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مرور بالكرة ومضايقة من قبل املدافع محاولة إلبعاد الكرة قبل وصول املهاجم

الركالت الترجيحية تصعد بكويت ستيل وتقصي أثليتس فوت

زانيتي ونيستا وجهاً لوجه في »الروضان« اليوم

يتابعه���ا من���ذ ع���ام 1986 
واستمتع باملش���اركة فيها 
كالعب في العديد من النسخ، 
الفتا إلى انه ملس على مدار 
السنوات املاضية مدى تطور 
الدورة من نس���خة ألخرى، 
اللجنة  مثنيا على جه���ود 
املنظمة بقيادة خالد الروضان 
وأسرة العمل التي تقف خلف 
النجاح���ات الكبي���رة التي 

حتققها الدورة.
وأك���د ش���هاب ان دورة 
الفاكهة  بات���ت  الروض���ان 
الكويتي���ة بالش���هر الكرمي 
من كل عام، حيث ينتظرها 
اجلمهور بشغف، السيما مع 
تطورها وبثها تلفزيونيا في 
دول اخللي���ج مع تلفزيون 

الكويت.
إلى ان جمهور  وأش���ار 
الروضان ومتابعيها ينتظرون 
كل عام املفاجآت التي يعدها 
القائمون على الدورة والذين 
ال يخيبون ظنه���م أبدا من 
خالل استقطاب أفضل العبي 
كرة الصاالت وجلب جنوم 
الكرة العاملية والفنانني مع 
تقدمي التكرمي الالئق للنجوم 
الراحلني وأصحاب اإلجنازات، 
ومتنى شهاب استمرار الدورة 
ألجيال وأجي���ال وأن تبقى 
دائما من معالم الكويت في 

رمضان من كل عام.

املغل���وب، حي���ث يلتق���ي 
القادس���ية مع أمريكانا في 
مواجهة متكافئة، حيث يعتمد 
الفريقان على مجموعة مميزة 

من احملترفني.
ويواصل القادسية اعتماده 
على جنمه املصري رمضان 
غريب، الذي قدم مستويات 
رائعة في املباريات املاضية، 
أمام حتد كبير  وس���يكون 
اليوم  لترجيح كفة فريقه، 
في املقابل يعول أمريكانا على 
الكولومبي  الثنائي  خدمات 
املمي���ز اجنل���و وكاميل���و 
ملواصلة الزحف نحو املباراة 

النهائية.

شهاب: الروضان عنوان 
اإلبداع

أشاد عضو مجلس إدارة 
العربي السابق مؤيد شهاب 
باملستوى الفني الذي شاهده 
خالل فعاليات اليوم ال� 23 
الروضان، مؤكدا ان  لدورة 
ال���دورة بدأت م���ع األدوار 
الرئيسية في زيادة مساحة 
الندي���ة واإلث���ارة واملتعة، 
متوقعا ان تشهد األيام املتبقية 
من عمر املنافسات املزيد من 
اإلثارة واملتعة وصوال للقمة 

باملباراة اخلتامية.
وأض���اف ان ش���هادته 
التي  بال���دورة  مجروح���ة 

باتيس التعادل الس���ند في 
اللحظات األخيرة.

وتأل���ق عب���داهلل حياة 
أمريكانا في ركالت  حارس 
الترجيح وتص���دى لركلة 
الالعب باتيس، فيما سجل 
الثالث  امريكان���ا ركالت���ه 
بنج���اح بواس���طة كاميلو 
واجنلو وعبداهلل راشد، في 
املقابل سجل السند ماوركنال 

ويوسف السلمان.
وفي املباراة الثانية صنع 
الالع���ب الهولن���دي جنيب 
عل���وش الفارق وقاد فريقه 
كويت ستيل للتقدم على ذي 
اثليتس فوت بهدفني حمال 
توقيعه مقابل هدف سجله 
الالع���ب اإليطال���ي فامبيتا 
قبل ان يع���ود أثليتس من 
التعادل عن  بعيد وي���درك 
طريق مش���اري الضبيبي 
في الوق���ت القاتل ليحتكم 
الترجيح  الفريقان لركالت 
التي ابتسمت الستيل، حيث 
سجل له جنيب علوش، محمد 
جاسم ومحمد شرقاوي فيما 
أحرز مش���اري الضبيبي، 
س���ليماني وأضاع فامبيتا 

الركلة األخيرة.

القادسية يتحدى أمريكانا

تقام اليوم مباراة واحدة 
ضمن منافسات أدوار خروج 

تلك املباريات.

أمريكانا يعبر أسند بي

ش���هدت منافسات اليوم 
الثال���ث والعش���رين، فوزا 
صعبا ألمريكانا على اسند 
بي 7، بركالت الترجيح بعد 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة 

بالتعادل بهدف لكل فريق.
وبادر أمريكانا بافتتاح 
التس���جيل عبر الكولومبي 
كاميلو، قبل ان يدرك البرازيلي 

أعماله، طوال األيام املاضية، 
لالطمئنان عليه.

وأوض���ح رئيس اللجنة 
املنظمة، ان دورة الروضان، 
الذي قطعته  أوفت بوعدها 
مع اجلمهور، عندما تعهدت 
بجل���ب نخبة م���ن جنوم 
كرة الق���دم العاملية، وإقامة 
مجموعة من مباريات احللم 
التي حققت  االستعراضية، 
أيض���ا حلم العش���رات من 
الش���باب الذين شاركوا في 

جاهزيتهما للظهور بأفضل 
مستوى في املباراة، من أجل 
إمتاع اجلمه����ور، وحتقيق 

الفوز.
ب����دوره، أش����اد خال����د 
الروض����ان رئي����س اللجنة 
املنظمة باحترافية زانيتي، 
الذي متس����ك باحلضور الى 
الدورة، رغم احلادث اإلجرامي 
الذي تعرض له في األرجنتني 
قبل 3 أيام، مؤكدا انه كان على 
اتصال دائم بالالعب ووكيل 

تدخ����ل دورة املرح����وم 
عبداهلل مش����اري الروضان 
الرمضانية لكرة القدم، يوما 
آخر، مليئا باإلثارة والتشويق، 
حيث سيكون جمهور الدورة، 
الي����وم مع لقاء  على موعد 
احللم الثالث االستعراضي، 
الذي يجمع منتخب األرجنتني 
بقيادة الالعب األس����طوري 
خافيي����ر زانيتي، ومنتخب 
إيطاليا بقيادة أحد أساطير 
دفاع الكالش����يو اليساندرو 

نيستا.
وشاهد زانيتي ونيستا 
التدريبية  بعض احلصص 
الختي����ار بقي����ة أعض����اء 
فريقهما، من الش����باب الذي 
تقدم للتسجيل لدى اللجنة 
املنظمة، وذلك في إطار سلسلة 
مباريات احللم االستعراضية، 
التي أقيمت هذا العام، وشهدت 
جلب مجموع����ة كبيرة من 
النج����وم أمثال الس����عودي 
الثنيان والفرنسي  يوسف 
روبي����رو بيريز والبرازيلي 
روبرتو كارلوس والبرتغالي 

ديكو.
ورفع زانيتي ونيستا راية 
التحدي قبل 24 س����اعة من 
مباراة احللم املرتقبة، حيث 
عبر الالعبان عن سعادتهما 
بزيارة الكويت، وقبول دعوة 
دورة الروضان، كما أكدا على 

ركلة ترجيح في طريقها ملعانقة الشباكمنافسة قوية بني الالعبني للحاق بالكرة

تسليم اجلائزة ألفضل العب في املباراة

الفنان شعبوال يتحدث للجمهور

اجلماهير لها نصيب من اجلوائزاحلارس في طريقه للتصدي إلى التسديدة

لقطات
٭ أطلقت اللجنة 

املنظمة للدورة اسم 
الراحل حسن كمال 

مؤسس الدورة 
عـــلى جائزة افضل 

العب التي متنح 
سنويا في اليوم 

اخلتامي.
٭ نال جائزة افضل 

العب في اليوم 
الثالث والعشرين 

عبداهلل حيات حارس 
امريكانا، اإليطالي 

فامبيتا محترف فريق 
ذي أثليتس فوت.


