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بي إم دبليو يكتسح فنايل وكامكو يصطدم بماجيك اليوم

أمريكانا يستعيد توازنه بالفوز على القادسية في »الروضان«

ف����ي املقابل اكتفى دوت كوم 
بتسجيل هدفني ش����رفيني عن 
طريق العبه الروماني باوون فيما 

اهدر مواطنه بانا ركلة جزاء.

ڤيتو يتطلع للتعويض

س����يكون كامك����و بكتيب����ة 
محترفيه االقرب حلسم التأهل 

صفوف ب����ي ام دبليو احملترف 
الذي  املصري محمد اسماعيل، 
س����جل أربعة س����وبر هاتريك 
ليزاحم جيرمن على لقب جنم 
الشباك، كما وضع الثالثي احمللي 
مشاري النكاس وحامد الشيباني 
ورائد عبدالرزاق بصماتهم في 

مهرجان االهداف .

صعوب����ة في هز ش����باك فنايل 
دوت كوم ب� 10 اهداف. 

وخط����ف جيرم����ن االضواء 
كعادته بلمساته الساحرة وقدرته 
على ابتكار حركات استعراضية 
يفاجئ بها اجلمهور دائما، فضال 

عن تسجيله هدفني. 
والى جانب جيرمن تألق من 

الكبير بني محترفيه االيرانيني 
الذين ميلكون القدرة على اللعب 
حتت الضغوطات والتسجيل من 

أنصاف الفرص.
وف����ي لقاء ممتع لم يخل من 
اللس����مات الفنية التي يترقبها 
اجلمهور م����ن النجم الهولندي 
جيرم����ن لم يجد ب����ي ام دبليو 

اهداف شهدت تألقا الفتا للثالثي 
االيراني صديق وسيناو وصادقي، 
حيث سجل االخير مبفرده ثالثة 
اه����داف )هاتريك(، فيما اضاف 
صديق هدفني وس����يناو هدفني 
ليستحق لقب أفضل العب في 

املباراة.
الوليد بالتفاهم  أداء  وامتاز 

وب����ات أمريكان����ا في حاجة 
الى الفوز عل����ى احمد العمران 
في املباراة املقبلة ليعلن تأهله 

رسميا للدور الثاني.
وفي املجموعة ذاتها واصل 
ابداعاته،  الوليد مسلسل  طلب 
محققا فوزه الثاني على التوالي 
على حس����اب العمران بثمانية 

عن املجموعة التاس����عة عندما 
يلتقي فري����ق ماجيك اليوم في 
التي ستش����هد  الثانية  اجلولة 
مواجهة ال تقبل القس����مة على 
اثنني ب����ني فريق املرحوم احمد 

الرومي والنزهة.
في حني سيخوض نظارات 
حسن اختبارا صعبا امام ڤيتو في 
افتتاح اجلولة الثانية للمجموعة 

العاشرة.
وفي املباراة الثانية باملجموعة 
ذاتها، سيرفع الرومي شعار الفوز 
األول امام النزهة مستغال تواضع 
األخير التي استقبلت شباكه ستة 

أهداف من فريق كامكو.
ويدرك الروم����ي ان النقاط 
الثالث ستزيد أس���هم����ه في 
التأه���ل لل���دور الثاني، وذلك 
رغم صعوبة مباراته األخيرة 

امام كامكو. 
العاش���رة،  وفي املجموعة 
يتطلع ڤيتو إلى استعادة توازنه 
من خالل حتقيق نتيجة ايجابية 
أمام نظارات حسن، لتعوض 
خسارته على يد كويت ستيل 

في مباراته االولى 2-1.

أحيا أمريكانا آماله في التأهل 
للدور الثاني بتغلبه على نادي 
القادس����ية به����دف نظيف في 
املجموعة السادسة بدورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان لكرة 
الصاالت، التي شهد يومها احلادي 
عشر انتصارين كبيرين االول 
لطلب الوليد على احمد العمران 
ب� 8 اهداف، فيما اكتسح بي ام 
دبلي����و نظيره فنايل دوت كوم 

.2-10
في اللقاء االول متكن أمريكانا 
من استعادة توازنه فبعد خسارته 
امام طلب الوليد عاد ليكشر عن 
انياب����ه منتزعا فوزا صعبا من 
نادي القادسية بهدف لنجمه وائل 

ابو القمصان.
وشهد اللقاء ندية كبيرة من 
الفريقني وحتفظ دفاعي في ظل 

تخوف كل طرف من اآلخر.
وراهن الفريقان على احملترفني 
املصري����ني ففي أمريكانا تواجد 
الثالثي احمد ابو س����ريع وابو 
القمصان واحمد ابراهيم، بينما 
اعتم����د القادس����ية على عاطف 

عبدالعظيم وتامر مصطفى.

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

وفود رحالت العمر أثناء مغادرتهم

فيصل الشايع متوسطا جاسم يعقوب وعبدالرضا عباس

حارس املرمى يحاول قطع الكرةمحاولة لتمرير الكرة

أحد الالعبني حلظة تسديد ركلة اجلزاء

جانب من مباراة أمريكانا والقادسية خالد الروضان يقدم درعا تذكارية إلى عبدالرحمن محمد

وفود رحالت العمر في مالعب أوروبا
تواجدت وف���ود رحالت العمر في مدينت���ي لندن وميالن 
ملشاهدة مباراتي األرسنال وبالك بول في الدوري االجنليزي 

واإلنتر وروما في موقعة كأس السوبر بايطاليا.
وكانت اللجنة املنظمة ل���دورة الروضان والقائمون على 
شركة ماي باركود صاحبة الفكرة ومنظمة الرحالت في وداع 
الفائزين ف���ي رحالت العمر الذين غ���ادروا أول امس بعد ان 
فازوا في املس���ابقة التي نظمتها ماي باركود بالتنس���يق مع 

اللجنة املنظمة.
ونالت مسابقة رحالت العمر تفاعال كبيرا من جمهور الدورة 
الذي حرص على ارتداء أزياء وتقاليع غريبة ترمز الى األندية 
األوروبية إلقناع ش���ركة ماي باركود واللجنة املنظمة للفوز 

برحالت العمر.

لقطات
قامت اللجنة املنظمة بتكرمي جنم الكرة اإلماراتية عبدالرحمن 
محمد محلل ديوانية الروضان قبل مغادرته الى اإلمارات وذلك 
تقديرا النضمامه لفريق محللي ديوانية الروضان على تلفزيون 
الوطن، حيث قدم خالد الروضان رئيس اللجنة املنظمة درعا 
تكرميي���ة لعبدالرحمن محمد داخل امللعب، كما قام الروضان 
بتقدم درع مماثل إلى محمد العلوي مدير املنتخبات الوطنية 

باالحتاد العماني لكرة القدم.
ن��ال جوائز أفضل العب اإليراني س��يناو العب طلب الوليد 
ونواف النكاس حارس نادي القادس��ية واملصري محمد إسماعيل 
الع��ب ب��ي ام دبليو، حيث حص��ول الالعبون ال��� 3 على أجهزة 
موبايل مقدمة من سامس��ونغ البابطني، وشارك في تقدمي اجلوائز 

عمر احلوطي مدير العالقات العامة واالتصال بشركة ڤيڤا.

العلوي: شعبيتها كبيرة في عمان
حرص مدير املنتخبات الوطنية باالحتاد العماني لكرة القدم 
محمد العلوي على حضور منافس���ات اليوم ال� 11 للدورة، وذلك 
على هامش زيارته للبالد حلضور قرعة خليجي الناشئني التي 

ستقام بالكويت.
وأضاف انه من متابعي دورة الروضان س���واء على تلفزيون 
الوطن او االنترنت، مؤكدا ان الدورة حتظى بش���عبية كبيرة في 

عمان وفي شتى أنحاء الوطن العربي.
وأوض������ح العل������وي ان إث���������ارة املباريات وروعة أداء 
احملترفني وحسن التنظي������م أكث�����ر ما مييز دورة الروضان، 
الفتا إلى ان مش���اهدة مباريات ال���دورة م������ن داخ����ل الصالة 
أفض���ل بكثير في ظل األجواء الرائعة الت���ي حتظى به����ا أغلب 

املباريات.

تأهل الرومي إلى الدور الثاني في »الشايع«

في حني اسفرت نتائج بطولة 
املناطق عن ف����وز اخلالدية على 
قطع����ة )3( 4-3، والس����رة على 
اليرم����وك 3-0، وقطعة)1( على 
كيفان 1-صفر. من جهته، أشاد« 
املرعب« جاسم يعقوب بانطالقة 
بطول����ة البراعم وقال انها فرصة 
الكتش����اف جنوم ج����دد في كرة 
القدم. وطالب الكشافني بضرورة 
احلضور الى صالة نادي كاظمة 
ملتابعة بطولة البراعم واكتشاف 

من يصلح الى االندية.

الش����هيد عبدالرازق بوش����هري، 
وفريق املرحوم حمد العسعوسي 
مع ديوانية صالح حبيب، وفريق 
الوطنية، وفريق  برش����لونة مع 
الشهيد عبداهلل العمر مع سفريات 
املرجاح.  اس����فرت نتائج بطولة 
البراعم بدورة الشايع في يومها 
الثاني عن فوز وش����يرمان على 
خيطان 5-0 والكويت على يونايتد 
3-1 بركالت الترجيح، والعمالقة 
العربي 6-0، والغدير على  على 

احلنيان 0-1.

املباراة، وسط تراجع واضح في 
أداء الصفار الذي اكتفى العبوه 
الفضالة في  ابداعات  مبشاهدة 
التحكم بالكرة واالنطالق بها عبر 

هجمات منظمة.
الفضال����ة جدارته  وأثب����ت 
بتصدر قائمة الترشيحات لنيل 

مباراة حماسية من فريق احمد ارتي 
الذي سجل اهدافه عن طريق نواف 
ارتي وخالد املنيس وعبدالعزيز 
العجي����ان في حني س����جل هدف 

احلرباوي الوحيد خالد وليد.
بذل����ك يتأهل فري����ق املرحوم 
احمد ارتي الى الدور الثاني بعد 
فوزه في لق����اءي املباراتني حيث 
سبق ان فاز في لقاء الذهاب 0-2. 
وتقام اليوم 4 مباريات في اياب 
املجموع����ة االولى، فيلتقي فريق 
الشهيد يوسف فيصل مع فريق 

الذي جمع  الثالث  اللقاء  اما 
فريق املرحوم عبداللطيف الفضالة 
وديوانية الصفار فشهد غزارة 
تهديفية حيث حسمها الفضالة 
لصاحله 6-0 وفي لقاء من طرف 
واحد سيطر فيه الفضالة على 
مجريات اللعب طوال ش���وطي 

تأهل فريق املرحوم احمد بن 
حس����ني الرومي الى الدور الثاني 
في دورة الشايع الرمضانية لكرة 
الصاالت واملقام����ة حاليا بنادي 
كاظمة، بعد ان عبر فريق املرحوم 
حامد املسباح بفوزه 3-2 في لقاء 
قوي وسريع من افضل اللقاءات 
التي شهدتها الدورة حتى اآلن حيث 

جاءت مليئة بالندية واالثارة.
وفي املباراة الثانية حقق فريق 
بنك اخلليج فوزا كاسحا على فريق 
املرحوم علي الثويني 5-1 ليؤكد 
جدارته ف����ي التأهل للدور الثاني 
حيث سبق ان حقق فوزا كاسحا 

في لقاء الذهاب 1-14.
ولم يج����د العبو بنك اخلليج 
ادنى صعوبة في تسجيل اهدافه 
اخلمس����ة التي جاءت عن طريق 
مصطفى علي )4 اهداف( وهاني 
س����عد هدفا في حني سجل هدف 

الثويني محمد دشتي.
وفي اللقاء الثالث تأهل فريق 
املرحوم سليمان الرومي الى الدور 
الثاني بعد تغلبه على فريق األحمد 

3-2، في مباراة متكافئة.
وفي املباراة الرابعة جنح فريق 
املرحوم احمد ارتي في تخطي عقبة 
احلرباوي بالتغلب عليه 3-1 في 

لقب الدوري خاصة انه ميتلك 
مجموعة من املواهب التي جتيد 
التعامل مع املنافسني، وتسجيل 

االهداف من أنصاف الفرص.
وف����ي املب����اراة االخيرة فاز 
فريق ناصر الرشيد على النصر 
الرياض����ي 2-0 واحرز الهدفني 
ط����ارق العثمان جن����م املباراة 
االول الذي ارهق مدافعي النصر 
الرياضي بفضل انطالقاته من 

الطرفني.

الرشيد يشيد بالفرق

من جانبه أشاد رئيس اللجنة 
املنظمة ناصر الرشيد باحلضور 
الكبي����ر للدورة  اجلماهي����ري 
وكذلك بالفرق التي حترص على 
احلضور قبل املباراة بوقت كاف 
مشيدا بالتزامها باحترام قرارات 

احلكام واللجنة املنظمة.
وبني الرش����يد ان����ه متفائل 
بنجاح ال����دورة منذ انطالقتها 
بس����بب ح����رص الف����رق على 
املش����اركة فيها وكذلك بسبب 

قوة املنافسة.
وشكر الرشيد جميع من ساهم 

في إجناح الدورة حتى اآلن.

تواصلت منافس����ات دورة 
الرمضانية  الرياض����ي  النصر 
االولى لك����رة القدم املقامة على 
مالعب مشرف، حيث شهد الدور 
الثاني مواصلة فريق العسعوسي 
لعروض����ه القوية محققا فوزه 
الثاني على التوالي على حساب 
شركة املنشر روتانا بثالثة اهداف 
نظيفة ف����ي املباراة التي فرض 
فيها العسعوسي سيطرته من 

البداية وحتى النهاية.
وق���دم العسعوس���ي أوراق 
اعتماده للدخ���ول ضمن دائرة 
الفرق املتنافسة على لقب النسخة 
االولى حيث يتميز هذا الفريق 
باجلدية امام املرمى والتسجيل من 
أصعب الفرص، اما املنشر روتانا 
فلم يستطع مجاراة العسعوسي 
بعد ان انهارت صفوفه في الشوط 
الثاني وحتديد عقب دخول الهدف 

الثاني مرماه.
انهى  الثانية  املب���اراة  وفي 
فري���ق ديوانية بالغة مغامرات 
فريق احلر بهدف نظيف ليتأهل 
بالغة الى الدور الثالث، ويودع 
احلر منافسات الدورة من دورها 

الثاني.

الفضالة والعسعوسي يتألقان في »النصر« 

قبل نهائي »الجمعيات« ينطلق اليومالشاهد يقصي السالمية في »الوطنية«
اكتمل عقد الفرق املتأهلة الى الدور ربع النهائي لبطولة الوطنية 
لالتصاالت ال� 11 لكرة القدم داخل الصاالت والتي تقام منافس���اتها 
على صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي العربي وذلك بعدما فاز كل 
من اخلليج للكابالت على بي ام دبليو 3 � 0 بانسحاب االخير، بينما 
فاز الشاهد على الساملية 2 � 0 في ثاني لقاءات يوم امس االول من 
منافس���ات البطولة وفي اللقاء االخير أقصى فريق الوطنية »ب« 
فريق املوسوي من املنافسات بعد فوزه 2 � 0 ليبقى متابعو البطولة 
على موعد في الرابعة عصر اليوم مع لقائي التأهل الى الدور قبل 
النهائي للبطولة والذي سيجمع كال من فريقي التسهيالت مع اخلليج 
للكابالت في املباراة االولى بينما تبقى الثانية بني فريقي الشاهد 

والوطنية »ب« في 2 من أقوى مواجهات البطولة منذ انطالقها.
وكان���ت لقاءات امس األول والتي ش���هدت ندية بني أطرافها قد 
أسفرت عن حجز فريق اخلليج للكابالت لثاني بطاقات التأهل الى 
الدور ربع النهائي عن املجموعة الثانية بالبطولة بعدما انس���حب 
فريق بي ام دبليو الذي كان مرش���حا بقوة لتحقيق لقب هذا العام 
وذل���ك لعدم حضور العب���ي الفريق، بينم���ا كان الفريق املنافس 
حاضرا بكامل العبيه وقاما حكم���ا اللقاء ثامر العنزي وخالد ابل 
بإتاح���ة 10 دقائق طبقا لقانون اللعبة أمام الفريق الغائب ومن ثم 
مت إلغ���اء املباراة عندما تعذر حضوره ليصعد الكابالت الى الدور 
ربع النهائي للبطولة دون عناء او تعب وحتتسب النتيجة لصاحله 

ب� 3 أهداف لالشيء.

تسعى الفرق التي تأهلت الى دور الثمانية لدورة احتاد اجلمعيات 
التعاوني����ة الثامنة التي تقام منافس����اتها على صال����ة نادي التضامن 
مبش����اركة 31 فريقا، الى ان يكون لها النصيب االكبر في الوصول الى 
املب����اراة النهائية التي س����تقام غدا الثالثاء بعدم����ا جنح فريق جمعية 
الشامية والشويخ في التواجد في مقدمة فرق املجموعة االولى بعد ان 
تخطى هدية احد الفرق التي كانت مرشحة للوصول للنهائي 3-1 وقد 
تغلب في املباراة الثانية فريق مبارك الكبير على الفروانية 3-1، بينما 
كان فريق العارضية على موعد من االجنازات واالنتصارات بعد ان تأهل 
على حساب صباح السالم 5-2، وفي املباراة الرابعة جنح فريق اليرموك 
في حجز مقعدة في دور ال� 4 بعد ان عبر الشعب 6-0 واعلن مبكرا عن 
حض����وره للحصول على لقب البطولة بينما لم يجد الرقة صعوبة في 
تخطي العديلية 5-0 في املباراة التي تس����يدها ابناء املنطقة العاشرة 

من بدايتها الى النهاية دون خطوة تذكر للمهزوم.
من جانبه شكر رئيس اللجنة االعالمية بداح السهلي رجال االعالم 
على التغطية املتميزة ملنافسات الدورة وقال: استمرار الدورة دليل على 
جناحها في الدورات السابقة، وإن الدورة تشهد كل عام تطورا في حسن 
التنظيم واالعداد، مضيفا أن مباريات الدورة جاءت قوية والكل يسعى 
الى نيل لقب الدورة مؤكدا ان هناك مفاجآت ستعلن خالل مباريات الدور 

النهائي للجماهير التي تشاهد اللقاءات في صالة نادي التضامن.
وأضاف قائال إن الهدف الرئيسي من تنظيم الدورة هو شغل اوقات 

فراغ الشباب.


