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اإلثارة واألهداف املتعددة في كل املبارياتفرحة نونو بتأهل سامسونغ

فواز احلساوي يقدم جائزة أفضل العب لقاهري خالد الروضان يقدم درعا إلى فتحي كميل

شعار »أقسم« في املدرجاتكتيبة اخلرافي

الروضان يكرم االعالمي بركات الوقيانحصار دفاعي على أدريانو

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

»البقاء لألقوى« شعار األدوار النهائية لـ »الروضان« 

واصل فريق املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي رحلة الدفاع 
عن لقبه بنجاح بفوزه الثمني على 
زين بهدفني مقابل هدف ليتأهل 
للدور قبل النهائي لدورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان لكرة 
الصاالت ليلتقي اليوم الفائز من 
لقاء اخلليج للكابالت مع كامكو 
البابطني  فيما تأهل سامسونغ 
أيضا الى الدور قبل النهائي بفوزه 
املثير على طل���ب الوليد بهدف 
نظي���ف ليتقابل م���ع الفائز في 

مواجهة الشاهد مع ماجيك.
وجن���ح فري���ق اخلرافي في 
التخلص م���ن زين الذي يعتبر 
أهم العقبات التي تعترض طريقه 
نحو بلوغ النهائي للعام الثاني 
على التوالي وذلك بفضل ثنائية 
جنمه املبدع االيطالي ادريانو الذي 
اللقاء  سجل هدفي اخلرافي في 
في الوقت الذي أحرز فيه حمد 

العثمان هدف زين الوحيد. 
وكان اخلرافي الطرف األفضل 
في الشوط األول واألكثر سيطرة 
على الكرة مستغال قدرة ادريانو 
على االحتفاظ بالكرة وتفاهمه 
مع مواطنه ادريانو الذي تفوق 
الدفاعي وتصدى  في اجلان���ب 
ببراعة النطالقات موسى دوس 
احملترف االيراني في صفوف زين. 
وحفلت املباراة باإلثارة والندية 
على املرمى ف���ي ظل إصرار كل 
التسجيل سواء من  فريق على 
التسديدات البعيدة او بواسطة 

التمريرات القصيرة. 
وتفوق حارس اخلرافي محمد 

اجلماهيري الغفير وباملنافسات 
القوية بني الفرق الطامحة لنيل 

لقب الدورة.
وأوضح الفهد األس���مر انه 
يحرص على متابعة مباريات 
ونشاطات الدورة بشكل يومي 

على تلفزيون الوطن. 

الحساوي: األفضل بين الدورات

بدوره أكد فواز احلساوي أن 
فتحي كميل قدم الكثير للرياضة 
الكويتية ويستحق هذا التكرمي، 
مشيدا بكل املبادرات التي تقوم 
التي حتمل ملسات  الدورة  بها 

وفاء لرموزنا الرياضية. 
وأش���اد احلس���اوي بقدرة 
اللجنة املنظمة وأسرة الروضان 
النجاحات  للمحافظ���ة عل���ى 
الكبي���رة لل���دورة التي يراها 
األفضل بني الدورات الرمضانية 
داخل الكويت، مؤكدا ان الدورة 
تتميز بالكثير من العوامل التي 
جتعلها في القمة دائما، وذكر 
منها اإلقبال اجلماهيري الكبير 
في أغلب املباريات واستقطاب 
جنوم كرة الصاالت من شتى 
أنحاء العالم، إلى جانب التنظيم 
اجليد. وأكد احلساوي ان دورة 
الروضان عرفت طريقها نحو 
العاملية من خالل اس���تقطاب 
العاملية  الرياض���ة  مش���اهير 
ان تل���ك  كل ع���ام، مضيف���ا 
اخلطوات تلعب دورا هاما في 
توسيع شعبية الدورة خارج 

الكويت.

قاهري على نفسه وتصدى للكثير 
الكرات اخلطرة ليس���تحق  من 

جائزة جنم املباراة. 
وواجه احمد العصفور هداف 
زين صعوبات كبيرة في كس���ر 
احلاجز الدفاعي املنظم للخرافي 
ليخفق فريقه في تعديل النتيجة 

ليخرج مهزوما. 
التقى  الثانية  وفي املب���اراة 
فيه���ا سامس���ونغ البابطني مع 
طل���ب الوليد فجاءت خالية من 
الفنية وتأثر  اإلثارة واللمسات 

واندرسون وعادل توفيق على 
املرمى. 

املباراة توترا  وزادت احدث 
بعدما قام احلك���م علي محمود 
بإش���هار الك���رت األحمر لعادل 
توفيق لالعتراض وكرت مماثل 
حلارس الولي���د لينجح بعدها 
احملت���رف نونو من تس���جيل 
هدف الفوز احلاسم لسامسونغ 
مستغال غياب احلارس األساسي 

للوليد. 
وعانى سامسونغ خالل تلك 

عقب املباراة األولى ضمن انشطة 
اليوم اخلامس والعشرين في 
مبادرة طيبة شارك فيها فواز 
احلساوي مدير الكرة بالقادسية 

وحسني عاشور.
ونزل كميل الى امللعب لتحية 
اجلماهير التي استقبلته بالهتاف 
والتصفي���ق احل���اد، ليتوجه 
اللجنة املنظمة  الى  بالش���كر 
وكل من ساهم في تلك املبادرة، 
متمني���ا الكثير من النجاحات 

للدورة.

أداء الالعب���ني بالتوتر واللعب 
اخلشن. 

وش���كل سامس���ونغ حائطا 
دفاعيا قوي���ا للحد من خطورة 
الثالثي االيراني في صفوف الوليد 
صادقي وصديقي وسيناو الذين 
قدموا عروضا قوية هذا العام. 

املقابل اعتمد سامسونغ  في 
على الهجمات املرتدة الستغالل 
املس���احات الواسعة في منطقة 
الوليد اال ان عامل التوفيق غاب 
عن محاوالت العبيه باتس���تيال 

املتفرقة  املباراة من اإلصابات 
في صفوف���ه فاحملترف نونو 
حتامل على نفسه وشارك في 
الشوط الثاني رغم عدم تعافيه 
من اإلصابة وهو ما انطبق على 
حس���ني كلندر الذي شارك من 

البداية وهو مصاب. 

كميل سعيد بمبادرة التكريم

اللجن���ة املنظمة  حرصت 
للدورة على تكرمي فتحي كميل 
الكويتية  الرياضة  احد رموز 

وتسلم كميل درعا تكرميية 
من خال���د الروض���ان رئيس 
اللجنة املنظمة في حضور فواز 

احلساوي. 
وأب���دى كمي���ل س���عادته 
بحفاوة االس���تقبال من جانب 
اللجنة املنظمة وجمهور الدورة 
مثمنا املجهودات التي تقوم بها 
اللجنة لتكرمي رموز الرياضة 

الكويتية.
وأض���اف كمي���ل ان دورة 
الروضان تتمي���ز باحلضور 

اللجنة المنظمة كرمت كميل.. ومواجهتان حاسمتان في نصف النهائي اليوم 

الوقيان ألهب 
حماس الجمهور

لقطات من الدورة

ألهب اإلعالمي بركات الوقيان حماس 
جماهير الدورة أثناء إلقائه قس����م حملة 
»زوايا« التوعوية الذي يحث على الوحدة 
الوطنية ونب����ذ التطرف والفنت الطائفية 
القوانني واحترام  والعمل على تطبي����ق 
الغير. وطلب الوقي����ان من اجلماهير ان 
تردد وراءه القس����م في مشهد هز أرجاء 
صالة الشهيد فهد األحمد، ثم قام اإلعالمي 
املميز بترديد النشيد الوطني مع اجلماهير. 
وكانت اللجنة املنظمة قد كرمت الوقيان 
ضمن انشطة اليوم اخلامس والعشرين 
وأه����دى خالد الروضان رئي����س اللجنة 
املنظمة درعا تقديرية للوقيان تقديرا على 
إسهاماته في مجال اإلعالم. من جانبه أبدى 
الوقيان س����عادته الكبيرة بالتواصل مع 
جمهور الدورة التي يحرص على متابعتها 
عبر شاش����ة تلفزيون الوطن، كما وجه 
ش����كرا خاصا للجنة املنظمة على مبادرة 

التكرمي. 

حل فتحي كميل وفواز احلساوي وجمال 
مبارك مدير فريق الكرة بالقادسية ضيوفا 
على برنامج »ديوانية الروضان« الذي يعرض 

يوميا على تلفزيون »الوطن«. 
نال جوائز أفضل العب في اليوم اخلامس 
والعشرين محمد قاهري حارس فريق اخلرافي 
والبرازيلي باتستيال محترف سامسونغ البابطني، 
وحصل الالعبان على أجهزة موبايل مقدمة من 

سامسونغ البابطني. 
قام فري���ق »زوايا« باجللوس وس���ط 
اجلماهير في املدرجات لرفع الفتة عريضة 
مكت���وب عليها »أقس���م« ش���عار حملتهم 
التوعوية، وقام الفريق بتوزيع شارات زرقاء 
على اجلماهير والالعب���ني أيضا الرتدائها 

أثناء املباريات.


