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توتي وأكوتشا أطربا اجلمهور.. وحتدي كافو وفالكاو اليوم
تصريحات على هامش تواجده في 
دورة الروضان ان الفوز بالدوري 
اإليطالي مع روما كان حلما يراوده 
منذ نعومة أظافره، كما أن لتحقيق 
مونديال ٢٠٠6 وقعا مميزا السيما 
انــه جاء بعــد فترة بســيطة من 
اإلصابة التي هددت مشاركته في 
كأس العالــم. وبني توتي انه كان 
قريبــا في ٢٠٠4 مــن االنتقال الى 
ريال مدريد الذي اراد التعاقد معه 
بقوة ولكنها كانت حلظة حاسمة 
فضل خاللها البقاء مع روما الذي 
ينبض قلبه بحبه. وحتدث توتي 
عن الفرعون املصري محمد صالح، 
مؤكدا انه من افضل العبي العالم 
وأن انتقالــه الى ليڤربول زاد من 
تألقه، كاشفا عن انه على تواصل 
دائــم مع صالح الذي متنى له في 
آخر رســالة بينهما الفوز بدوري 

األبطال.

االســتعراضية، وظلــت تتغنــى 
طويال باسمي النجمني، كما حمل 
الكثيــرون اعالم رومــا ومنتخب 
إيطاليا وقميــص النجم اإليطالي 
الشهير بالرقم ١٠. ولم تخل املباراة 
االســتعراضية التي انتهت بفوز 
جنوم زين بســتة أهــداف مقابل 
ثالثة من اللمسات الساحرة توتي 
واوكوتشا، حيث أطربا اجلماهير في 
واحدة من أجمل أمسيات مباريات 

النجوم االستعراضية.

توتي: رفضت الريال.. وصالح األفضل 
أبدى فرانشسكو توتي سعادته 
بالتواجــد في الكويــت ألول مرة 
للمشاركة في مباراة احللم بدورة 
الروضان الرمضانية لكرة الصاالت، 
مؤكــدا انه لــم يتوان فــي تلبية 
الدعــوة التي وصلتــه للحضور 
واملشاركة بالدورة. وقال توتي في 

افضل الالعبــني في كرة الصاالت 
على االطالق.

توتي وأكوتشا.. متعة 
عاش جمهور الدورة يوما ممتعا 
مع األسطورة اإليطالية فرانشيسكو 
توتي والســاحر النيجيري جاي 
جاي أوكوتشا خالل حتدي النجوم 
الذي جمعهما ضمن منافسات اليوم 
احلادي عشر. فريق توتي )جنوم 
زين( ضم كال من، الفرنسي فينسنت 
كانديال العب روما االيطالي السابق، 
فرج لهيب مهاجم الكويت واألزرق 
املعتــزل. وضم فريق أوكوتشــا 
)جنوم الروضان( كال من، الليبي 
طارق التائب، نهير الشمري مدافع 
القادسية واألزرق السابق. وتبادل 
توتي واكوتشــا األدوار في إمتاع 
اجلماهيــر التــي مــأت مدرجات 
املدرجات قبل ساعتني من املباراة 

تشهد منافســات اليوم االحد 
بدورة املرحوم عبداهلل مشــاري 
الروضــان الرمضانية لكرة القدم 
حتدي األبطــال الثاني بني افضل 
ظهير امين في التاريخ البرازيلي 
كافو مــع مواطنه اســطورة كرة 
الصاالت فالكاو، كما يلتقي أيضا، 
مجموعة عبدالعزيز اخلالدي مع بي 
ام دبليو، وشركة صناعات التبريد 

مع كويت ستيل.
ويزور كافو الدورة للمرة االولى، 
وسينضم الى كوكبة جنوم السامبا 
الذي حلوا ضيوفا على الدورة في 
السابق أمثال كاكا، ودييغو كوستا 
وروبرتو كارلوس واحلارس ديدا 

ودافيد لويز.
ويتحدى كافو مواطنه فالكاو 
الذي ســبق ان شــارك في الدورة 
كالعب، ولكن اإلصابة حرمته من 
توتي يلتقط صورة تذكارية مع جمهور الدورة مرتديا البشتإظهار امكاناته الفنية باعتباره من 

»النواب« لـ »احلكومة« : ثالثة كافي

ناصر العنزي

فاز فريق النواب على فريق 
احلكومة بثالثة أهداف مقابل 
هدفني في املباراة االستعراضية 
التي جمعتهما معا أمس على 
هامــش بطولــة الروضــان 
الرمضانيــة للصــاالت لكرة 
القدم برعاية وحضور ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
وحضــر املبــاراة جمهور 

وراكان النصف ود.خليل أبل 
الكنــدري ومحمد  وعبــداهلل 
الــدالل وبــدر املــال والنائــب 
السابق علي اخلميس واألمني 
العــام ملجلــس األمــة عــالم 

الكندري.
أما فريــق احلكومة فضم 
كال مــن األمني العــام ملجلس 
الوزراء عبداللطيف الروضان 
ووزير التربية د.حامد العازمي 
ووزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان والوزراء الســابقني 

وفي الشوط الثاني، سجل 
د.بدر املال هدف الفوز للنواب 
بعد حتضير جيد من مرزوق 
الغــامن، حيــث راوغ أكثر من 
العب ومرر الكــرة متقنة إلى 
املال ليحولها في مرمى احلكومة.
وشــهد الشــوط كثيرا من 
الفرص الضائعة من الطرفني، 
وخاصة فريق احلكومة الذي 
حــاول تدارك موقفــه وإحراز 
هدف التعادل إال انه لم ينجح، 
نظرا لتماســك فريــق النواب 

ياسر أبل وعبدالعزيز اإلبراهيم 
ود.محمد الفارس واألمني العام 
املساعد في مجلس الوزراء فواز 

الفضل.
وشهد الشوط األول تسجيل 
4 أهداف مناصفة حيث سجل 
هدفي النواب مــرزوق الغامن 
وسجل للحكومة فواز الفضل 
وعبداللطيف الروضان، وجنح 
حارس فريق احلكومة ياسر أبل 
في التصدي ألكثر من تسديدة 

وفرصة محققة من النواب.

بقيــادة رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن.

وفي نهاية املباراة، قام سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابــر املبارك بتســليم كأس 
املباراة الى فريق النواب الفائز 
بقيادة مرزوق الغامن. كما سلم 
رئيس اللجنة املنظمة للدورة 
ناصر الروضان درعا تذكارية 
الى كل من رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن وســمو رئيس 

مجلس الوزراء.

في مباراة استعراضية جمعتهما بدورة الروضان الرمضانية برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء

مرزوق الغامن منطلقا بالكرة مبراقبة حامد العازمي ومحمد الفارسياسر أبل تألق وأنقذ مرمى احلكومة من أكثر من هدف محقق للنواب

)قاسم باشا( لقطة جماعية لفريقي السلطتني قبل بداية املباراة 

تفاعل كبير من اجلماهير مع اللقاء السنوي بني فريقي النواب واحلكومة رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يتسلم الكأس من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

كبير تفاعل مع أحداث املباراة 
التي شهدت تنافسا مشروعا 
بــني الســلطتني التشــريعية 
والتنفيذيــة، ولعبــت اللياقة 
البدنيــة دورا مهما في حتديد 
النتيجــة وصفــق احلضــور 
الفنيــة  اللمســات  لبعــض 

واملهارية من اجلانبني.
وقاد فريق النواب رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغامن 
ومعه كل مــن النواب رياض 
العدســاني وفيصل الكندري 

الروضان: صفوف احلكومة غير مكتملة

اجلبري: جاهزون  الستضافة املونديال

يحيى حميدان 

اشــتكى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمات خالد الروضان من النقص الشديد في صفوف فريق 
احلكومة، وهو ما يشير الى تفوق »النواب« عليهم في املباراة 
نظرا خلوضهم اللقاء بصفوف مكتملة.  وأضاف الروضان ان 
هذا التجمع السنوي بني السلطتني وسط اجواء ودية اخوية 

يعد امرا ايجابيا، متمنيا ان يستمر في السنوات املقبلة.

عبدالعزيز جاسم

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون الشباب محمد 
اجلبري أنه ال يوجد شيء رسمي بشأن استضافة الكويت 
ملجموعة او مجموعتني في كأس العالم 2020 حتى اآلن، الفتا 
الى أن ذلك يتوقف على اجتماع كونغرس »فيفا« املقرر إقامته 

في يونيو املقبل.
جاء ذلك خالل استضافته في استوديو دورة الروضان، 
مضيفا انه في حال قرر منح الكويت فرصة استضافة مجموعة 
أو مجموعتني فنحن سنكون جاهزين خصوصا أن لدينا مشاريع 
حالية إلنشاء ستادات العربي والقادسية والصليبخات، وستكون 
أمامنا فترة كافية النشــاء اكثر من ستاد يطابق املواصفات 
العاملية، وهذا األمر ال يأخذ وقتا كبيرا وهناك جتارب حولنا 
كما حدث في اململكة العربية السعودية حيث شيدوا ستادا في 
نحو 9 شهور بأحدث املواصفات، لذلك فهو أمر ليس صعبا 

ويبقى القرار كما قلت بيد »فيفا« ونحن ننتظر.
وعن خارطة الطريق، قال اجلبري انها تسير وفق املخطط 
لها من قبل اللجنة السداسية، حيث أقيمت انتخابات األندية 
وحاليا مت االنتهاء من تشــكيل 11 احتــادا وتبقى 3، وبعدها 
ســتقام انتخابات اللجنة األوملبية الكويتية في يونيو املقبل 
ليتم رفع اإليقاف عن الكويت بشكل نهائي، وأؤكد هنا أن ذلك 
جاء بفضل تكاتف ودعم اجلميع وعلى رأسهم صاحب السمو 
األمير، مع احلفاظ على سيادة الدولة وقوانينها ودستورها، 

الفتا إلى انه لن يكون هناك إيقاف مرة أخرى.

من أجواء اللقاء
٭ نال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن النصيب األكبر من 
تشــجيع اجلماهير في الصالة، وبادلهم التحية وقدم حملات 

فنية عالية خالل اللقاء.

٭ خاض فريق احلكومة املباراة بالعب بديل واحد فقط وهو 
الوزير خالد الروضان، الذي استغل الوقت في البداية إلجراء 

عمليات اإلحماء.

٭ حرصت اجلماهير احلاضرة للمباراة االستعراضية على 
ترديد األغاني الوطنية طوال املباراة.

٭ متيز التنظيم في الصالة بالدقة الفائقة، ولوحظت الترتيبات 
الكبيرة التي أعدتها اللجنة املنظمة.

ملشاهدة الڤيديو


