ربع النهائي 
باملجموعة االولى جمع االول بني 
كل من اسيج وحمد بن حسني 
الروم���ي في لق���اء متكافئ بني 
الفريقني لم يتم حسم نتيجته اال 
بعد االحتكام الى ركالت الترجيح 
وذلك بعد انتهاء الوقت االصلي 
للمباراة بالتعادل بني الفريقني 
بهدفني لكل منهما، افتتح الرومي 
التسجيل خالل الشوط االول ثم 
عادل اسيج النتيجة وعاد الرومي 

للتق���دم خالل الش���وط الثاني 
ليعاود اس���يج التعادل مجددا 
الوق���ت االصلي للقاء  لينتهي 
الفريقني  بالتعادل بهدفني لكال 
ثم يحتكمان الى ركالت الترجيح 

حسب نظام البطولة.
وقد اسفرت ركالت الترجيح 
النتيجة  الروم���ي  عن حس���م 
لصاحله 6-5 بعد تألق حارس 
مرماه في صد الركلة السادسة 
واحلاسمة ليصعد بذلك الرومي 
الى الدور رب���ع النهائي ليبقى 
على موعد عصر اليوم مع لقاء 

فريق الوطنيه »أ«.

أما ثاني اللقاءات والذي جمع 
بني فريقي فونو والرميثية فقد 
شهد ايضا حسم نتيجته بركالت 
الترجيح 4-3 وذلك بعد انتهاء 
الوق���ت االصلي للقاء بالتعادل 

االيجابي 1-1 بني الفريقني.
وفي ثالث اللقاءات والوحيد 
الذي انتهى خالل الوقت االصلي 
للمباراة واصل فريق مشاريع 
اخلير تقدمي عروضه القوية وذلك 
بفوزه على بدر الهدهود بسبعة 
أهداف مقابل هدف واحد في آخر 
لقاءات الدور الثاني باملجموعة 
االولى والذي وضح خالله عزم 

مش���اريع اخلير على املنافسة 
بقوة على احراز اللقب لهذا العام 
ملا يضمه من محترفني ايرانيني 
على مستوى مميز باالضافة الى 
حارس مرمى قادر على الذود عن 
شباك الفريق خالل املنافسات.

وقد بدأ اللقاء مبباغتة مشاريع 
اخلير للهدهود بهدف السبق ومن 
ثم اعقبه الهدف الثاني عن طريق 
اسماعيل رفسا ليضيف مجيد 
مالزم الهدف الثالث لفريقه قبل 
ان ينهي رفس���ا مجددا الشوط 

االول بالهدف الرابع.
ومع انطالق الشوط الثاني لم 

يتوان او يتباطأ العبو املشاريع 
بل واصلوا ضغطهم على املنافس 
بطول امللعب لينجح الفريق في 
اضافة 3 اهداف جديدة عن طريق 
مجبتي معني واسماعيل رفسا 
ايض���ا بينما ادرك بدر الهدهود 
هدفه الوحيد قبيل نهاية اللقاء 
بلحظات لينتهي اللقاء بسبعة 

اهداف لالشيء.
وم���ن املنتظ���ر ان تش���هد 
منافس���ات اليوم إقامة لقاءين 
اثن���ني فقط ضمن ال���دور ربع 
النهائ���ي ملنافس���ات املجموعة 
االول���ى بالبطولة حيث يلتقي 

كل من الوطني���ة »أ« مع احمد 
بن حسني الرومي، بينما يجمع 
اللق���اء الثاني بني فريقي فونو 

ومشاريع اخلير.
من جانبه اعرب وائل شاهني 
مدير فريق الوطنية »أ« عن سعي 
فريقه الى اقتناص لقب بطولة 
الوطنية لالتصاالت العاش���رة 
لك���رة القدم وذلك ملا ميثله هذا 
اللقب الغال���ي جلميع القائمني 
على الفريق من جهازين اداري 

وفني والعبني.
اللجنة  الى  وتوجه بالشكر 
الدعم  املنظمة للبطول���ة على 

املتواصل للفرق املشاركة لتلبية 
جميع املتطلبات اخلاصة مبواعيد 
اقامة اللق���اءات التي تتعارض 
البطوالت  احيانا مع منافسات 

االخرى.
كما بني ان فريقه استعد جيدا 
لعدم تضييع فرصة الظفر بلقب 
البطول���ة حيث جنح���ت إدارة 
العديد من  ف���ي ض���م  الفريق 
الالعبني اصحاب املس���تويات 
والباع الطويل في خماس���يات 
كرة القدم مثل جنم منتخب مصر 
جهاد عرفة باالضافة الى كل من 

خالد محمود وأحمد يسري. 

موناكو يطيح ببنك الخليج من الحساوي

مع العطار في مباراة قوية واخيرا 
يلعب موناكو للسفريات مع فريق 
فابريغاس في اقوى لقاءات اليوم، 
حيث الفائز يعتبر املرشح االقوى 

للفوز بلقب الدورة.
ومن جهته، فقد صرح ياسني 
احلساوي راعي الدورة ان احلفل 
اخلتامي سيشهد مفاجآت للجماهير 
واقامة مباراة اس����تعراضية بني 
جنوم القادسية والعربي احلاليني 
قبل املب����اراة النهائية وتوقع ان 
تش����هد الدورة لقاءات قوية جدا 
ابتداء من اليوم مع دخول الدورة 
اجواء صعبة بني الفرق املتأهلة 
التي فرضت نفسها بقوة وحجزت 

لها مكانا في االدوار النهائية.

شهدت اثارة وقوة وانتهت بفوز 
الشامية على املرحوم ماجد طمبوز 
6-3 وتأهل الشامية لألدوار قبل 

النهائية.

لقاءات مثيرة اليوم

وتتجه االنظار الى مرحلة مهمة 
اليوم مع إقامة ثالثة لقاءات، حيث 
ينتقل الفائز ال����ى دور الثمانية 
لدورة احلساوي مع اقتراب املباراة 
النهائية التي ستقام االربعاء املقبل 

في حفل رياضي رائع.
املب����اراة األولى،  ويلتقي في 
شباب الرميثية مع فريق الطرف 
االغر في لقاء مثير وقوي بينما 
يتواجه املرحوم درويش العرادي 

وعقيل عمر ومحمد الكندري لتغيير 
النتيجة مع ارتداد العبي فابريغاس 
للحفاظ على الهدف وشهد الشوط 
الثاني إثارة غير عادية بني الالعبني 
وجنح فابريغاس في احراز الهدف 
الثاني بواسطة اسعد اجلميل بعد 
هجمة س����ريعة ومتقنة ومتكن 
حارس فابريغاس محمد احلساوي 
ف����ي التصدي للف����رص املتتالية 
لفيروز وعزز فابريغاس موقفه 
الثالث بواس����طة  الهدف  بإحراز 
جنمه املتألق احمد يسري لتنتهي 

املباراة 0-3.
وف����ي املباراة االخي����رة التي 
الشامية مع  تقابل فيها ش����باب 
فريق املرحوم ماجد طمبوز فقد 

واصل فريق موناكو للسفريات 
القوية وانتصاراته في  مفاجآته 
دورة املرحوم شمالن عبدالعزيز 
احلساوي الرمضانية لكرة القدم 
عندما اطاح بأحد الفرق املرشحة 
للفوز بال����دورة وهو فريق بنك 
اخللي����ج بالعبيه املصريني وفاز 
عليه 2-1 بعد لقاء ممتع ليفجر 

مفاجأة كبيرة.
تق����دم موناك����و بهدف����ني في 
البداية بواس����طة قتيبة العثمان 
وعبدالعزي����ز اخلباز بعد ضغط 

وافضلية منذ البداية.
وفي الشوط الثاني حاول بنك 
النتيجة وش����ن  اخلليج تعديل 
هجوما قويا مع اعتماد موناكو على 
الهجمات املرتدة، لينجح العب بنك 
اخلليج محمد اسماعيل في احراز 
الهدف الوحيد لفريقه، وجاهد بنك 
اخلليج وسعى بقوة الى التعديل 
اال ان استبسال موناكو وحارس 
مرماه جمال الدمياطي حال دون 
وصول بنك اخلليج ملراده لتنتهي 

املباراة 2-1 ملوناكو.
وف����ي املب����اراة الثاني����ة كان 
احلماس سيد املوقف بني فابريغاس 
واملرحوم سامي فيروز فقد جنح 
فابريغاس في احراز هدف السبق 
عن طريق املصري احمد يسري 
بعد مجهود فردي رائع ليسدد على 
يسار احلارس احمد ابراهيم لينتهي 

الشوط األول بهذا الهدف.
الثاني ضغط  الش����وط  وفي 
سامي فيروز بواسطة مالك القالف 

ابتس���مت القرع���ة لفري���ق 
الدويسان وتأهل إلى دور الثانية 
من دورة املرح���وم عبدالعزيز 
عبداحملس���ن الراش���د السابعة 
الرمضانية لكرة القدم وذلك على 
حساب فريق الزاجل، حيث كان 
الوقت االصلي للمباراة قد انتهى 
بالتعادل 2-2 وجلأ الفريقني إلى 
ركالت الترجيح التي انتهت ايضا 
بالتعادل 5-5 وكانت القرعة هي 

احلل األخير لتحديد الفائز.
وفي املب���اراة الثانية والتي 
جمعت فريق الكيبالت مع املسبحي 
استطاع االول ان ينهي الشوط 
األول لصاحل���ه 1-0 في مباراة 
قوية ح���رص فيها كال الفريقني 
على الزود والدفاع عن مرماهما 
بقوة ومتيزا باالرتداد السريع من 
الدفاع إلى الهجوم وفي الشوط 
الثاني عزز الكيبالت تقدمه بهدف 
ث���ان احبط من آمال املنافس���ني 
وجاء الهدف الثالث لينهي هذه 
الطموحات ولكن املس���بحي لم 
يستسلم بسهولة ليحرز العبيه 
هدفني متتالي���ني وينتهي اللقاء 

بفوز الكيبالت 2-4.
وفي املباراة االخيرة فاز فريق 
موناكو على االكادميية الدولية 
لالعالم 3-0 بعد انتهاء الشوط 

األول بالتعادل السلبي 0-0.
اليوم مباراتان ضمن  وتقام 
دور ال� 16 للبطولة، حيث يلعب 
النظاراتي حسن مع  في األولى 

ارتفعت وتيرة املنافسة في اليوم 
العاشر لدورة جمعية املهندسني لكرة 
القدم وحجزت فرق اخلليج وديوانية 
الرشيدي  العتيبي واملرحوم مشاري 
واملرحوم عبداهلل الشمروخ والشاهني 
الدوسري  الهندسي وموناكو ودابس 
واملهندس����ني القطاع النفطي مقاعدها 
في دور الثمانية للدورة. وفي مباريات 
اليوم العاش����ر اطاح فريق الش����اهني 
الهندسي مبنافسه فريق الدار بأربعة 
اهداف لال شيء وسجل اهداف الشاهني 

كل من وليد العجمي واحمد بركات. 
وف����ي اللقاء الثان����ي ضرب فريق 
موناكو للسفريات بقوة واخرج فريق 
ارسنال من الدورة بعد ما دك شباكه 
بثالثة اهداف مقابل هدف وحيد وسجل 
اهداف موناكو كل من محمد العوضي 
هدفني وعبدالعزيز بوراشد هدفا. وفي 
املباراة الثالثة ل����م يجد فريق دابس 
الدوسري صعوبة تذكر بتغلبه على 
مدريد بثالثية نظيفة س����جل اهداف 
الدوسري ناصر العدواني وفهد املليفي 
وعايد س����عفان. وفي اللق����اء األخير 
استطاع فريق مهندسي القطاع النفطي 
التغلب على »guess who win« بركالت 
الترجيح 3-2 بعد م����ا انتهى الوقت 

.1-1

فري���ق H1N1 وفي الثانية يلعب 
الوطني���ة مع التس���هيالت فيما 
س���تقام مباراة واحدة في دور 
الثاني���ة ويلتق���ي فيه���ا فريق 
الدويس���ان والكيبالت ومباراة 
الوطنية والتس���هيالت »نهائي 
مبك���ر« حيث يض���م  الفريقان 
مجموعة كبيرة من الالعبني خاصة 
في صفوف الوطنية الذي يلعب 
له مجموعة من املصريني اصحاب 
امله���ارات الفردية وكال الفريقني 

ميتلك املقومات التي تؤهله إلى 
العبور إلى دور الثمانية.

من جهته اكد عبدالعزيز عضو 
اللجنة املنظمة ان االدوار النهائية 
ستشهد منافسة شرسة على اللقب 
للوصول الى احملطة النهائية مما 
الفني  ارتفاع املستوى  إلى  ادى 
للبطولة عن األع���وام املاضية 
اللجنة املنظمة  ان  الى  واش���ار 
حريصة على الوصول بالدورة 
الى بر االمان والنجاح من خالل 

توفير جميع العوامل التي تساعد 
على ذلك ووجه عيد الشكر إلى 
نادي كاظمة والى جميع من ساهم 
في جناح البطولة وكذلك جميع 

الفرق اللتزامها التام.
واوضح ان املسابقة الثقافية 
تتم بواسطة املوقع االلكتروني 
www. على شبكة االنترنت وهو
alrashedcup.com كما سيشتمل 
على العديد م���ن املعلومات عن 

الدورة.

القرعة تبتسم للدويسان ويتأهل في الراشد

الشاهين يقصي الدار من المهندسين الوهيب يهزم السمحان ختام دورة القادسية غدًا
في شهداء الجابرية

األحالم يتأهل في بوسارة

تختتم غدا دورة نادي القادس����ية الداخلية في التاسعة والنصف 
مساء على صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادسية.

وس����يجمع اللقاء النهائي بني فريق����ي العالقات الذي يلعب حتت 
مسمى املرحوم حسني بحروه وفريق القدم الذي يلعب حتت مسمى 
فهد عبدالكرمي وذلك بعد ان استطاعا الوصول الى املباراة النهائية عبر 
بوابتي ألعاب القوى واالشتراكات على التوالي في النصف النهائي من 
خماسيات نادي القادسية. وحرصا من االدارة القدساوية على تكرمي 
الرعيل األول ممن خدموا القلعة الصفراء فقد دعت جنلي املرحومني 
حسني بحروه وفهد عبدالكرمي للحضور بغرض تكرميهما في االحتفال 
الذي سيرعاه الشيخ طالل الفهد والذي سيشهد تكرمي الفرق الفائزة 

وافضل العب في الدورة اضافة الى هداف الدورة.

تشهد دورة شهداء اجلابرية لكرة القدم داخل الصاالت جناحا متواصال 
مع دخول الدورة أجواء تنافسية قوية بني الفرق املشاركة.

فقد أقيمت اربعة لقاءات حيث استطاع فريق الشهيد عبداللطيف 
الوهيب ان يكتسح فريق الشهيد خالد السمحان 6-1 بعد لقاء من طرف 
واحد لصالح الوهيب. وجنح فريق الش����هيد حمزة دشتي في تخطي 
الشهيد حسن قمبر 3-2 بعد لقاء مثير وقوي مليء بالفرص واألهداف 

والبطاقات ومتكن دشتي من حسم اللقاء لصاحله بصعوبة بالغة.
واس����تطاع فريق الشهيد علي القالف من اإلطاحة بالشهيد سامي 

النصار خارج الدورة بالفوز عليه 3-1 بعد لقاء حماسي وسريع.
وفاز فريق الشهيد ميثم املولى على الشهيد مهدي البلوشي 1-4، 
وسجلت الفرق املتبارية امس األول حصيلة وافرة من األهداف وصلت 
الى 21 هدفا في اربعة لقاءات مما يدل على ان املباريات متيزت بأسلوب 
هجومي رائع من الفرق املش����اركة ورغبتها في الوصول الى املباراة 
النهائي����ة. وقام بادارة املباريات احلكمان عبداهلل مراد وصادق صفر 

وقد اجادا في ادارتهما بثقة عالية بتعاون الفرق معهما.
وتابع املباراة رئيس اللجنة املنظمة املخضرم سعيد اسيري وبحضور 
رئيس مجلس االدارة د.عادل عباس واعضاء اللجنة واملنس����ق العام 
محمد عيسى الذي قام بتوزيع اجلوائز على اجلماهير اثناء املباريات. 
وأعلن عيسى ان اللجنة املنظمة ستواصل تقدمي اجلوائز حتى اليوم 
النهائي للدورة املقامة في صالة مدرسة فهد الدوسري، مثمنا جهود 
اللجنة املنظمة برئاسة سعيد اسيري وسعي اللجنة الجناح الدورة 

وبدعم من ادارة اجلمعية.
ومن جهته، فقد اكد رئيس اللجنة الفنية عباس دش����تي ان دورة 
الكبار دخلت مرحلة صعبة وحرجة مع صعود األقوياء الى املرحلة 
الثانية اليوم الذي س����تتواصل فيه املباريات قب����ل املباراة النهائية 

اخلميس املقبل.

أقصى فريق صالح يتيم نظيره هياس الشمري بالفوز عليه بركالت 
الترجي����ح بثالثة اهداف مقابل هدفني في دورة بوس����ارة الرمضانية 
الثامنة عشرة لكرة القدم املقامة بنظام خروج املغلوب مبشاركة 32 
فريقا حتت رعاية النائب عسكر العنزي، اما فريق شعطان فقد استطاع 
الفوز على فريق حمد جيران بهدفني مقابل ال ش����يء في مباراة جاءت 
قوية مثيرة بني العبي الفريقني الذين اتس����م اداؤهم باملهارات الفنية 
العالية الى جانب ش����ن الهجمات املنظم����ة على املرميني وخاصة من 
العبي فريق شعطان الذين اضاعوا العديد من االهداف التي كادت ان 
تزيد غلة فريقهم من االهداف ولكنهم اكتفوا بهذه النتيجة اما العبو 

فريق حمد جيران فقد فشلوا في تسجيل اي هدف.
وفي املباراة الثالثة حقق فريق االحالم حلمه بالتأهل الى منافسات 

دور الثمانية بالفوز على بونايف 1-3.

حوار صعب بالكرةانطالقة بالكرةمحاولة إلحراز هدف ودفاع قوي

صراع على الكرة

جوائز قيمة توزع على اجلماهير

إثارة أمام املرمى


