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املشاركون في مباراة »أصدقاء الروضان« قبل بدايتها 

وسط تفاعل جماهيري كبير مع النجمين.. ومشاركة واسعة من النجوم المعروفين

تعادل أبوتريكة وكانوتيه في مباراة »أصدقاء الروضان«
حظي جنــم منتخب مصر 
والنادي األهلي السابق محمد 
ابوتريكة باستقبال حافل من 
جمهور دورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الرمضانية 
لكرة القدم، خالل مشاركته في 
مباراة أصدقاء الروضان الى 
جانب جنم إشبيلية اإلسباني 
املالــي الســابق  واملنتخــب 

فريدريك كانوتيه.
الدورة  وتفاعــل جمهــور 
بشــكل الفــت مــع النجمــن 
الكبيريــن في مبــاراة احللم 
االســتعراضية الرابعة، التي 
انتهت بالتعــادل 5 ـ 5، وقدم 
فيها ابوتريكة وكانوتيه فاصال 
من املهارات واللمسات، ليطربا 
اجلمهور، الذي ظل يهتف طويال 
باســم الالعبــن، وباألخــص 
ابوتريكة الذي يتمتع بشعبية 

واسعة في الكويت.
وتسابق ابوتريكة وكانوتيه 
على صناعة وتسجيل األهداف، 
كما ظهر عبيد الشمري بصورة 
مميزة، وســجل اروع أهداف 
اللقاء، وتألق أيضا من صفوف 
ابوتريكــة اإلعالمــي  فريــق 
القطري محمد سعدون الكواري 

واالرجنتيني املبدع كيكي.
كما شهدت املباراة ظهورا 
استثنائيا ألبوتريكة مع جنليه 
سيف واحمد، في تكرار لتجربة 

الفرنســي األسطوري  النجم 
زيــن الدين زيــدان مع أوالده 

في النسخة قبل املاضية.
وكانت املباراة أشبه بتحد 
كبير بن الفريقن، في ظل رغبة 
كل طــرف في تقدمي افضل ما 
لديه إلســعاد اجلمهــور، إلى 
جانــب حتقيق الفــوز، وهو 
مــا مييــز مباريــات احللــم 
االستعراضية التي تشهد دائما 
إصرارا كبيرا من جنوم الدورة 

على الظهور بأفضل صورة.

وشــارك ضمــن صفــوف 
فريق كانوتيه كل من الشيخ 
فهد الكندري والنجم السوري 
فراس اخلطيب والعب العربي 
السابق احمد موسى والهولندي 
جنيب علوش والقطري علي 
احملمود مسؤول جلنة االتصال 

في جلنة املشاريع واالرث.

أبوتريكة: الدورة مميزة
من جهته، أبدى ابو تريكة 
سعادته باحللول ضيفا على 

بلغت نسختها الـ 38 تطورها 
مــن نســخة ألخــرى بنجاح 

كعادتها مع كل ظهور جديد.
وبن ابو تريكــة ان دورة 
الروضان تذكره بليالي رمضان 
فــي مصر حيــث تبقى صالة 
التراويح الى جانب املشاركة 
الرمضانيــة مــن  بالــدورات 

األعمال التي يحرص عليها.

كانوتيه: شكرًا الروضان
أبــدى كانوتيه  بــدوره، 

وشــهدت املباراة مشاركة 
كوكبــة من النجــوم اآلخرين 
في الفريقــن، حيث لعب مع 
ابوتريكة جنم القادسية السابق 
عبيد الشمري ومقدم البرامج 
القطــري محمــد  الرياضيــة 
الكــواري وحارس  ســعدون 
الوطنــي ونــادي  منتخبنــا 
الكويت السابق خالد الفضلي 
وكذلك زيــدان النبوي مدرب 
عام املريخية القطري وصالح 

الفاضل واالرجنتيني كيكي.

دورة الروضــان، الفتا الى ان 
الدورة جمعته مع أصدقاء يعتز 

بهم كثيرا.
الروضــان  ان  وأضــاف 
مميزة باملســتوى التنافســي 
واالجتماعــي فهــي تقدم كرة 
تنافسية ممتعة كما انها جتمع 
وتقرب بن األصدقاء في اجواء 

رياضية على مستوى عال.
األهلــي  جنــم  وأعــرب 
واملنتخب املصري األسبق عن 
أمنياته بان تواصل الدورة التي 

سعادته بالتواجد في الكويت 
للمشاركة في دورة الروضان 
مــع مجموعــة مــن النجوم 
الذيــن تربطــه عالقــة بهم 
السيما ابوتريكة والكندري 
والكــواري، مقدمــا الشــكر 
للجنــة املنظمة ومنتســبي 
الدورة على دعوتهم الكرمية 
وحفاوة االستقبال والترحاب.
وحتــدث كانوتيــه عــن 
جتربته في املالعب األوروبية 
ورحلته احلافلــة باملالعب 
االجنليزية واالسبانية مؤكدا 
رضاه عما قدمه خالل مشواره 
ســواء االنديــة او منتخــب 

بالده.

الكندري يشيد
من ناحيته، ثمن الشيخ 
فهد الكنــدري دعوة اللجنة 
املنظمة للدورة للمشاركة في 
مباراة احللم الثالثة، مؤكدا 
سعادته باملشاركة مع كوكبة 
من األصدقاء التي تربطه بهم 
عالقــات وطيــده، مردفا ان 
املشــاركة باملباراة اخليرية 
مع شباب يحبهم أمر يحسب 

للجنة املنظمة.
ان  الكنــدري  وأضــاف 
دورة الروضان في قلب كل 
بيت خليجي وعربي، سائال 

التوفيق لهم دائما.

اللجنة املنظمة تقدم الشيك للبنك الكويتي للطعام اجلماهير حضرت بكثافة ملتابعة اللقاء 

كانوتيه يسيطر على الكرة  ابوتريكة يحاول املرور من كانوتيه 

الشمري سجل 
أجمل أهداف

 اللقاء

شهدت منافسات اليوم الثالث والعشرين من دورة 
الروضان تخطي فريق هوليداي ان عقبة فريق ديوانية 

مناحي العصيمي بهدف دون رد حمل توقيع النجم 
البرازيلي املميز نيكولودي.

وكان العصيمي قريبا من خطف التعادل حتى اللحظات 
األخيرة لكن دفاع هوليداي ان ومن خلفه احلارس املميز 

فهد كرم.
وفي مباراة ثانية، اجتاز دار احملمدية عقبة االحتاد الليبي 

بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة من 
دون أهداف، لتفقد الدورة بذلك احد افضل الفرق جماعية 
وتنظيما وهو فريق االحتاد، الذي لم يحالفه التوفيق امام 
احملمدية، احد الفرق التي سجلت حضورا الفتا بالنسخة 

احلالية.

مباراتان مثيرتان
إلى ذلك، يلتقي اليوم فريق املرحوم مساعد امليلم مع 

بنك الكويت الدولي، وبي ام دبليو مع هوليداي ان، في 
مواجهتني حاميتني، لقطع تأشيرتي العبور لدور الثمانية.
وتضم الفرق األربعة العديد من احملترفني املميزين، إلى 
جانب نخبة من النجوم احملليني، الذين فرضوا أنفسهم 

بقوة على منافسات النسخة الـ 38.

٭ تبادل رئيس اللجنة املنظمة عبداهلل الروضان الهدايا 
والدروع مع ضيفي الدورة ابوتريكة وكانوتيه، كما قام 

بإهداء الالعبني »بشت« دورة الروضان.
٭ أعلنت اللجنة املنظمة تبرعها مببلغ 20 ألف دوالر الى 

البنك الكويتي للطعام، عبر دفع 5 دوالرات عن كل مشجع 
حضر منافسات اليوم الثالث والعشرين وزيادة املبلغ إلى 20 

ألف دوالر.
٭ أهدى نائب رئيس البنك الكويتي للطعام مشعل 

األنصاري دروعا للنجمني ابوتريكة وكانوتيه وعبداهلل 
الروضان.

»هوليداي ان« يتخطى العصيمي.. 
ودار احملمدية يجتاز عقبة 

االحتاد الليبي

من الدورة


