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جانب من لقاء فريقي أبيات واجلوازات

النائب السابق جاسم الكندري يسلم إحدى اجلوائزلقطة من إحدى مباريات الدورة

أحد البراعم منطلقا بالكرة في إحدى مباريات دورة »البراعم«

اجلماهير تتفاعل مع مباريات الدورة جوائز كثيرة ومتنوعة تقدم لالعبني واجلماهير

أبيات يقضي على آمال الجوازات ويقصيه من »الروضان«

قضى ابيات على آمال اجلوازات 
في عبور مرحلة املجموعات بدورة 
املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
الرمضانية لكرة الصاالت، فيما 
انضم اخلليج للكابالت لقائمة 
املتأهلني عن املجموعة اخلامسة 
الش���اهد  العريض على  بفوزه 
الذي تغلب  الوقت  برباعية في 
فيه فريق عذب���ي الصباح على 

الوطن 3 - 2.
وقدم ابيات واحدا من أفضل 
عروض الدورة مسجال فوزا كبيرا 
على اجلوازات 5 - 2، حيث سجل 
له البرازيلي املبدع تياغو ثالثة 
اهداف هاتريك واضاف زمياله 
سيرجيو وبيررو الهدفني الرابع 
واخلامس، اما اجلوازات فسجل 
له جنم املباراة سمير عبدالرؤوف 
الذي منح فريقه التقدم في بداية 
املباراة اال ان اعصار تياغو اجتاح 

مرمى ودفاع اجلوازات.
ومتيز أداء ابيات بالتجانس 
الكبي���ر بني محترفي���ه الثالثة 
وقدرة الفريق على اللعب حتت 
الضغوطات وهو ما ظهر واضحا 

عندما حول تأخره بهدف الى فوز 
بخماسية، اما اجلوازات � احد أكثر 
الفرق حصوال على لقب الدورة � فلم 
يقدم العرض املنتظر منه ليستحق 
اخلروج املبكر من الدورة بعد ان 

تلقى هزميتني متتاليتني.
ولم يستفد اجلوازات كثيرا من 

الثنائي احملترف املصري  تواجد 
اسالم شلبي وميمي محمد ليخرج 

من دائرة املنافسة على التأهل.
وفي املجموعة ذاتها، ش����هدت 
مواجهة عذب����ي الصباح والوطن 
قمة االثارة والندية بني الفريقني 
اللذين تبادال السيطرة على الكرة 

بالش����اهد برباعية نظيفة، وهي 
نتيجة غير متوقعة على االطالق، 
خاصة ان الشاهد ضم بني صفوف 
الثنائي الهولندي بنتو وتوريس 
فضال عن االيراني زهير، لكن حيوية 
ونش����اط جنوم الكابالت حسمت 
املوق����ف في النهاي����ة لصاحلهم، 

حتى حسم عذبي الصباح املواجهة 
لصاحله 3 - 2، وس����جل اهداف 
عذبي الصباح زيد ش����اكر وسعد 
الشمري فيما احرز هدفي الوطن 

احمد رفاع وداود عباسي.
وف����ي املب����اراة الثالثة، احلق 
الهزمية االولى  اخلليج للكابالت 

في املقابل فإن الش����اهد الذي بدأ 
مشواره بالفوز على عذبي الصباح 
تأثر سلبا بانضمام زهير اليه الذي 

لعب بفردية ولم يكن له تأثير.

الشهيد مع السد

الثانية  تختت����م اجلول����ة 

بفضل تألق الثنائ����ي الرائع فهد 
الفرهود وفهد الطريجي والبرازيلي 

اال دينو.
وفرض الكابالت حضوره القوي 
من بداية املباراة وسجل أربعة اهداف 
متتالية حملت توقيع عبدالرحمن 
الوادي واالدينو وعبداهلل القبندي، 

للمجموعة السابعة مبواجهة 
قوية جتمع فري���ق املرحوم 
رجب مع سامسونغ البابطني 
ابرز املرش���حني لني���ل لقب 
النسخة احلالية، فيما يلتقي 
الثامنة فريق  في املجموع���ة 
املرحوم رجا سليم مع فريق 
املرحوم حس���ن كمال وفريق 
الشهيد فهد االحمد في مواجهة 

السد القطري.
وف���ي املجموع���ة الثامنة، 
يتطلع فريق املرحوم حس���ن 
كمال الى جتاوز خسارته االولى 
على يد السد القطري والتمسك 
بأمل التأهل عندما يالقي فريق 
املرحوم رجا سليم الذي مني 
بخس���ارة ثقيلة ام���ام فريق 

الشهيد فهد االحمد بثمانية.
وف���ي املواجه���ة الثاني���ة 
باملجموعة ذاتها التي تترقبها 
اجلماهي���ر، س���يرفع الس���د 
القطري ش���عار الفوز العالن 
تأهله للدور الثاني، في مواجه 
منافسه العنيد فريق الشهيد 

فهد االحمد.

الشاهد يسقط أمام الكابالت وسامسونغ يتطلع لحسم تأهله اليوم

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

مشاركة فاعلة لـ »زوايا« لقطات من الدورةالمناعي يشيد بالتنظيم
شهد اليوم العاشر للدورة مشاركة فاعلة لشركة زوايا 
للتوعية االعالمية التي تقوم بحمالت توعية في مختلف 

االنشطة عن طريق مجموعة من الشباب املتطوعني.
وقامت شركة زوايا باحلصول على تعهدات من قائدي 
بعض الفرق املشاركة في الدورة يؤكدون فيها التزامهم 
هم وزمالؤهم بالتحلي باالخ����الق الرياضية واحترام 
قرارات احل����كام، واالبتعاد عن التعصب واخلروج عن 

املألوف.
وارتدى الالعبون شارات زرقاء حتمل شعار شركة 
زواي���ا للتأكيد على انضمامهم حلملة الش���ركة التي 
تنشر االخالق الرياضية في شتى املالعب واملناسبات 

الرياضية.

أشاد علي املناعي مدير املنتخب القطري االوملبي 
لكرة القدم بتنظيم دورة الروضان، مؤكدا انه لم ير 
له مثيل على مستوى الدورات الرمضانية التي تقام 
داخل الصاالت على مستوى الوطن العربي، مشيرا 
الى ان تنظيم الروضان ال يقل ش���أنا عن البطوالت 
الكبرى، مؤكدا ان اللجنة املنظمة تفوقت على نفسها 
م���ن خالل االجواء الرائعة التي حتظى بها انش���طة 

الدورة.
وأكد املناع���ي انه ارتبط ب���دورة الروضان منذ 
مشاهدتها عن قرب منذ عام 2000، مضيفا انه يحرص 
على حضور صالة الشهيد فهد االحمد ملشاهدة مباريات 

الدورة واالستمتاع بأجوائها الرائعة.

شارك فريق التحليل لديوانية الروضان على تلفزيون 
»الوطن« النجوم الكبار صالح العصفور ومحمد ابراهيم واحمد 
خلف واالماراتي عبدالرحمن محمد في مسابقة »سامسونغها« 

التي يقوم فيها املتسابق بتسديد الكرة نحو املرمى.
نال جوائز أفضل العب في اليوم العاشر عبدالرحمن الوادي 
من اخلليج للكابالت وسعد الشمري العب فريق عذبي الصباح 
وسمير عبدالرؤوف العب اجلوازت، حصل الالعبون الثالثة على 

أجهزة موبايل مقدمة من سامسونغ البابطني.
شارك في تقدمي جوائز أفضل العب ناصر كنعان املدير 
االقليمي بشركة اخلليج للكابالت وعلي املناعي مدير املنتخب 

االوملبي القطري لكرة القدم.

التركي وفونو يتأهالن بجدارة في »الشايع«
اشتدت وتيرة االثارة والندية في دورة الشايع 
الرمضانية لكرة الصاالت في يومها العاشر الذي 
شهد تأهل 4 فرق في املجموعة الثانية للدور الثاني 
وهي: فريق املرحوم اجلابر وب���الروزا وديوانية 

التركي وفونو.
ففي املباراة االولى، تأهل فريق املرحوم اجلابر 
بعد انسحاب فريق عبداهلل العيسى وكان اجلابر 

قد فاز في لقاء الذهاب 2 - 0.
وفي املباراة الثانية، اكد فريق بالروزا جدارته 
في التأهل بعد فوزه على ديوانية ثامر 4 - 2 ليفوز 
بذلك مبجموع املبارتني، حيث سبق ان فاز في لقاء 

الذهاب 5 - 2.
وجاء لقاء االي���اب غاية في املتعة واالثارة من 
جانب ب���الروزا الذي فرض س���يطرته عن طريق 
محس���ن محمد وطالل عطية وحمود عقاب حيث 
بسط الفريق افضليته هجوميا وجنح العبوه في 
ترجمة سيطرتهم الى 4 اهداف سجلهما طالل عطية 
هدفني ومحسن محمد وحمود عقاب لكل منهما هدف، 
في حني س���جل هدفي ديوانية الثامر فهد الشمري 

وفواز الشمري.
وفي املباراة الثالثة، تأهل ديوانية التركي بعد 
فوزه على النقابة الكويتية 4 - 2 وكان لقاء الذهاب 
قد انتهى بفوز التركي 3 - 1 ليؤكد التركي جدارته 
في حجز بطاقة التأهل بعد ان قدموا مباراة قوية 
امام النقابة الكويتية التي تضم في صفوفها جنم 

فريق القناة املصري السابق حمادة فاتي.
وكانت هجمات ديوانية التركي متر عبر عبدالعزيز 

بوراش���د وعبداهلل مسلم وخالد الدويسان حيث 
فرضوا سيطرتهم الواضحة على مجريات املباراة 
وجنحوا في ترجمة ذلك الى 4 اهداف عن طريق خالد 
الدويسان هدفان وعبدالعزيز بوراشد هدفان ايضا 

في حني سجل هدفي الكويتية حمادة فاتي.
وجاءت قمة االثارة واملتعة في لقاء فونو وفريق 
عبداحملسن احملسن، حيث أكد فريق فونو جدارته 
ف���ي حجز بطاقة التاهل بعد ان خرج فائزا 4 - 2 
جاءت عن طريق سامي صالح هدفان ووليد عودة 
ومحم���ود جالل لكل منهما هدف في حني س���جل 
هدفي عبداحملس���ن كل من احم���د حمادة وناصر 

الفيلكاوي.
وتقام الي���وم 4 مباريات في اياب الدور االول 
للمجموع���ة الرابع حيث يلتقي جريدة الش���اهد 
مع ديوانية الراش���د، وفريق احلسيني مع ڤيتو 
والدائ���ري الثامن مع ديواني���ة احلمر، ونظارات 

حسن مع شباب الروضة.
وكانت مباريات البراعم انطلقت في يومها االول 
في اقامة 4 مباريات، واس���فرت عن فوز الساملية 
على أكادميية أجي���ال 5 - 0 وكاظمة على جنوم 
الروضة 4 - 0 والكندري على برش���لونة 3 - 2، 
والقادس���ية على الشطي 4 - 0، في حني اسفرت 
نتائج مباريات املناطق )الدائرة الثالثة( عن فوز 
قطعة 2 على قرطب���ة 3 - 0، وبركالت الترجيح 
ف���ازت قطع���ة 5 على اجلابري���ة 3 - 2، في حني 
فاز قطع���ة 4 على خيطان 3 - 0 والعديلية على 

الروضة 2 - 0.

أبو عايض يهزم مدريد في »الرقة«
تنتهي اليوم اللجنة املنظمة لدورة جمعية الرقة الرمضانية االولى 
لك����رة القدم من وضع برنامج احلفل اخلتامي للدورة التي اقيمت حتت 
رعاية النائب محمد احلويلة، حيث يسدل الستار غدا بإقامة حفل ختام 

الدورة وإقامة املباراة النهائية.
يذكر أن البطولة انطلقت في الرابع من رمضان مبش����اركة 32 فريقا 
وسيكون اجلمهور على موعد مع مفاجآت احلفل اخلتامي حيث سيسبقه 

مباراة استعراضية بني االعالميني والالعبني القدامى.
وكان فريق شركة مطاعم »كاستلو« قد فاز على مبارك الكبير يونايتد 
بسبعة اهداف مقابل هدف وحيد في مباراة تسيدها الفائز من البداية الى 
النهاية، ولم يستطع دفاع املهزوم ايقاف مهاجمي كاستلو، بينما جنح 
ابوعايض في التواجد في دائرة املنافس����ة بعد ان أحلق مبدريد هزمية 

بثالثة اهداف مقابل الشيء.
واوقف في اللقاء الثالث بيت الكيك تفوق بدر سمري بهزمية ثقيلة 
بأربعة اهداف دون مقابل، وقد فرض ديوان الصيفي نفسه بعد ان تفوق 
على احلويلة بثالثة اهداف مقابل هدفني. وستحصل الفرق التي تأهلت 

الى الدور النهائي على راحة اليوم استعداد للمباراة النهائية غدا.

المصارف والمنيع وزين تتأهل في »الكندري«

تأهلت فرق املصارف واملنيع 
وزين الى دور الثمانية في دورة 
الكندري  الس����ابق جاسم  النائب 
الرمضانية الثانية عش����رة لكرة 
القدم والت����ي تقام برعاية النائب 
االول لرئي����س مجل����س الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك على صالة 

نادي اليرموك مبنطقة مشرف.
وج����اء تأه����ل املص����ارف اثر 
فوزه على فناي����ل دوت كوم في 
لقاء اتس����م باالث����ارة واحلماس 
بني العبي الفريق����ني، وقد افتتح 
التس����جيل جنم املص����ارف احمد 
العجوز ليحتدم الصراع بعد هذا 
الهدف وتشهد املباراة حملات فنية 
رائعة لينتهي الشوط االول بهذا 
الهدف. ومع بداية الشوط الثاني 

احك����م املصارف س����يطرته على 
امللعب ليسجل العجوز هدفا ثانيا، 
ليرد وبشكل مباشر فريق فنايل 
دوت كوم بالهدف الشرفي، االمر 
الذي اثار حفيظة فريق املصارف 
القوي الذي يضم ثالثة محترفني 
من مصر، ورد بشكل سريع بهدف 
ثالث وآخر رابع قبل نهاية املباراة 

بثوان لتنتهي 4 - 1.
وفي اللقاء الثاني الذي اقيم اول 
من امس، فاز فريق املنيع وبسهولة 
على فريق الدويسان 4 - 0، وقد 
ف����رض املنيع ايقاع����ه منذ بداية 
املباراة، ولم متض س����وى دقيقة 
واحدة حتى سجل الهدف االول عن 
طريق العبه محمد عباس وتبعه 
فالح الشمري بهدف ثان لينتهي 

الشوط االول بهدفني لالشيء.
وفي الشوط الثاني حاول فريق 
الدويس����ان حتقيق هدف ووصل 
مهاجم����وه الى املرم����ى لكن دون 
نتيجة، ولم متر سوى دقائق حتى 
متكن صالح احليدر من تسجيل 
الهدف الثالث، اما الهدف الرابع فقد 
سجله حارس مرمى الفريق سعد 
املنيع بعد ان خرج من مرماه ووقف 
بجانب القائم ملرمى اخلصم ومن 
حتويلة من احد زمالئه اسكن الكرة 
على ميني املرمى مس����جال الهدف 

الرابع.

القرعة لمصلحة »زين«

وحس����مت القرعة نتيجة لقاء 
فريقي زين وديوانية العمر ملصلحة 

االول بعد ان تعادل الفريقان في 
الوقت االصلي. وش����هدت املباراة 
تقلبات، وكانت اخلشونة طاغية 
على اجلانب الفني، وكان البادئ 
بالتس����جيل فريق ديوانية العمر 
ع����ن طريق العبه صقر رش����ود، 
وفي اقل من دقيقة رد فريق زين 
ليسجل هدف التعادل عن طريق 
جنم الفريق احمد العصفور لينتهي 

الشوط االول 1 - 1.
الثاني وحدث  الش����وط  وبدأ 
م����ا لم يكن في احلس����بان، حيث 
اصيب حارس مرمى ديوانية العمر 
لتتوقف املب����اراة اربع دقائق ثم 
استؤنف اللعب ليسجل العمر هدفا 

ثانيا ثم ثالثا.
بعد ذلك س����ارت االمور مبا ال 

يشتهي فريق العمر، حيث نشط 
فريق زين وسجل هدفه الثاني ثم 
الثالث مباشرة ليتعادل الفريقان 
3 - 3، ويطل����ق احلك����م صافرة 
النهاية، ليلجأ الفريقان الى ضربات 
الترجيح لتنتهي ايضا الضربات 
الترجيحية بالتعادل 3 - 3، ووفق 
النظام املعمول به في البطولة جلأت 
اللجنة املنظم����ة الى القرعة التي 

ابتسمت لفريق زين.

3 لقاءات اليوم

وتقام اليوم االحد ثالث مباريات، 
فيلعب املصارف مع زين، ونظارات 
حسن مع احلسيني والوطنية مع 
فينو، وستبدأ املباريات في الرابعة 

عصرا.

صراع على الكرة


