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الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

 مسعودي يسدد على مرمى الكابالت

النجم االيطالي السابق فرانكو باريزي

الروضان يقدم درعا للفارس

حسني شمسنونو

حارس الكابالت حزين خلروج فريقهزين تكرم حسني غامن

درع تكرميية لعبداهلل الروضان

فرصة ضائعة للشاهد على مرمى ماجيك

أساطير ميالن يستعرض في ختام الروضان اليوم
اللجنة المنظمة كرمت الفارس.. وباريزي ورفاقه يواجهون نجوم الدورة ويعقدون مؤتمرًا صحافيًا

هدف التع���ادل للكابالت بعدما 
تقدم كامكو بهدف لنجمه اإليراني 

إبراهيم مسعودي.
وسيطر كامكو على مجريات 
اللعب في الشوط األول بفضل 
الثالث���ي االيراني  انطالق���ات 

الشاهد عروضه القوية ليجتاز 
عقب���ة ماجيك به���دف نظيف. 
وحفلت مواجهة الكابالت وكامكو 
باالثارة والندية، وظلت النتيجة 
متأرجحة حتى اللحظات االخيرة 
التي سجل خاللها فهد الفرهود 

أمس قد ش���هدت إقصاء فريق 
اخلليج للكابالت وصيف بطل 
أمام  العام املاضي بخس���ارته 
الترجيح بعد  ب���ركالت  كامكو 
الوقت األصلي للمباراة  انتهاء 
بهدف لكل منهما، في حني تابع 

وال���ذي س���تحضره مجموعة 
كبيرة من الشخصيات السياسة 

والرياضية.

إبداعات كامكو والشاهد تتواصل

وكانت منافس���ات أول من 

التي  االجتماعي���ة والتوعوية 
ال���دورة. وكعادته���ا  تقدمه���ا 
ستحرص اللجنة املنظمة على 
إضاف���ة فقرات جدي���دة وغير 
مسبوقة في حفل اخلتام الذي 
سيخرج من كل األطر التقليدية 

لتصبح دورة الروضان احلدث 
الذي سيظهر  الثاني  الرياضي 

فيه أساطير ميالن.
ول���م يتردد جن���وم النادي 
االيطالي في قبول دعوة اللجنة 
املنظمة إميان���ا منهم باألهداف 

زاحمتكش ومسعودي وردودي 
الذين واجهوا صعوبات كبيرة 
في كسر احلاجز الدفاعي املنظم 
الذي ش���كله الكاب���الت. وبعد 
فاصل م���ن الهجم���ات املكثفة 
متكن مسعودي من اخترق شباك 
الى  الكابالت لتنتقل السيطرة 
األخير الذي تواجد اغلب فترات 
الشوط الثاني امام مرمى كامكو 
لينجح العبه الفرهود في ادراك 

هدف التعادل.
وفي ركالت الترجيح سجل 
لكامكو مسعودي وزاحمتكش 
وردودي فيم���ا احرز للكابالت 
االدينو وفه���د الطريجي بينما 

اخفق عبدالرحمن الوادي.
وفي املب���اراة الثانية كانت 
مهمة الشاهد اسهل في مواجهة 
ماجي���ك الذي خ���اض املباراة 
مفتقدا لالعبيه املصريني سامح 
صالح ووليد ع���ودة ومحمود 
الش���اهد بحسم  جالل ليكتفي 
املواجهة لصاحله بهدف لنجمه 
االول ناصر املسند.وتس���ابق 
العبو الشاهد على اهدار الكثير 
امام مرمى  السهلة  الفرص  من 
مشاجيك لغياب التوفيق الذي 
حرم الثنائي االيراني زهير وعمر 

اجلاسر من التسجيل.

سيشارك أساطير نادي ايه سي 
ميالن االيطالي في إطفاء الشمعة 
احلادية والثالثني لدورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان لكرة 
الصاالت عندما يحلون ضيوفا 
على خت���ام منافس���ات الدورة 
اليوم التي ستشهد أيضا املباراة 
املرتقبة ب���ني الفريقني املتأهلني 

للدور النهائي.
وتفوقت اللجنة املنظمة على 
نفسها مجددا عندما جنحت في 
اس���تقطاب نخبة من مشاهير 
ميالن خلوض مباراة استعراضية 
اليوم أمام فريق جنوم الدورة، 
الفريق االيطالي  حيث سيقود 
مجموعة من الالعبني املعتزلني 
بقيادة أسطورة الدفاع فرانكو 
العمالق  باري���زي واحل���ارس 
البرازيلي ديدا وماسارو وباولو 
دي كاني���و وانخيلو كاربوني 

وستيفانو ارادينو.
وقبل املباراة يتحدث اساطير 
ميالن في مؤمتر صحافي يعقد 
الس���اعة ال� 11 صباح اليوم في 

فندق موفنبيك.
ولم يسبق ألساطير ميالن 
ان خاضوا جتربة مماثلة اال قبل 
فترة قصيرة عندما شاركوا في 
مباراة استعراضية في مدريد 

الفارس: استقبال الجمهور أسعدني
قامت اللجنة املنظمة بتكرمي عبد احملسن 
الفارس رئيس نادي القادسية السابق والعائد 
من رحلة عالج باخلارج الذي حظي باستقبال 
كبير م���ن جانب جماهير الدورة التي صفقت 
له طويال عندما ن���زل الى امللعب برفقة خالد 
الروضان رئي���س اللجنة املنظمة الذي اهدى 
الفارس درعا تقديرية. من جانبه توجه الفارس 
بالشكر الى أسرة الروضان واللجنة املنظمة 
على مبادرة التكرمي مبديا س���عادته الكبيرة 
بحفاوة االستقبال سواء من أعضاء اللجنة او 

جمهور الدورة.
واكد الفارس ان دورة الروضان من املناسبات 
الرياضية التي تركت بصمات واضحة في مسيرة 
الرياضة الكويتية بفضل املجهودات الكبيرة 
املبذولة من جانب أسرة الروضان للحفاظ على 

النجاحات التي حتققها الدورة كل عام.
واشار الفارس الى ان دورة الروضان تتميز 
بالتنظيم اجليد وباملنافس���ات القوية في ظل 
تواجد مجموعة رائعة من الالعبني احملترفني.
وأضاف الفارس ان فرحته زادت عندما شاهد 
مجموعة من الرياضيني املخضرمني داخل صالة 
الشهيد فهد األحمد ملتابعة املباريات والتواصل 

مع األجيال الصاعدة.

لقطات من الدورة
قدمت شركتا زين واخلليج للكابالت 
دروعا تكرميية لرئيس وأعضاء اللجنة 
املنظمة للدورة تقديرا للمجهودات الكبيرة 
الدورة واحلفاظ على  املبذولة لتطوير 

جناحاتها.
نال جائ��زة أفضل العب ف��ي اليوم 
الس��ادس والعش��رين محم��د الش��مري 
حارس كامكو وناصر املسند العب الشاهد 
حيث حصال على أجهزة موبايل مقدمة من 

سامسونغ البابطني.
شارك رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لش���ركة كامكو مسعود حيات 
في تقدمي جائزة أفضل العب في اليوم 

السادس والعشرين.
قررت اللجن��ة املنظمة إغالق األبواب 
اليوم عقب امتالء مدرجات صالة الش��هيد 
فهد األحمد مباشرة وذلك جتنبا لالزدحام 

داخل الصالة.
سيشارك أساطير ميالن في مسابقة 
سامسونغها التي يقوم خاللها املتسابق 
بتسديد الكرة مباشرة نحو املرمى بشرط 
جتاوزها احلائط الدفاعي املكون من العبي 

تشلسي االجنليزي.

اإليراني شمس: تضاهي البطوالت العالمية
م���ن جان���ب آخر كش���ف 
البرازيلي نونو محترف فريق 
سامسونغ البابطني عن خوض 
مباراته فريقه االخيرة امام طلب 
الوليد وهو مصاب بش���د في 
العضلة اخللفية مش���يرا الى 
انه حتامل على نفسه لينجح 
ف���ي قيادة فريق���ه للدور قبل 
النهائي بعدما سجل هدف الفوز 

الوحيد.
وأب���دى نون���و س���عادته 
بالنتائ���ج اجليدة التي حققها 
فريقه خالل مشواره الذي تفوق 
فيه على بعض الفرق القوية.

واكد نونو ان منافسات الدورة ال 
تقل سخونة واثارة عن بطوالت 
الدوري في اوروبا مشيرا الى 
ان كثرة احملترفني في صفوف 
أثر بااليجاب  الفرق املشاركة 

على املستوى الفني العام.

الرائعة التي قدمها جنوم الكرة 
اإليرانية ف���ي دورة الروضان 
مشيرا الى أن العبيه جنحوا في 

أبدى حس���ني شمس املدير 
الفني للمنتخب اإليراني لكرة 
الصاالت ارتياحه للمستويات 

فرض ايقاعهم بل وتفوقوا في 
بعض املواجهات على احملترفني 
البرازيليني. واكد شمس ان تأهل 
فريق كامكو الى األدوار النهائية 
خير دليل عل���ى صحة كالمه 
خاصة ان الفريق يضم ثالثي 
املنتخ���ب االيراني زاحمتكش 
ومسعودي ورودوي. وأضاف 
ان مستويات الدورة هذا العام 
تضاه���ي البط���والت العاملية 
الكب���رى بعد اتس���اع قاعدة 
الالعبني احملترف���ني مع أغلب 
الفرق. وأوضح شمس انه من 
أكثر املتابعني واملراقبني لدورة 
الروضان في السنوات االخيرة 
س���واء من خالل تواجده مع 
احملترفني االيرانيني او متابعته 
الذين  الكويتية  الكرة  لنجوم 
أشرف عليهم عندما تولى قيادة 

ازرق الصاالت في السابق.

نونو تحدى اإلصابة وقاد سامسونغ لقبل النهائي


