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أسامة حسني يتحدث إلى الزمالء اإلعالميني خالد الروضان وماركو بيناتي بعد توقيع اتفاقية التوأمةخالد الروضان ومحمد املسند وماركو بيناتي يتوسطون احلضور

بلسم ولولوة األيوب تكرمان الفريق الفائز بكأس السلةعادل الغريب متوسطا أبطال التنس

ختام األلعاب الرياضية للسيدات»التنس« يفوز ببرونزية البطولة العربية
اختتمت دورة األلعاب الرياضية 
للسيدات التي تنظمها شركة توشيه 
لتنمية وتطوير البرامج الرياضية 
بالتعاون مع نادي الكويت والعبتا 
املبارزة بلسم ولولوة االيوب بإقامة 
يوم رياضي مفتوح للسيدات شمل 
عدة رياضات مثل كرة القدم للصاالت 
وكرة السلة وتنس الريشة ومتارين 

اللياقة البدنية ومبادئ املبارزة.
وتنافست 5 فرق في قدم الصاالت 
وحصل فريق ارسنال على املركز 
البطالت على املركز  األول وفريق 
الفت���اة على املركز  الثاني ونادي 
الثالث، وفي منافسات كرة السلة 
تنافست 4 فرق وفاز فريق اليمامة 
باملركز األول والكويت باملركز الثاني 

وجليعة باملركز الثالث.
واك���دت بلس���م األي���وب في 
ختام الدورة جناح هذا البرنامج 
الرياضي لعدة عوامل اهمها اقبال 
الس���يدات والفتيات لالش���تراك 
وتعاون وتشجيع نادي الكويت 
الرياضية  البرام���ج  ملثل ه���ذه 

وخصوصا للسيدات.

حصد منتخب التنس للناش����ئني حتت 18 س����نة 
امليدالية البرونزية ف����ي البطولة العربية لفئتي 16 
و18 التي اقيمت في القاهرة مبش����اركة 10 دول هي: 
الكويت، الس����عودية، مصر، قطر، االمارات، االردن، 
العراق، تونس، سلطنة عمان وليبيا، كما كان منتخب 
حتت 16 سنة قريبا من حتقيق امليدالية الفضية لكن 
اصاب����ة الالعب زياد طارق في املباراة االخيرة اثرت 

على االداء وحرمت املنتخب من حتقيق الفوز.
من جهته، اكد رئيس الوفد وعضو مجلس ادارة 
احتاد التنس عادل الغريب ان منافسات البطولة كانت 
قوية ومثيرة، مضيفا ان املشاركة في البطولة جاءت 
بالفائدة الكبيرة على مستوى الالعبني الذين خاضوا 
منافسات مع منتخبات قوية وعريقة، وحققوا ايضا 
اجنازا مش����رفا بوجودهم ضمن الثالثة االوائل، كما 
نالوا اش����ادات من كل املتابعني للبطولة وايضا من 
االحتاد العربي الذي اثنى على حرص الكويت على 
املشاركة في هذه البطوالت الكبيرة، ووعد بتحقيق 

مزيد من البطوالت في املشاركات املقبلة.
واضاف ان هناك حالة من الرضا عن املس����توى 
الذي قدمه املنتخبان واجلهازان الفني واالداري بقيادة 
املدرب السويدي جوهان، وشكر الغريب مجلس ادارة 
االحتاد برئاسة الشيخ احمد اجلابر حلرصه على دعم 
جميع املنتخبات في املراحل السنية املختلفة وكذلك 

االحتاد العربي الذي اشرف على البطولة.

فوز »ناشئي السلة« على السعودية

انعقاد عمومية اتحاد السباحة

فاز منتخب الناشئني لكرة السلة على السعودية 
56 - 52 )15 - 5، 8 - 13، 21 - 16 و12 - 17( في اللقاء 
الذي جمعهما أول من أمس ضمن منافسات اجلولة 
األولى من القسم الثاني من البطولة اخلليجية التي 
تختتم اليوم في قطر. وقدم أزرق الناشئني مستوى 
متميزا على الرغم من تفاوت أدائه في أرباع املباراة 
حيث تألق في الربع األول والثالث بصورة الفتة بينما 
تراجع مستواه في الثاني والرابع وهو ما منح اللقاء 

مزيدا من اإلثارة واحلماس حتى اللحظات األخيرة 
التي استطاع فيها العبو األزرق إنهاء املباراة لصاحلهم 
ليواصلوا مالحقتهم للبحرين متصدرة الترتيب التي 
اكتس���حت قطر في اللقاء األول من اجلولة نفس���ها 
71 - 24. وكان األزرق خ���اض ف���ي وقت متأخر من 
مساء أمس لقاءه املهم أمام البحرين والذي سيحدد 
بصورة كبيرة مالمح البطل، كما يلتقي في 5 مساء 

اليوم قطر في ختام منافسات البطولة.

اعتم���دت اجلمعية العمومية الحتاد الس���باحة 
التقريرين االداري واملالي مساء امس االول مبقر اللجنة 
األوملبية وحضرها أندية اليرموك وكاظمة والكويت 
والبحري والعربي وغاب عن االجتماع نادي القادسية 
وترأس االجتماع نائب رئيس احتاد السباحة حميد 
الغريب وخالد املس���عود عن الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ومن االحتاد االعضاء حمود الهاجري وفايز 
التوحيد وسالم احلس���اوي، وقد اطلعت اجلمعية 

العمومية على امليزانية املقبلة لالحتاد واالقتراحات 
املقدمة من نادي القادسية ومتت املوافقة عليها ورفع 
توصية ملجلس االدارة الختيار األنسب من االقتراحات 
وتعيني مراقب للحسابات. وقد أعرب حميد الغريب 
عن سعادته بثقة اعضاء اجلمعية العمومية وتعاونهم 
من أجل االرتقاء باأللعاب املائية مما كان له األثر في 
حتقيق العديد من االجنازات املشرفة في البطوالت 

اخلارجية، ووعد باستمرار االحتاد في العطاء.

بيناتي: التفاف جماهيري كبير لقطات من المؤتمر العوضي: تنظيم رائع
ثمن ماركو بيناتي امير سر االحتاد االيطالي لكرة الصاالت دعوة 
اللجنة املنظمة لالحتاد االيطالي مبش����اركة األزوري في الدورة التي 
وصفها بالناجحة على املستويني الفني واجلماهيري، مؤكدا انه شاهد 
لقطات عن الدورة ولم يكن يتوقع على االطالق ان حتظى كرة الصاالت 

بهذا احلب والشغف الكبيرين من جانب اجلماهير الكويتية.
واك����د ان دورة الروضان ال تقل جماهيرية ع����ن مباريات دوري 
الصاالت في العديد من بلدان العالم، واشار الى ان استمرار الدورة ل� 
30 عام����ا متصلة يعد خير دليل على جناحها ومتيزها وتأكيد لقدرة 
اللجنة املنظمة في احلفاظ على املكانة التي وصلت اليها الدورة طوال 
تل����ك الفترة. وأكد بيناتي ان املنتخب االيطالي س����يصل الى الكويت 
للمشاركة في الدورة بكل جنومه، مشيرا الى ان جنوم االزوري يؤدون 

تدريبات مكثفة استعدادا للظهور األول في الدورة.

في بداية املؤمت���ر الصحافي تقدم 
االعالمي محمد املسند عضو اللجنة 
املنظمة بأحر التعازي ألهالي ضحايا حريق 

اجلهراء املأساوي.
حضر املؤمتر ال��ذي عقد في مطعم 
لونتر املطل على اخلليج ماركو بيناتي 
س��كرتير االحت��اد االيطالي لك��رة الصاالت 
وجنيب العوضي املدير التنفيذي لشركة ڤيڤا 
لالتصاالت واحم��د الدوغجي مدير تلفزيون 
الوطن ومارجريت الساير مديرة بيت عبداهلل 
وأسامة حس��ني مدير املنتخب الوطني لكرة 

القدم.

أكد خالد الروضان انه ستكون هناك 
جلنة فنية لوضع تصنيف لكل العب من 
اجل تقييم الفرق وتصنيفها في النسخة املقبلة 

على اساس تقييم اداء العبيها هذا العام.
تقدم رئيس اللجنة املنظمة بالشكر الى 
احتاد كرة اليد لتوفيره صالة الشهيد فهد 
األحمد بكل إمكاناتها، وشكر كذلك وزارة االعالم 

ملساندتها الدورة وتوفيرها االمكانات الفنية.
حضر جنم ايران لكرة الصاالت محمد 
حيدريان الذي سيشارك في الدورة 
هذا العام وسط نخبة من جنوم كرة الصاالت 

من تايلند ومصر وايطاليا والبرازيل.

 اكد املدير التنفيذي لشركة ڤيڤا لالتصاالت جنيب العوضي ان 
جناح دورة الروضان واالقبال اجلماهيري الكبير الذي حتظى بها 
مباريات الدورة دفعا القائمني على الشركة للدخول كراع للمساهمة 
في دعم الدورة بصفتها من االحداث الرياضية الكبيرة التي يلتف 

حولها عدد كبير من الشباب 
واوضح العوضي ان ڤيڤا لن تتردد في دعم كل االنشطة الرياضية 
واالجتماعية الناجحة مبديا اعجابه بالطريقة التنظيمية الرائعة 
التي تدار بها دورة الروضان التي حققت على حد قوله انتش���ارا 

كبيرا على املستوى احمللي واالقليمي.
وقال العوضي ان مشاركة املنتخبات والفرق العاملية وجنوم 
كرة الصاالت م���ن مختلف القارات س���تنقل دورة الروضان الى 

العاملية.

الدوغجي: أكثر إمتاعًا
وصف مدير تلفزيون الوطن احمد الدوغجي 
دورة الروضان باملدللة لدى تلفزيون الوطن 
الذي ب����ات يرتبط ارتباطا وثيق����ا بالدورة 
ويحرص القائمون عليه على املس����اهمة في 
تطويرها وانتشارها اعالميا وجماهيريا من 
خالل بث مبارياتها على الهواء مباشرة. وكشف 
ان تغطية الوطن لدورة الروضان س����تكون 
اكثر امتاعا هذا العام بعد استحداث الكثير من 
االفكار املميزة وابرزها ديوانية الروضان التي 
ستبث على الهواء قبل انطالق املباريات وتضم 
نخبة من جنوم الكرة وهم صالح العصفور 
وفواز بخيب واسامة حسني الى جانب حسني 

اخلضير واالعالمي عبدالعزيز عطية.

أعلن خالد الروضان رئيس اللجنة املنظمة لدورة 
املرحوم عبداهلل مش���اري الروضان الرمضانية لكرة 
الصاالت عن مشاركة منتخب ايطاليا لكرة الصاالت 
ونادي نابولي في النس���خة الثالثني من الدورة التي 

ستنطلق في أول أيام شهر رمضان املبارك.
وأكد الروضان على هامش املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته اللجنة املنظمة أول من أمس ان منتخب ايطاليا 
سيحضر بكل جنومه الكبار لكي يشارك أمام منتخب 
الروضان في اليوم اخلتامي للدورة فيما سيلعب فريق 

نابولي أمام محترفي الروضان.
وأشار الى أن استقدام الفرق العاملية في كرة الصاالت 
يعطي الدورة بعدا فنيا جديدا ومينحها فرصة ذهبية 
للوصول الى العاملية من أوسع األبواب، موضحا ان 
مش���اركة 12 ناديا محليا رس���ميا تعد خطوة رائعة 
في مس���يرة الدورة وتأكيدا جديدا على قدرة اللجنة 

املنظمة في تق���دمي كل ما هو جدي���د إلمتاع جمهور 
الدورة الغفير. 

مبينا ان مشاركة تلك األندية بنجومها الكبار تعد 
الشرارة االولى النطالق دوري الصاالت في الكويت.

وقال الروضان ان الدورة هذه السنة ستشهد حفال 
غير مس���بوق في اخلتام الذي سيقام على ثالثة أيام 
حيث سيرمز كل يوم الى عقد من الزمان تبدأ في يوم 
السادس والعشرين من رمضان الذي سيرمز الى العقد 
االول من تاريخ دورة الروضان حيث ستعاد املباراة 
النهائية التي أقيم���ت في عام 80 أي منذ ثالثني عاما 
مضت مش���يرا الى ان املباراة ستعاد بنفس الالعبني 

الذين شاركوا في تلك املباراة التاريخية.
واضاف: في السابع والعشرين من رمضان ستكون 
هناك مباراة استعراضية بني نابولي احد أفضل فرق 
كرة الصاالت في ايطاليا مع محترفي دورة الروضان، 

اما اليوم اخلتامي واألخير فسيستعرض فيه منتخب 
ايطالي���ا مع منتخب الروض���ان الذي يضم نخبة من 

جنوم الدورة هذا العام.
وشدد الروضان على ان الدورة ال تخلد اسم املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان فقط وامنا تخلد كل رجاالت 
الكويت الذي ساهموا في تأسيس البلد وكانوا مثاال 
يحتذي في العمل واالخالص والتفاني مؤكدا ان دورة 
الروضان تأتي اليوم لتكمل عامها الثالثني وتس���تمر 
لثالث���ة عقود من العمل املتواص���ل الذي يقف وراءه 
رجاالت كثيرة أثروا في دورة الروضان وكانوا شركاء 

رئيسيني في النجاح على حد قوله.

شخصيات ال تنسى 

واستذكر الروضان ما كان يقوم به بعض الشخصيات 
الذين س���اهموا في خروج دورة الروضان الى النور 

عندم���ا كان يراقب العمل داخل ال���دورة منذ ان كان 
طفال صغيرا وخص بالذكر الشهيد فهد األحمد الذي 
تبن���ى االعتراف بالدورة ووفر لها كل س���بل النجاح 
وكان سببا رئيس���يا في الطفرة التي حققتها الدورة 

في سنواتها االولى.
واوضح ان من الشخصيات التي تفخر بهم دورة 
الروضان: الشيخ احمد النواف الرئيس الفخري للجنة 
املنظم���ة الذي لم يبتعد يوما ع���ن الدورة رغم كثرة 
مسؤولياته. كما حتدث عن املرحوم حسن كمال مؤسس 
الدورة قائال ان الكلمات لن توفيه حقه ولذا فنختصر 

ما يدور بداخلنا نحوه بكلمة افتقدناك.
وانتقل الروضان في حديثه الى القطاع الذي وصفه 
بش���ريك النجاح بعد ان اثبت عمليا من خالل رعاية 
العديد من الش���ركات ل���دورة الروضان حرصه على 
دعم األنش���طة الرياضية التي تخدم شرائح متعددة 

من املجتمع وذلك خالفا ملا يتردد عن تقصير القطاع 
اخلاص في دعم تلك األنشطة.

لسنا دورة ربحية 

وشد الروضان على ان تواجد العديد من الشركات 
الراعية ال يعني أن الدورة ربحية مؤكدا ان أموال الرعاية 
تصرف على تطوير الدورة واستحداث أفكار جديدة 
لتقدمي وجبة فنية دس���مة الى جمه���ور الدورة الذي 
يبقى العالمة الساطعة للدورة وأحد أكثر العوامل التي 
تدفع اللجنة املنظمة الى مواصلة عملها من أجل تقدمي 
كل ما هو جديد.  واضاف: إميانا منا بدور االنش���طة 
االجتماعية فسنقوم هذه السنة بشراكة مع بيت عبداهلل 
لألعمال اخليرية البراز العمل التطوعي الذي يقوم به 
بيت عبداهلل لدعم االطفال الذين يعانون من أمراض 

مستعصية تؤدي الى وفاتهم في سن الطفولة.

الروضان: مشاركة 12 نادياً محلياً في »الروضان« خطوة النطالق دوري الصاالت
أكد في مؤتمر صحافي حضور منتخب إيطاليا ونادي نابولي

ويحت�شبونهم عند ربهم )�شهداء يرزقون( داعني اهلل عز وجل لهم بالرحمة
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رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

نــادي اجلهــــراء الريا�ضــي

اأهايل �ضحايا حريق منطقة العيون مبحافظة اجلهراء

والأ�ضرة الريا�ضية ب�ضفة عامة

والالعبني وجميع العاملني فيه

يتقدمون باأحر التعازي القلبية من


