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رئيس مجلس األمة والفهد والروضان والنواف كرموا البطل والشركات الراعية

ت����وج فريق املرح����وم محمد 
عبداحملسن اخلرافي بطال للنسخة 
ال����� 30 لدورة املرح����وم عبداهلل 
الروضان لكرة الصاالت  مشاري 
عقب فوزه في املب����اراة النهائية 
على اخللي����ج للكابالت 3-0، كما 
توج جنم اخلرافي االيطالي ادريانو 

بلقب أفضل العب في الدورة.
وقام رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلراف����ي وراعي ال����دورة ناصر 
الروضان والشيخ احمد الفهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء والش����يخ 
الفخري  الرئيس  الن����واف  احمد 
للجن����ة املنظمة بتس����ليم الكأس 
الى الفريق الفائز وذلك بحضور 
عدد كبير من القيادات ومسؤولي 

احلركة الرياضية. 
وحتول حفل اخلتام الى كرنڤال 
رياضي شارك فيه جمهور الدورة 
الذي مأل مدرجات صالة الشهيد فهد 
االحمد بالدعية ومتيزت فقرات حفل 
اخلتام بابهار الصورة وروعة االداء 
ودقة التنظيم حيث بدأ احلفل بكلمة 
راعي الدورة ناصر الروضان التي 
شكر فيها احلضور وجمهور الدورة 
الغفير والشركات الراعية ليقوم 
بعدها االعالمي محمد املسند وشيخ 
املعلقني جاس����م احلربان بتقدمي 
فق����رات احلفل، وعرض تلفزيون 
الشاش����ة  الوطن����ي تقارير على 
الداخلي����ة تنقل أفض����ل حلظات 

وكواليس النسخة الثالثني.
وبدأت اإلثارة واملتعة الكروية 
التي  املباراة االس����تعراضية  مع 
جمع����ت منتخ����ب الروضان مع 
املنتخب االيطالي لكرة الصاالت 
والتي انتهت بفوز الروضان بهدف 
نظيف س����جله الالعب التايلندي 
ماروت، وشهدت تشكيلة الروضان 
في املباراة احلارس حامت حس����ن 
ونبيل جميل وماروت وناتي وعادل 
السيد وعبدالعزيز الشيحة ومحمد 

الدوسري وعادل توفيق وحسني 
كلندر وفالفي����و واندريه. ومثل 
املنتخب االيطالي احلارس باريني 
والروزا ورسانو وماتيو وبازينو 
واروزي����و وبرني ماتيو وجورام 

ودوفيكو.
وارتفع املستوى الفني للمباراة 
التايلندي  الثنائي  مع مش����اركة 
ناتي وماروت حتى متكن األخير 
من تس����جيل هدف الفوز ليمنح 
منتخ����ب الروضان ف����وزا ثمينا 
وغاليا وتاريخي����ا على املنتخب 

االيطالي.
وتواصلت املتع����ة الفنية مع 
انطالق املباراة املرتقبة التي جمعت 
اخلرافي مع اخلليج للكابالت في 
نهائي النس����خة الثالثني وفرض 
املباراة  اخلرافي س����يطرته على 
م����ع صافرة البداي����ة حيث رجح 
احملترف االيطالي الرائع ادريانو 

رأس هؤالء النجم اإليطالي املبدع 
ادريان���و أفضل العب في الدورة 
وهداف فريق اخلرافي بعش���رة 
أهداف والذي سحب البساط من 
اجلميع وظهر مبستوى متميز في 
جميع مباريات اخلرافي بالدورة 
ولفتت ملساته السحرية وأهدافه 
االستعراضية أنظار اجلماهير التي 
لقبت���ه مبارادونا الصاالت نظرا 
للتشابه اجلس���ماني بني االثنني 

واملهاري كذلك.
ويعد ادريانو احد اكتشافات 
اللجنة املنظمة التي ظلت تراقبه 
طويال في الفترة املاضية قبل أن 
تسارع باستقدامه ليلعب مع فريق 

اخلرافي.
ولم يبتعد احملترف اإليراني 
حيدريان عن قائمة جنوم الشباك 
فانتصارات فريق فيفا لالتصاالت 
حتس���ب له في املقام األول وان 

كفة اخلرافي مبكرا بتسجيله هدف 
السبق لينهار فريق اخلليج املطعم 
بنجوم ازرق الصاالت عمر اجلاسر 
وحمد العثمان وسالم امان سريعا 
أمام مه����ارة وقوة وحيوية فريق 

اخلرافي. 
وواصل ادريانو تألقه بالتعاون 
مع مواطنه دودو الذي اضاف الهدف 
الثاني ليحسم املباراة فعليا للخرافي 
قبل ان يع����ود ادريانو ويضيف 
الهدف الثاني له والثالث لفريقه، 
كما تألق صالح حيدر واحمد باش 
وغامن القضيبي واحلارس محمد 

القاهري وفيصل الرفاعي.

أدريانو نجم الشباك 

تسابق على خطف لقب جنم 
الشباك في دورة الروضان العديد 
من الالعبني احملترفني واحملليني في 
النسخة الثالثني للدورة. ويأتي على 

كان أداءه تغي���ر كثيرا هذا العام 
ف���ي ظل تركي���زه عل���ى اللعب 
اللمسات  اجلماعي والتقليل من 

االستعراضية.
وتضم قائمة املبدعني املصري 
وائ���ل ابوالقمص���ان جنم فريق 
أمريكانا الذي سجل ستة أهداف في 
الدورة ولم يحالفه التوفيق لقيادة 

فريقه الى االدوار النهائية.
وظه���ر ابوالقمصان بصورة 
جيدة ف���ي املش���اركة األولى له 
بالدورة وهو من الالعبني الذين 
ميارس���ون كرة الصاالت رسميا 
حيث يلعب حالي���ا في صفوف 

الريان القطري.
ورغم قلة مشاركاته في الدورة 
اال أن عمر اجلاسر اثبت مقدرته 
على خطف األنظار إليه عندما قاد 
اخلليج للكابالت للتأهل الى املباراة 
النهائية عندما سجل هدف الفوز 

في مرمى يونس���تيل في املباراة 
األهم لفريقه في الدورة.

وكان اجلاس���ر قد نال جائزة 
أفضل العب في الدورة قبل ثالث 

سنوات.
املتنافسني  ويدخل في قائمة 
على لقب جنم الشباك محلي ثاني 
وهو صالح حيدر الذي لعب دورا 
كبيرا ومؤثرا في انتصارات فريق 
اخلرافي وشكل ثنائيا متفاهما مع 

اإليطالي ادريانو.
وميت���از حي���در بقدرته على 
تسجيل األهداف في أصعب األوقات 
ومن أنصاف الفرص وهو العب 

كثير احلركة.
املتألقني  الالعبني  ومن ضمن 
البرازيل���ي في صفوف  الثنائي 
فريق ديوانية ناصر املري فالفيو 
واندريه وهم���ا يكمالن بعضهما 

البعض.

الخرافي يفوز على الخليج للكابالت ويتوج بطاًل لدورة الروضان 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والشيخ احمد الفهد والشيخ أحمد النواف وناصر الروضان أثناء التتويج 

العبو فريق اخلرافي يحتفلون بكأس البطولة

حارس فريق اخلليج للكابالت بعد نهاية املباراة

تسديد على املرمى ومتابعة من املدافعني في املباراة النهائيةالشيخ احمد الفهد والشيخ احمد النواف يوقعان على كرتني حلكام املباراة النهائية

أدريانو يرتدي الغترة والعقال احتفاال بتسجيله أحد األهداف جانب من احتفاالت اجلماهير

اخلرافي يسلم جائزة أفضل العب ألدريانو العب فريق اخلرافي

جاسم اخلرافي وأحمد الفهد وناصر الروضان يسلمون كأس البطولة خالد الروضان يسلم درعا تذكارية الى بدر اخلرافي في وجود جاسم اخلرافي

الخرافي: أهم الدورات الرمضانية

الفهد: واجهة للرياضة الكويتية

الغانم: صالة باسم الروضان

النواف: حفل الختام رائع

الروضان: تتطور إلى األفضل

العوضي: رعاية ڤيڤا مستمرة 

أشاد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي باألجواء التي ظهرت عليها 
ال����دورة في عامها الثالثني مؤكدا ان جتدد الدورة وتطورها الى االفضل 

يعد من اسرار جناحها وقدرتها على االستمرار طوال 30 عاما.
واكد اخلرافي ان دورة الروضان أصبحت من اهم الدورات الرمضانية 
وم����ن االحداث الرياضية الكبيرة التي يلتف حولها الكثيرون وحتديدا 
في شهر رمضان املبارك.وتوجه بالشكر الى اللجنة املنظمة على اجلهد 

الكبير املبذول من اجل احلفاظ على النجاحات املتتالية للدورة.
وأبدى اخلرافي سعادته بفوز فريق املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي 
بالكأس الثالثني في تاريخ الدورة الفتا إلى أن تلك األحداث تساهم في 

تخليد ذكرى رجاالت الكويت الذين قدموا الكثير لهذا البلد.

اكد الش����يخ احمد الفهد ان دورة الروضان اصبحت حتظى بنس����ب 
متابعة ومش����اهدة عبر تلفزي����ون الوطن عالية وغير مس����بوقة على 

مستوى الدورات اخلاصة.
وأضاف أن أهم ما مييز الدورة اس����تمرارها ملدة 30 عاما متتاليا من 
دون انقطاع لتؤكد كل عام تفردها ومتيزها بني كل البطوالت املصغرة 

التي تقام خصيصا للعبة كرة الصاالت.
وأبدى الفهد إعجابه بالروح الرياضية العالية التي حتلت بها كل الفرق 
املشاركة مما ساعد على نبذ التعصب، مؤكدا ان دورة الروضان أصبحت 
واجهة للرياضة الكويتية أمام الكثير من املش����اهدين الذين يتابعونها 
خلف شاشة تلفزيون الوطن او امام الضيوف الذين يأتون من اخلارج، 

وامام العدد الكبير من احملترفني الذي يشارك في منافسات الدورة.
واش����اد الفهد بدعم اسرة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان للدورة 
وحرصهم عل����ى تطويرها بالصورة التي ترضي اجلمهور الذي ارتبط 

كثيرا بالدورة.

قدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس األمة النائب مرزوق 
الغانم التهنئة للجنة المنظمة على التنظيم الرائع الذي ظهرت 
به هذا العام، مؤكدا انها دورة عزيزة علينا وتحمل اسم رجل غال 
علينا هو المغفور له عبداهلل مش���اري الروضان، وجئت أبارك 
المنظمين على نجاح الدورة صاحبة الجماهيرية العريضة في 
كرة الصاالت، ومازلت اطالب بضرورة تخصيص صالة مغطاة 
خاصة بالدورة تحمل اس���م المرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
لتقام عليها الدورة كل عام بعد ان صنعت لنفسها جمهورا كبيرا 
وصار الجميع يتابعها باهتمام كبير، ويمكن ان تس���تفيد فرق 
الصاالت من هذه الصالة، ولذا فانا تقدمت بمقترح لمجلس االمة 

بهذا الشأن.

اش���اد الرئيس الفخرى للجنة المنظمة الشيخ احمد النواف 
بالمس���توى الذي خرج به الحفل الختامي للدورة، وقال جاءت 
النهاية في غاي���ة الروعة، وكان منظما للغاي���ة وفقرات الحفل 
رائعة، ويستحق رئيس اللجنة المنظمة خالد الروضان واخوانه 
التحية والتقدي���ر على مجهودهم طوال ايام ال���دورة، فقد ادى 
الجميع الواجب واكثر، وهذا النجاح اسعدني واتوقع المزيد من 
النجاح في المرات المقبلة، والدورة صارت لها س���معة ممتازة 
داخل وخ���ارج الكويت، وانا على الدوام ال���ى جانب المنظمين 

وادعم نجاحهم المشرف.

توجه راعي الدورة ناصر الروضان بالشكر إلى كل الشخصيات 
التي حرصت على حضور حفل الختام الذي حظى بحضور رسمي 
وشعبي الفت مؤكدا ان اللجنة المنظمة نجحت في اختبار حفل 
الخت���ام بعد أن أثنى الجميع على فق���رات هذا الحفل الذي تميز 

بالبساطة وحافظ على تقاليد الدورة.
وأشاد الروضان بالنقل المباشر لمباريات الدورة عبر تلفزيون 
الوطن، مؤكدا ان تلك التجربة ساهمت في نشر الدورة خارجيا، 

ووصولها الى شتى أنحاء الوطن العربي. 
وأش���ار إلى أن دورة الروضان تتطور إل���ى األفضل كل عام 
لتحافظ على الس����معة الكبيرة التي اكتس���بتها طوال 30 عاما 

مدة الدورة.

كشف نجيب العوضي الرئيس التنفيذي لشركة ڤيڤا لالتصاالت 
أن رعاية شركته للدورة لن تتوقف في ظل النجاحات الكبيرة التي 
تحققها ال���دورة والتي تدفع القطاع الخاص الى رعايتها للمحافظة 

على ريادتها.
واوضح ان ڤيڤا لن تتردد في دعم كل االنشطة الرياضية واالجتماعية 
الناجحة مبديا اعجاب���ه بالطريقة التنظيمية الرائعة التي تدار من 
خاللها دورة الروضان التي حققت على حد قوله انتشارا كبيرا على 

المستوى المحلي واالقليمي.
وق���ال العوضي ان مش�����اركة المن��تخبات والف���رق العالم��ية 
ونجوم كرة الصاالت من مخ�تلف القارات س���ينقل دورة الروضان 

الى العالمية.


