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روجيرو ينطلق بالكرة

حضور جماهيري متميز تابع الدورة

استعراض فريق زوايا

فرحة ماجيك بالتأهلجانب من لقاء نيسان وماجيك

احلكم الدولي السابق سعد كميلالفوفوزيال في املدرجات

سيرجيو يناور بالكرة

جانب من العروض االستعراضية

حصار دفاعي على االدينو

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

»الترجيحية« تعاند أبيات ويودع »الروضان« على يد »طلب الوليد«

أبي����ات دورة املرح����وم  ودع 
عبداهلل مش����اري الروضان لكرة 
امام  املفاجئة  الصاالت بخسارته 
طلب الوليد بهدفني مقابل 3 عبر 
ركالت الترجيح، ليلحق بديوانية 
الناص����ر املري الذي خس����ر أمام 
اخلليج للكابالت بهدف نظيف، كما 
واصل ماجيك سلسلة انتصاراته 
على حساب نيسان البابطني ب� 4 
أهداف مقابل 3 بركالت الترجيح. 
أبيات الذي قدم عروضا كبيرة 
في األدوار السابقة كان قريبا من 
حتقيق الفوز عل����ى طلب الوليد 
عندما تقدم بهدف حملترفه البرازيلي 
تياغو إال ان شاكر املطيري العب 
الوليد متكن من تس����جيل هدف 
التعادل لفريقه في الدقيقة األخيرة 

من املباراة. 
وتسابق محترفو أبيات تياغو 
وس����يرجيو وبييرو في إهدار كل 
الفرص التي اتيحت لهم أمام مرمى 
الذي لعب بطريقة متزنة  الوليد 
خالل شوطي املباراة ليتمكن من 
مجاراة العبي ابيات طوال فترات 
املباراة بفضل حت����ركات الثنائي 

اإليراني صادق وصادقي.
ال����ى ركالت  الفريقان  وجل����أ 
الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي 
بهدف لكل منهما حيث سجل للوليد 
شاكر املطيري وصادقي وسيناو 
واهدر صديقي، بينما سجل ألبيات 
تياغو وبييرو وأهدر س����يرجيو 
أبيات  ومحمد بوعباس، ليخسر 

ب� 3 أهداف مقابل 4. 
وفي املباراة الثانية التي التقى 
خاللها نيس����ان البابطني ماجيك 
فجاءت أحداثها متقلبة حيث بادر 
نيسان بالهجوم الضاغط ليسجل 
هدفا مبكرا ع����ن طريق احملترف 
البرازيلي روجيرو، في حني انتفض 
ماجيك في الش����وط الثاني حتى 
ادرك العبه املصري سامح صالح 
هدف التعادل بعد عدة محاوالت 

فاشلة. 
وفشل نيس����ان في استعادة 
تقدمه لعدم انسجام الثالثي ساندرو 

واحدة، وتنوي����ع طرق الوصول 
للمرمى من خالل حتركات وإبداعات 
الثالثي اإليراني ابرهيم مسعودي 
وزاحمتكش ودودوري، وهم من 
النجوم التي فرضت نفسها على 

الدورة هذا العام. 
الكابالت ميلك  املقابل فإن  في 
القدرة على إيقاف مغامرات كامكو 
في الدورة خاص����ة بعد ان أطاح 

بديوانية ناصر املري. 
وفي اللقاء الثاني يأمل فريق 
الشاهد جتنب شبح اخلروج عندما 
يصطدم مباجيك صاحب املفاجآت 
املدوية وأبرزها اإلطاحة بنيسان 
البابطني من الدور السابق، ويعول 
الشاهد على قدرات جنمه اإليراني 
زهير وانطالقات الثنائي املميز عمر 
اجلاسر وناصر املسند. اما ماجيك 
فس����يراهن على الثالثي املصري 
محمود جالل وسامح صالح وبدر 

عودة. 

تجربة الحكم الثالث 

أكد س����عد كميل رئيس جلنة 
احلكام بدورة الروضان ان الهدف 
من تطبيق نظام احلكام الثالثة في 
مباريات الدور الثاني هو السيطرة 
على األحداث التي تشهدها األدوار 
انفعاالت  النهائية والتحك����م في 

اإلداريني خارج اخلطوط. 
وأوضح كميل ان مهام احلكم 
الثالث تتلخص في مساعد حكمي 
اللق����اء ف����ي تس����جيل البطاقات 
الصفراء واحلم����راء والتحكم في 
الوقت والسيطرة على مقاعد بدالء 
الفريقني. واضاف ان تلك التجربة 
مت تطبيقها ف����ي دوري الصاالت 
الذي انطلق املوسم املاضي، مشيرا 
إلى ان جلنة احلكام حرصت على 
تطبيقه في مباريات الدورة نظرا 

حلساسية األدوار النهائية. 
وأش����ار كميل إلى ان هناك 4 
حكام دوليني في لعبة كرة الصاالت 
من بينه����م الثنائي محمد احلداد 
اللذان يديران  الش����طي  وفيصل 

مباريات الدورة. 

وروجيرو ومارتشو.
وفي ركالت الترجيح سجل 
ماجيك تسديداته األربع بنجاح 
عن طريق محمود جالل وسالم 
العتيبي ووليد عودة وبدر شارع، 
فيما اكتفى نيس���ان بتسجيل 
ثالث ركالت فقط حملت توقيع 

اندريه وفالڤيو وفادينهو. 
الكابالت  املقابل لع���ب  في 
بش���كل متحفظ واعتمد على 
التي يجيدها  املرتدة  الهجمات 
املتألق حم���د حياة الذي جنح 
الوحيد في  اللقاء  سجل هدف 
املباراة  الدقيقة األخيرة م���ن 

وعبدالرحمن الوادي. 

ماجيك يصطدم بالشاهد 

الدورة  وتتواصل منافس����ات 
بإقامة مباراتني اليوم جتمع األولى 
كامكو مع اخلليج للكابالت وفي 
املباراة الثانية س����يلتقي الشاهد 

مارتشو وروجيرو وساندرو 
واخفق عبدالرزاق االنصاري. 

أما اللقاء الذي جمع املري مع 
اخلليج للكابالت فحفل باإلثارة 
والندية وكان املري األكثر سيطرة 
على الكرة ووصوال للمرمى من 
خالل إبداعات الثالثي البرازيلي 

ليمنح الكابالت بطاقة االستمرار 
في ال���دورة ويقربه كثيرا من 
املنافسة على اللقب الذي فقده 

في نهائي العام املاضي. 
الكابالت  وتألق من صف����وف 
البرازيل����ي االدين����و والثالث����ي 
املميز فهد الطريجي وحمد حياة 

امام ماجي����ك. ويتطلع كامكو الى 
متابعة عروضه القوية في الدورة 
رغم صعوبة مواجهته امام الكابالت 
احد ابرز الفرق املرش����حة حلصد 

اللقب. 
ويتميز أداء كامكو باجلدية امام 
املرمى، واللعب السريع من ملسة 

الكابالت يخوض اختبارًا صعبًا أمام كتيبة كامكو اليوم

روجيرو حزين لخروج نيسان 

لقطات من الدورة

أبدى البرازيلي روجيرو محترف نيسان البابطني حزنه الشديد 
خلروج فريقه امام ماجيك من الدور الثالث للدورة، مشيرا إلى انه 
كان يأمل ف���ي قيادة فريقه للمربع الذهبي كح���د أدنى لطموحاته. 
وأوضح روجيرو ان عامل التوفيق غاب عن زمالئه بعد إهدار الكثير 
م���ن الفرص احملققة أمام مرمى ماجيك وهو األمر الذي اس���تمر في 

ركالت الترجيح.
وأض���اف ان حصوله على جائزة أفضل العب في تلك املباراة لن 
يعوضه عن ضياع أمل االس���تمرار في األدوار للمنافسة على اللقب 

في مشاركته األولى ضمن فريق نيسان البابطني.
وأب���دى روجيرو في املقابل رضاه عن املس���توى الذي قدمه في 
مباريات فريقه بالدورة والذي استحق عليه حتية وتشجيع اجلماهير 
رغم خسارة فريقه، مبديا تطلعه للمشاركة في الدورة العام املقبل 

لكي يظهر بصورة أفضل.

قدم فريق زوايا اس���تعراضا رائعا على هامش مباريات اليوم 
الرابع والعشرين للدورة قام خالله أعضاء الفريق ببعض احلركات 
االس���تعراضية والتي نالت استحسان اجلماهير التي ظلت تصفق 

طويال لهم. 
نال جوائز أفضل العب في اليوم الرابع والعشرين سالم الصميعي 
حارس اخلليج للكابالت وروجيرو محترف نيسان البابطني وسعد املنيع 
ح��ارس أبيات، وحصل الالعبون الثالثة عل��ى أجهزة موبايل مقدمة من 

سامسونغ البابطني. 
بدأت اللجنة املنظم���ة جتهيزاتها لليوم اخلتامي للدورة الذي 
س���يقام بعد غد الثالثاء والذي سيش���هد الكثير من املفاجآت التي 

حتضرها اللجنة.
ح��ل الفنان طارق العلي ضيفا على برنامج ديوانية الروضان الذي 
يعرض يوميا على تلفزيون الوطن لينضم إلى فريق التحليل الذي يضم 

محمد إبراهيم وصالح العصفور واحمد خلف. 


