
الخميس 9 سبتمبر 2010 45رياضة
الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

حديث بني الشيخ أحمد النواف والسفير عادل العيارالرئيس جاسم اخلرافي والشيخ أحمد الفهد وناصر الروضان يتابعون املباراة النهائية النائب مرزوق الغامن وعبداهلل الفارس في املنصة

الشيخ أحمد الفهد يتسلم فانيلة ميالن من باريزيفرانكو باريزي يقدم فانيلة ميالن إلى الرئيس جاسم اخلرافي

لقطة من مباراة أساطير ميالن وجنوم الدورة

فريقا اخلرافي وسامسونغ البابطني 

فيصل الرفاعي يحتفل بأحد األهداف

خالد الروضان يكرم جنوم أساطير ميالن

الخرافي يهزم سامسونغ البابطين ويتوج بطاًل لـ »الروضان« 

ت���ّوج فريق املرح���وم محمد 
عبداحملسن اخلرافي بطال لدورة 
املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
لكرة الصاالت للعام الثاني على 
التوالي بتغلبه على سامسونغ 
البابطني 3-2 في النسخة احلادية 
والثالثني لل���دورة التي اختتمت 

أول من أمس الثالثاء. 
وتوج رئي���س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وناصر الروضان 
راعي الدورة والشيخ احمد الفهد 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
لشؤون االقتصاد ووزير اإلسكان 
والش���يخ احمد النواف الرئيس 
الفخري للجنة املنظمة الفائزين 

وقاموا بتسليم الكأس الى االيطالي 
دودو قائد فريق اخلرافي.

وتقاس���م الثنائ���ي االيطالي 
ادريان���و واإليران���ي زاحمتكش 
لقب هداف ال���دورة بينما انتزع 
دودو جائزة أفض���ل العب فيما 
حصل احمد جاس���م على جائزة 
أفضل حارس ونال فريق عذبي 
الصباح جائزة الروح الرياضية 
واإليراني إبراهيم مسعودي جائزة 
أفضل هدف وادريانو جائزة أفضل 

احتفال.
وج���اء حفل اخلت���ام في قمة 
الروعة وبصورة تليق مع حجم 
الدورة التي أصبحت حتتل مكانة 

عالية ب���ني األح���داث الرياضة. 
ومتيزت فق���رات احلفل باإلبهار 
في استخدام ألعاب الليزر لرسم 
الدورة وأش���كال لبعض  شعار 

الالعبني.
وكانت فقرات احلفل أش���به 
بكرنڤ���ال رياضي اس���تعراضي 
شارك فيه جمهور الدورة الغفير 
الذي مأل مقاعد صالة الشهيد فهد 
األحمد قبل بدء املراسم بساعتني 
على األقل لالستمتاع بفقرات حفل 

اخلتام.
وبدأ احلفل بكلمة راعي الدورة 
التي شكر فيها  الروضان  ناصر 
احلضور وجمهور الدورة الغفير 

والش���ركات الراعية وقام محمد 
املسند احد جنوم اخلتام بتقدمي 

فقرات احلفل. 
وتفاعل اجلمه���ور كثيرا مع 
الذين  أس���اطير ميالن االيطالي 
دخلوا إل���ى امللعب حاملني كأس 
العالم لألندية الذي حصل عليه 
ميالن قب���ل 3 أع���وام، كما رفع 
االيطالي دودو كأس الدورة الذي 

يحمله فريقه من العام املاضي.

إبداع ميالني 

ووصلت اإلثارة واملتعة الكروية 
ذروتها مع املباراة االستعراضية 
التي جمعت أساطير ميالن مع جنوم 

الدورة التي انتهت لصالح األول 
3-2 حيث ضمت قائمة األساطير 
فرانكو باريزي ودانيال ماسارو 
وس���يمون براغليا وس���تيفانو 
إيرانيو وبياترو فيرشود واجنيلو 

كاربوني ومارسيو جانار.
في املقاب���ل ضم فريق جنوم 
الدورة علي ديوان وحمزة اشكناني 
ومحمد الش���مري وانس مرجان 
وإحسان زاحمتكش وسعد الشمري 
وحمد العثمان وإبراهيم مسعودي 
وادريانو واملدرب االيراني حسني 

شمس. 
وقدم جنوم ميالن درس���ا في 
الكروية ظه���روا خالله  الفنون 

مبستوى فني متميز حيث وضح 
ان أغلبهم اليزال يحتفظ بلياقته 
البدنية وحتديدا أسطورة الدفاع 
باريزي الذي أحبط محاوالت جنوم 
الهجومية، فيما تكفل  الروضان 
املب���دع إيرانيو بقيادة املناورات 
الهجومية ليسجل هدفني رائعني، 
بينما أحرز الثالث زميله جانار، في 
حني سجل ثنائية الروضان حمزة 
اشكناني الذي خطف األنظار في 

تلك املباراة.

ثنائية الرفاعي 

أما املباراة املرتقبة التي جمعت 
اخلرافي مع سامسونغ البابطني 

فجاءت على مستوى احلدث، دخلها 
اخلراف���ي مفتق���دا لنجمه املميز 
ادريانو بس���بب اإليقاف ليلمع 
جنم آخر وه���و فيصل الرفاعي 
الذي افتتح التس���جيل للخرافي 

من تسديدة صاروخية.
وقبل ان يستعيد سامسونغ 
توازنه متكن النشط صالح حيدر 
من اضافة الهدف الثاني للخرافي 
وس���ط ارتباك واضح بني العبي 
الذين عادوا مجددا  سامس���ونغ 
الى أجواء اللقاء من خالل الهدف 

املباغت للبرازيلي باتستيال.
وتبادل الفريقان السيطرة على 
الكرة خالل الشوط الثاني الذي 

شهد هجوما مكثفا من اجلانبني 
لينج���ح الرفاع���ي في توس���يع 
ال���ى هدفني بتس���جيله  الفارق 
اله���دف الثالث للخراف���ي اال ان 
سامس���ونغ لم يستسلم سريعا 
ومتكن من تضييق الفارق بهدف 

ثاني لباتستيال. 
وكثف سامسونغ من محاوالته 
الهجومية ف���ي الدقائق االخيرة 
من املباراة التي ش���هدت تعاطف 
العارض���ة والقائم���ني مع فريق 
اخلرافي لينجح في احلفاظ على 
تقدمه وعلى لقب���ه ايضا للعام 
الثان���ي عل���ى التوال���ي ليكتفي 

سامسونغ بالوصافة.

الخرافي والفهد والروضان والنواف كرموا الفائزين.. وميالن يهزم نجوم الدورة

لقطات من الدورة
قدم ناص���ر الروضان راعي الدورة دروعا تقديرية 
جلاس���م اخلرافي والش���يخ احمد الفهد والشيخ احمد 
النواف وعبدالعزيز سعود البابطني وجنيب العوضي 
الرئيس التنفيذي لشركة ڤيڤا لالتصاالت ولكل الشركات 

الراعية. 
ق��ام خال��د الروضان رئي��س اللجنة املنظم��ة بتكرمي 

أساطير ميالن حيث اهداهم فانيالت حتمل اسم الدورة.
توجه اإلعالمي محمد املسند في كلمته بالدعاء إلى 
شيخ املعلقني جاس���م احلربان الذي يجري فحوصات 
طبية في اس���بانيا متمنيا له الشفاء العاجل، كما اثنى 
املس���ند على حرص اللجن���ة املنظمة على تكرمي فتحي 

كميل وعبداحملسن الفارس.
قام فرانكو باريزي قائد فريق أس��اطير ميالن بتقدمي 

فانيالت ميالن إلى اخلرافي والفهد والنواف والبابطني.
حرص رئيس شركة سامس���ونغ العاملية الكوري 
جي كيم على حضور منافس���ات اخلتام واملشاركة في 

تكرمي الفائزين. 
شارك جنما ميالن ماسارو وديدا في مسابقة سامسونغها 

التي يقوم فيها املتشارك بتسديد الكرة نحو املرمى.
عرضت اللجنة املنظمة تقارير عن اجمل اللحظات 
في الدورة وأحلى االهداف عبر الشاشة العمالقة داخل 
الصالة، كما عرضت تقارير أخرى ترصد أجواء وكواليس 

النسخة احلادية والثالثني.

الخرافي يشكر أسرة الروضان

الفهد: قادرة على االستمرار 

البابطين: صورة متميزة

أش����اد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
بالنجاحات الكبيرة التي حتققها دورة الروضان 
كل عام وبتطور أنش����طتها، متوجها بالشكر 
إلى أس����رة الروضان على رعايتها للدورة مما 
يس����اهم في ظهورها في أفضل صورة، مؤكدا 

ان تلك الرعاية ساهمت أيضا في احلفاظ على 
السمعة الطيبة التي حتظى بها الدورة.  وأبدى 
اخلرافي سعادته بحفاظ فريق املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي بكأس الدورة للعام الثاني 
على التوالي، مشيدا كذلك باألجواء الرياضية 

الرائعة حلفل اخلتام.
وأشاد اخلرافي ايضا باألدوار الكبيرة التي 
تقوم بها اللجنة املنظمة للحفاظ على جناحات 
الدورة وتطويرها بالش����كل الذي يتناسب مع 

حجم شعبيتها وأهميتها بني الرياضيني.

أثنى الشيخ نائب رئيس مجلس الوزراء 
احمد الفهد على منافسات النسخة احلادية 
والثالثني لدورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان، مش���يرا الى ان جت���دد الدورة 
وتطورها الى األفضل يعد من أسرار جناحها 

وقدرتها على االستمرار والصمود طيلة 3 
عقود متتالية، متمنيا املزيد من النجاحات 

لها.
وتوجه الفهد بالشكر الى اللجنة املنظمة 
على اجلهد الكبير املبذول من اجل احلفاظ 

على النجاحات املتتالية للدورة ووضعها 
على قمة الدورات الرمضانية بفضل تنظيمها 
الرائع ومنافساتها القوية، مشيدا بتحلي 
الفرق املشاركة بالروح الرياضية والتواصل 

مع اجلماهير في أجواء حضارية.

وجه عبدالعزيز سعود البابطني شكرا خاصا 
الى أسرة الروضان واللجنة املنظمة خلروج 
الدورة في صورة متميزة تليق باسم صاحب 

الدورة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان الذي 
قدم الكثير للكويت في شتى املجاالت.

وأبدى البابطني إعجابه بالصورة الرائعة 

التي ظهر عليها حفل اخلتام، مؤكدا ان املستوى 
الراقي من التنظيم الذي مييز دورة الروضان 
يلعب دورا كبيرا في احلفاظ على جناحاتها.


