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فريقا اجلوازات والدعية منتخب إيطاليا يتابع إحدى املباريات

اجلماهير استمتعت مبشاهدة املباريات

خالد الروضان مكرما أسامة حسني

جانب من مباراة اجلوازات والدعية االستعراضية

بطاقة صفراء ألحد الالعبني

العبون يحتفلون بفوزهم مع اجلماهير

منتخب إيطاليا يستعرض أمام نجوم الروضان في حفل الختام اليوم

تتحول اليوم صالة الشهيد فهد 
األحمد باحت����اد كرة اليد بالدعية 
الى مسرح كبير يقام عليه العرس 
اخلتامي لدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الذي سيتضمن 
العديد من الفقرات املشوقة التي 
حتمل الكثير من املفاجآت جلمهور 
الدورة الغفير الذي سيحرص على 
احلضور إلطفاء الشمعة ال� 30 من 

عمر الدورة.
ووجهت اللجنة املنظمة الدعوة 
الى كبار الشخصيات حلضور حفل 
الفهد  اخلتام ومنها الشيخ احمد 
وزير الدولة لش����ؤون اإلس����كان 
والتنمي����ة وهالل الس����اير وزير 
الصحة وناص����ر الروضان راعي 
الدورة والذي س����يقوم بتسليم 
ال����كأس للفريق الفائز والش����يخ 
احمد النواف رئيس احتاد الشرطة 
والرئيس الفخري للجنة املنظمة، 
كما سيحضر حفل اخلتام مدرب 
منتخب إيران لكرة الصاالت وبيير 
كاخيا مدير شركة ورلد سبورت 

العاملية.
اللجنة  وكعادتها س����تحرص 
املنظمة على إضافة فقرات جديدة 
وغير مس����بوقة في حفل اخلتام 
الذي سيخرج من اإلطار التقليدي 
وسيكون احلدث األبرز فيه اللقاء 
االستعراضي الذي سيجمع املنتخب 
اإليطالي لكرة الصاالت مع منتخب 
الروضان الذي يضم ابرز النجوم 
الذين تألقوا في مباريات الدورة 

هذا العام. 

وحضر االزوري بكامل جنومه 
حتت قيادة املدرب فراتشي رناتو 
وتضم قائمة الالعبني موني ومانيني 
وبوني موسو وروسانو واندرادو 
وماسيسو واندريه باسيو ودورينو 
والروفا. ويعد املنتخب االيطالي 
من أفضل املنتخبات األوربية في 
كرة الصاالت ويضم بني صفوفه 

العديد من جنوم اللعبة.

خروج الشرطة وماجيك 

الدورة قد  وكانت منافس����ات 

شهدت تأهل فريق املرحوم محمد 
عبداحملس���ن اخلرافي وديوانية 
ناصر املري إلى املربع الذهبي بعد 
فوز اخلرافي على ماجيك مشروب 
الطاقة ب� 5 اهداف مقابل هدفني، 
في حني تغلب املري على احتاد 

الشرطة بهدف نظيف.
وقدم اخلرافي فاصال جديدا 
الفنية ع���ن طريق  املتع���ة  من 
الثنائي االيطالي دودو وادريانو 
اللذين سجال 4 من األهداف ال� 5 
لفريقهما وكان الالعب دودو في 

قمة مس���تواه الفني وساهم في 
صنع هدفني وأحرز مثلهما وكان 
لتمريراته مفعول السحر في فك 
التكتل الدفاعي لفريق ماجيك الذي 
انهار س���ريعا امام قوة ومهارة 

اخلرافي.
ولم يس���لم دفاع ماجيك من 
مضايق���ات جنم ال���دورة األول 
ادريانو امللقب مبارادونا الصاالت 
ال���ذي أمتع اجلمهور بلمس���اته 
الفنية العالي���ة وقدرته الفائقة 
على االحتفاظ بالكرة واالنطالق 

بها في مساحات ضيقة.
املباراة تألقا جديدا  وشهدت 
للنجم احمللي صالح حيدر الذي 
الهدف األجمل للمباراة  س���جل 
ليس���تحق جائ���زة أفضل العب 

والتي نالها للمرة األولى.
ف���ي املقابل لم يق���دم فريق 
ماجيك الع���رض املنتظر ويبدو 
ان تأهله ال���ى دور الثمانية كان 
أقصى طموح���ات العبيه الذين 
اكتفوا بتسجيل هدف شرفي قبل 
اخلروج من ال���دورة عن طريق 

الالعب محمد عبداحملسن.
وف���ي املب���اراة الثانية متكن 
الالع���ب البرازيل���ي اندريه من 
الفوز لديوانية  تس���جيل هدف 
ناصر امل���ري في مرم���ى احتاد 
الشرطة وذلك قبل نهاية املباراة 
بدقيقتني ليواصل املري مسلسل 
تألقه في الدورة ويخترق أجواء 
األربعة الكبار ويقترب كثيرا من 

التأهل للمباراة النهائية.
وكان امل���ري الطرف األفضل 
واألكثر خطورة على املرمى فيما 

لعب احتاد الشرطة بحذر دفاعي 
ولم تكن ل���ه خطورة تذكر على 
مرم���ى املري الذي أحكم قبضته 
على املباراة من خ���الل التفاهم 
الكبي���ر بني الثنائ���ي البرازيلي 
اندريه وفالفيو واألخير كان من 
جنوم املباراة واستحق لقب أفضل 

العب.

تعادل الجوازات والدعية

وأقيم على هامش منافسات 
اليوم السادس والعشرين مباراة 

استعراضية بني فريقي اجلوازات 
والدعية في إع���ادة لنهائي عام 
80 مبناسبة مرور 30 عاما على 
املباراة بتعادل  الدورة وانتهت 
الفريقني بهدف لكل منهما حيث 
س���جل للجوازات جمال خليل 
وأح���رز ه���دف الدعي���ة طارق 

العلبان.
وشارك مع اجلوازات مسعود 
جوهر وجواد عباس وعبداللطيف 
السلمان وعبدالغفور عبداللطيف 
وجمال خليل وعبدالعزيز باش 

واحمد باش وجواد حسن. 
وشهدت قائمة الدعية تواجد 
الروض���ان وفواز  عبداللطيف 
الفضل وفايز الفليج وجاس���م 
العميري وطارق العلبان وصالح 
العصف���ور وحج���ي حالبي���ج 
وسليمان اليحيى باإلضافة الى 
العمالق سمير سعيد  احلارس 
ال���ذي عاد مج���ددا للوقوف في 
حراسة املرمى بعد فترة طويلة 

من الغياب.
املباراة س���يطرة  وش���هدت 
متبادلة للفريقني وفرصا ضائعة 
الروضان  باجلمل���ة، وخط���ف 
األضواء من اجلميع بعد ان اظهر 
مهاراته العالية في التحكم بالكرة 
واملراوغة وكان من أنشط العبي 
الثنائي  املقابل بذل  الدعية. في 
جمال خليل واحمد باش مجهودا 
كبيرا لتفعي���ل األداء الهجومي 
للجنة املنظمة وشكال خطورة 

واضحة على مرمى الدعية.

تعادل الجوازات والدعية في إعادة لنهائي عام 80

فراتشي: تنظيم رائع

 المسعود: »الروضان« إلى األفضل

أكد فراتشي رناتو مدرب منتخب ايطاليا لكرة الصاالت ان العبيه استعدوا 
جيدا للمباراة االستعراضية التي ستجمعهم مع منتخب الروضان مشيرا الى 
ان االزروي يتطلع الى الظهور بصورة طيبة ترضي جمهور الدورة الذي ينحاز 
الى اللمس����ات الفنية واملهارات العالية. وأبدى فراتشي إعجابه باألجواء التي 
بدت عليها الدورة مشيدا بالتنظيم الرائع للمباريات وطريقة دخول الفريقني 
ال����ى أرض امللعب وحتية اجلمهور واملصافحة قب����ل بدء املباراة. واضاف ان 
التش����جيع اجلماهيري اهم ما مييز الدورة خاصة ان معظم الدورات اخلاصة 
التي تقام لهذا الش����أن ال حتظى بحضور جماهيري غفير. وبني فراتش����ي ان 
السبب الرئيسي وراء مجيء املنتخب االيطالي للمشاركة في دورة الروضان 
يكمن في معرفة االحتاد االيطالي بوجود شعبية كبيرة لالزوري داخل الكويت 

وهو االمر الذي شجعه على تلبية الدعوة.

دعا إبراهيم املسعود مدير فريق الكرة بالقادسية اللجنة االنتقالية املكلفة 
بإدارة شؤون احتاد كرة القدم بالسير على نهج اللجنة املنظمة في دورة الروضان 
واالستفادة من خبراتها في استقطاب عدد كبير من الشركات الراعية مؤكدا ان 
دعم القطاع اخلاص لدورة الروضان خير دليل على جناح الدورة ووصولها الى 
فئة كبيرة من املجتمع. وأوضح املسعود ان تلك الشركات الراعية لم نرها في 
املسابقات احمللية الكروية الرسمية وهو الشيء الذي يحسب للجنة املنظمة. 
واضاف أن دورة الروضان تتطور الى األفضل كل عام وتدخل مرحلة جديدة 
من التحدي لتثبت انها االفضل على االطالق على املستوين احمللي واخلليجي. 
واش����اد املسعود بارتفاع املستويات الفنية للدورة في ظل كثرة عدد الالعبني 

احملترفني الذين تراهن عليهم أغلب الفرق.

من الدورةلقطات

قام خالد الروضان رئيس اللجنة املنظمة بتكرمي 
س���فير الكويت لدى اسبانيا عادل العيار الذي لم 
يتأخر في تقدمي الدعم واملساندة للجنة املنظمة كما 
قام بتكرمي فريق العمل ببرنامج ديوانية الروضان 
الذي يعرض على تلفزيون الوطن كما شمل التكرمي 

عضوي اللجنة الفنية عيسى فالح وبدر حجي.
أبدى سمير سعيد حارس العربي واملنتخب الوطني 
األسبق سعادته باملشاركة في مباراة اجلوازات والدعية 
االس��تعراضية وحرص على توجيه الشكر الى وسائل 
اإلع��الم التي ركزت على اجن��ازه باحلصول على لقب 
أفضل حارس في اس��يا وخص بالذك��ر الزميل غازي 

شريف الصحافي بالقسم الرياضي بجريدة النهار.
عاد احلكم س���ليمان امليل الستكمال مشاركته 
في إدارة مباريات الدورة بعد عودته من اإلمارات 
حيث شارك هناك في حتكيم بطولة كأس اخلليج 

لناشئي كرة القدم.
ش��ارك إبراهي��م املس��عود مدي��ر فري��ق الكرة 
بالقادس��ية في تقدمي جائزة أفضل العب التي منحت 
الى البرازيل��ي فالفيو من فريق ديوانية ناصر املري 
وصال��ح حي��در جنم فري��ق اخلراف��ي حيث حصل 
الالعب��ان عل��ى أجه��زة موباي��ل مقدمة من ش��ركة 

سامسوجن البابطني.

العب مير مبهارة من املدافعنيالقوة واحلماسة كانتا طابع األدوار النهائية


