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خالد الروضان يهدي فانيلة »الروضان« ملوراتيموراتي والسفير اإليطالي وناصر وعبداللطيف الروضان في املنصة موراتي يرتدي البشت

موراتي يوقع على علم إنتر للجماهير

خالد الروضان يقدم هدية ملوراتي

تولدو يشارك في مسابقة سامسوجنهاكأس »الروضان« تتوسط كؤوس انتر

جانب من مباراة أمريكانا والكابالتجماهير كثيرة رفعت أعالم انتر

رئيس إنتر يصافح عادل العيار وابتسامة من فرانشيسكو تولدو

حديث جانبي بني ناصر الروضان وموراتي

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

موراتي: لم أكن أتوقع هذا االستقبال وتلك األجواء في »الروضان«

ألهب ماس���يمو موراتي مالك 
ورئيس نادي انتر ميالن االيطالي 
حماس جماهي���ر دورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان لكرة 
الصاالت في زيارته االولى للكويت 
التي شاهد خاللها مباريات الدورة 
أول من أمس في مشهد احتفالي 
لم يتكرر من قبل حيث حتولت 
مدرجات صالة الشهيد فهد األحمد 

الى ما يشبه الكرنڤال.
وقامت جماهير الروضان التي 
مألت املدرجات باستقبال ضيف 
الدورة على طريقتها اخلاصة التي 
استخدمت فيها االغاني الشعبية 
والهتافات للترحيب برئيس نادي 
انتر الذي دخ���ل الصالة برفقة 
خالد الروض���ان رئيس اللجنة 

املنظمة. 
وحض���ر االحتف���ال ناص���ر 
الروضان راع���ي الدورة وعادل 
العيار سفير الكويت في اسبانيا 
والفريق عب���داهلل عبدالرحمن 
الفارس محافظ حولي وعبداللطيف 
الروضان أمني عام مجلس الوزراء 
والس���فير االيطالي في الكويت 
وس���امي احلمد قنصل الكويت 
ف���ي ميالنو وجني���ب العوضي 
الرئيس التنفيذي لش���ركة ڤيڤا 
وياس���ر ابل عضو مجلس ادارة 

العربي السابق. 
وبدأ احلف���ل بعرض كؤوس 
انت���ر الث���الث أللق���اب الدوري 
وكأسي ايطاليا ودوري األبطال 
الذي حمله  الدورة  ومعها كأس 
فرانسيسكو تولدو حارس انتر 
الس���ابق والذي يتمتع بشعبية 
التي ظلت  كبيرة بني اجلماهير 
تهتف باسمه طويال. وزاد حماس 
اجلماهير عندما نزل موراتي الى 
امللع���ب ومعه الروض���ان ليبدأ 
حديثه للجماهير قائال »السالم 
عليك���م« و»رمض���ان كرمي« ثم 
الكويت  أبدى س���عادته بزيارة 
والتواص���ل مع ه���ذا اجلمهور 
الرائع، مؤكدا انه لم يكن يتوقع 
ان يلقى هذا االستقبال الكبير من 
جانب اجلماهير واللجنة املنظمة. 
وأشاد باألجواء التي شاهدها داخل 
الصالة وحرص اجلماهير على 
ارتداء فانيالت وش���عارات انتر 
وهو ما أثار ارتياحه وجعله يؤكد 

انه لن ينسى ذلك االحتفال.
وأك���د موراتي ان���ه لم يأت 
للكويت لتحقيق اهداف تسويقية 
لناديه وامنا للتواصل مع اصدقاء 

ل���ه خالد الروضان  الذي اهداه 
عندم���ا تقابال في ميالنو لتقدمي 
دعوة الزيارة واشار موراتي الى 
ان هذا املس���باح جلب له احلظ 
وفاز انتر بأغلب املباريات التي 
حضرها ومعه املسباح العجيب 
على حد قوله، مؤكدا انه لم يكن 
يتوقع هذا االمر عندما حصل على 

املسباح من الروضان. 
في املقابل كشف خالد الروضان 
عن سر الفانيلة رقم 18 التي اهداها 
ملوراتي مؤكدا انه توقع فوز انتر 
بلقب الدورة للمرة ال� 18 قبل نهاية 
املوسم وهو ما دفعه الى تصميم 
تلك الفانيلة رغم تشكيك موراتي 
في صدق توقعاته في بداية االمر 
وكشف الروضان عن تلك الفانيلة 

في احتفال أول من أمس. 

التطور يحافظ على النجاح

وبدوره تقدم ناصر الروضان 
راعي الدورة بجزيل الشكر لضيف 
الكويت موراتي الذي حرص على 
الدورة، مؤكدا ان رئيس  زيارة 
انتر كان في قمة الس���عادة من 
األجواء االحتفالية التي شاهدها 

داخل الصالة.
وأك���د الروض���ان أن زيارة 
موراتي تعد حدثا كبيرا يستحق 
االشارة اليه نظرا حلجم الشعبية 
الكبي���ر الذي يتمتع به الضيف 
االيطال���ي الذي يحظى باحترام 

املجتمع العاملي.
الروض���ان ان مثل  واوضح 
هذه الزيارات تلعب دورا كبيرا 
في الوص���ول بالدورة الى أفاق 
جديدة نحو العاملية، كما تساهم 
في زيادة جس���ور التواصل مع 
جمه���ور ال���دورة الغفير الذي 
اعتاد على املفاجآت التي تقدمها 
اللجنة املنظمة. واش���ار الى ان 
النجاح يولد جناحا داخل دورة 
الروضان في ظل حجم التطور 
والتقدم الكبير الذي يطرأ عليها 

كل عام.
واكد الروضان ان جناح الدورة 
يقف خلف���ه الكثير من العوامل 
اهمها على االطالق روح املودة 
واحملبة التي تسود االجواء داخل 
اللجنة املنظمة الى جانب حرص 
القائمني عل���ى الدورة بداية من 
اسرة الروضان الى أصغر عامل 
في الدورة على التمسك بالقيم 
والعادات االجتماعية التي اقيمت 

عليها الدورة. 

الثمانية التي يلتقي خاللها فريق 
ديوانية ناصر املري مع اخلليج 
للكابالت ونيس���ان البابطني في 
مواجهة ماجيك وفي املباراة الثالثة 
يواجه طلب الوليد مفاجأة الدورة 

الفائز من الوطنية وأبيات. 

سر مسباح الروضان 

وكش���ف رئي���س انتر خالل 
حديثه لبرنامج ديوانية الروضان 
على قناة »الوطن« عن سر املسباح 

بركالت الترجيح أيضا.
الذي  الق���وي  ورغ���م األداء 
ظه���ر عليه فري���ق أمريكانا من 
خ���الل الثالثي املص���ري وحيد 
عبدالناصر واحمد ابوسريع ووائل 
ابوالقمصان إال ان كفاح واصرار 
العبي الكاب���الت كان لهم الدور 
األكبر في حسم النتيجة لصالح 
األخير في اللحظات احلاس���مة 
بهدفني قاتلني لعبدالرحمن الوادي 

وحمد حياة. 

مشاهير الرياضة من شتى انحاء 
العالم. 

وأوضح الروضان ان جمهور 
الدورة الغفير كان عند حسن الظن 
فيه دائما ويستحق كل املجهودات 
التي يبذله���ا فريق العمل داخل 
اللجنة املنظمة لتقدمي كل ما هو 
جدي���د وينال رض���ا اجلماهير، 
واضاف ان التحركات التي تقوم 
بها اللجنة املنظمة تأتي نتيجة 
عمل جماعي ضمن منظومة كبيرة 

اما السد القطري فدفع فاتورة 
إهدار العبيه لعشرات الفرص على 
مرمى ماجيك الذي دافع ببسالة 
ليؤجل احلسم الى ركالت الترجيح 
التي حس���مت املوقف لصاحله. 
ووقع العبو السد في فخ اللعب 
االستعراضي وحتديدا البرازيلي 
الذي يتمتع مبهارات  رودريغو 
فنية عالية ولكنه لم يستطع ان 

يوظفها لصالح فريقه.
وتبدأ اليوم منافس���ات دور 

وصل عددها الى 120 فردا.

خروج مبكر للسد وستيل 

وكانت مباريات اليوم الثاني 
والعشرين قد شهدت تأهل اخلليج 
للكابالت الى دور الثمانية بفوزه 
على أمريكانا بهدفني نظيفني، فيما 
فجر ماجيك املفاجأة وتأهل على 
حساب السد القطري 3-2 عبر 
ركالت الترجيح، في حني أقصى 
الشاهد فريق كويت ستيل 2-3 

جدد مشيدا بحفاوة االستقبال من 
جانب اسرة الروضان. 

إسعاد الجماهير هدفنا 

من جانبه توجه خالد الروضان 
بالشكر الى موراتي على زيارة 
ال���دورة ولع���ادل العي���ار على 
تواصله مع اللجنة املنظمة، مؤكدا 
ان أعضاء اللجنة س���يواصلون 
العمل بكل جهد واخالص لتحقيق 
احالم اجلماهير في اس���تقطاب 

تولدو رفع كأس الدورة.. وألقاب إنتر تلهب حماس الجماهير

الفارس يشيد بالدورة 

تولدو شارك في مسابقة 
»سامسونجها «

أثنى عبداهلل الفارس محافظ حولي على املجهودات 
التي تقوم بها أسرة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
للحفاظ على النجاحات الكبيرة لدورتهم الرمضانية 
التي أصبح���ت من املعالم الرياضية على مس���توى 
الكوي���ت. ووجه الفارس ش���كرا خاصا لكل القائمني 
عل���ى الدورة بداية من ناصر وعبداللطيف الروضان 
مرورا بخالد الروضان وحس���ني غ���امن وعبدالعزيز 
العميري وعبدالرحمن الدولة وجاسم السبتي ومحمد 
املسند، مؤكدا ان سعيه����م الدائم للتط����وير واضح 
وملم�����وس للجميع وأكد الف���ارس ان أهم ما مييز 
ال���دورة النظام املتبع ف���ي ادارة املباريات فضال عن 
فقرات املس���ابق���ات التي تلق���ى تفاع���ال كبي��را من 

اجلماهير.

ش���ارك تولدو حارس انتر الس���ابق في مسابقة 
سامسوجنها ولم يتمكن من ايداع الكرة داخل الشباك عبر 
احلائط املكون من أشكال لالعبي تشلسي اإلجنليزي، 

ونال تولدو تشجيعا حارا من اجلماهير. 
واك���د حارس االنتر في حديثه اجلانبي مع ناصر 
الروض���ان ان حراس مرمى ك���رة الصاالت يتميزون 
بالوزن الزائد الذي يساعدهم كثيرا على الوقوف امام 
املرمى الصغير الذي يتناسب مع تلك االوزان، وحرص 
تولدو على تقدمي جائزة أفضل العب الى عبدالرحمن 

الوادي في مباراة اخلليج للكابالت مع أمريكانا.


